Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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E voorheen bezeete onſterflykheyd, welke de blinde en afgodiſche
Heydenen niet wiſten ooit bezeeten, veelmin op wat wyze ver
looren te hebben, wierdt echter, ten aanzien van 't verkrygen van eenen
onſterflyken naam, uyt eene onbekende, doch hen ingeſchaape neyging,

D

met zoo onverzaadelyke begeerte naagejaagd, dat om die te bereyken
niets geſpaard, maar alles, tot het leeven zelf, van hen ten beſte gegee
ven wierdt. Dus vleyde zich de ongelukkige Minnedichter, naadat hy't
meeſterſtuk zyner Herſcheppinge voltrokken had, met de hoope dier on
ſterflykheyd; als hy (ſtaat my toe de vertaaling van den Hoofddichter

Vondel te gebruyken) zich op deeze wyze liet hooren:
-

Laat

#
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Laat nu dien dag, wien ſlechts 't vermoogen is gegeeven
Dit lyfte krenken, vry den tyd van't omwis leeven
Afſnyden, als hy wil, 'k zal evenwel beſtaan,
Myn eedle geeſt zoo verre als alle ſtarrew gaan;
Myn dichtfaam duuren, nooit verdonkerd maar verheven.

'k Zal op der volken tong door al de werreld zweeven,
Zoo wyd het Roomſche ryk zich uytbreydt hier en gins.
Indien 't voorſpellen van den Dichtren eenigszins
Waarachtig zy, myn lofblyft bloeijen onbederflyk
En eeuwig, in elks mond naamhaftig en onſterflyk.

Tenzelveneynde zyn ook zoo veele prachtige grafmaalden byde EgyP
tenaars geſticht, zoo veele ſtaatlyke praalbeelden by de Grieken en Ro

meynen opgerecht, en is het recht van penningen te munten aan de door
luchtigſte geſlachten van Rome eertyds vergund geworden.

By de Chriſtenen, hoewel die een vry edeler denkbeeld der onſterf
lykheyd hebben, is echter ook het verkrygen van eenen onſterflyken naam
geene der ſlechtſte

belooningen en geringſte ſpoorſlagen, met welke de

edelaardtige zielen tot het naajaagen van duyzenderhande hoogverhevene
betrachtingen, door toedoen der Hooge Overigheyd zelve, langs ver

ſcheydene wegen nog dagelyks worden opgewekten aangemoedigd. Want
waartoe dienen anders zoo veele marmere grafſteden der voor het Vader
land geſneuvelde Helden, welke ten koſte des Lands alom, ja ook eeni

gen niet van de minſte der zelve in de kerken uwer ſtad, zyn opgerecht?
Waartoe ſtrekken de goude ketens en penningen, waarmede de Vorſtly
ke Gezanten, naa 't wel verrichten hunner bezendingen en by't neemen
van afſcheyd, door 's Lands Algemeene Staaten worden beſchonken?
Waartoe zyn de goude drinkkoppen aan deeze en gene Staatsperſoonen
uwe bloedverwanten, wegens het gelukkig byleggen der voorouderlyke

geſchillen, of zich ten beſte des Lands loflyk gequeeten te hebben, ver
eerd? Ja waartoe zooveele Gedenk-en Legpenningen, op uytdrukkelyk
bevel zoo der Staaten in 't algemeen als der Magiſtraaten in 't byzonder,
ſedert omtrent twee eeuwen in Nederlandgemunt geworden, anders, als
ººk ººk
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om de aan 't Vaderland gedaane dienſten te beloonen, hunnen naam
naar verdienſten te vereeuwigen, en anderen tot diergelyke edelmoe
dige betrachtingen op te wakkeren?

-

Maar gelyk al het ondermaanſche, uytgezonderd de onbeſtandigheyd
zelve, onbeſtandig is, zoo zyn ook die gedenkſtukken, welke alleen in de

werreld gekomen waaren om de naamen en daaden der begiftigden on
ſterflyk te maaken, door denommezwaai der voorleedene tyden en de wiſ
ſelvalligheden der byzondere geſlachten, niet alleen wyd en zyd ver
ſpreyd, maar ook voor 't meeſte gedeelte onbekend, ja zelfs,'tgenewel
te beklaagen doch nooit te herſtellen is, voor een groot gedeelte den
ſmeltkroezen ter prooi geworden,
Dierhalven heeft het my geluſt (want wat onderdaan ſtrekt het tot
ſchande de pryzelyke beoogingen zyner Overigheyd van verre eenigszins
naa te ſtreeven?) deeze her-en derwaart verſtrooide gedenkſtukken, met
hulpe van verſcheydene Liefhebbers, byeen te zamelen, verzameld zyn
de te beſchryven, en die beſchreeven hebbende dit eerſte ſtuk van my
nen veertien jaarigen arbeyd UWE WELEDELE GROOT
ACHTBAARHEDEN aanbiedende toe te eygenen. Dus is 't
dat ze als wederkeeren tot die bron, waaruyt ze voor een gedeelte ge
vloeid zyn: dewyl uwe Stad , WELEDEL E GROOT ACHT
BAARE HEEREN, als geenszins van de minſte van Holland, dit
der Vereenigde Geweſten, noch die van geheel Nederland zynde, ook
-

-

zekerlyk geen gering deel aan het in 't licht brengen van veele deezer
heerlyke gedenkſtukken gehad heeft.
Of nu deeze dierbaare juweelen te recht gefoelied, en naar hunne hoo
gewaarde in de vereyſchte orde gekaſt, dat is beſchreeven en verhandeld
zyn, laat ik over aan het naauwkeurige doch beſcheyden oordeel UWER
WELEDELE GROOTACHTBAARHEDEN; als myver

noegd houdende met ſlechts in 't voorbygaan alleen aan te merken, dat
ze de metaale boekſtaaven onzes Lands zyn, en dus zaaken bevatten, die,
myns bedunkens, aller oplettendheyd verdienende, mydaardoortemeer
hoope geeven, dat dit aangebooden werk, ontdaan anders van de ver
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eyſchte bevalligheden, ten minſte daarom alleen met een gunſtig oog
door UWE WEL EDELE GROOTACHTBAARHEDEN
zal beſchouwd worden.

Laat nu anderen de oude penningen, by voorbeeld, van Alexander
den Grooten, wegens dat hy de trotsſte moogendheyd des aardbodems
verplettede, hoogſchatten: hier worden er van uwe doorluchtige Voor
ouders gevonden, die het Spaanſche zeevermoogen, 'tgene het Perſiaan
ſche in magt geenszins waande te wyken, roemruchtig op eygenekuſten
getart, aangetaſt en verſlaagen, de vryheyd der zeen vechtende tegens
de grootſte zeemagt der Chriſtenheyd, met hunne kling verdaadigd, en
ſneuvelende met hun bloed bezegeld hebben. Laat nu anderen, zeg ik
andermaal, de oude in ſteen geſneedene afbeeldſels van Kato, dat ſtaat
kundige orakel des Roomſchen Raads; van Cicero den uytmuntendſten
leermeeſter der welſpreekendheyd, of van Scipio, die Kartago verdel
gende de ſchatten van Afrika naar Italië in zeegepraal geſleept heeft,
hoogachten: hier, WEL E DE LE GROOTACHTBAARE
HEEREN, zullen u uwe eygen bloedverwanten, uwe Medeleden der
regeeringe, uwe Zee- en Veldoverſten, uwe Burgers , uwe Land- en
Kerkgenooten voorkomen, van welke dees zyne onnaavolgelyke ſchryf
pen, zoo lang het recht der volken ſtand houdt, ſteeds de weegſchaal
des gerechts zal beſtieren, en die weder het geluk hebben van niet uyt
Afrika, maar van de kuſten van Kuba, door 't veroveren der Spaanſche

zilvere vloote de ſchatten der nieuwe werreld in zyn Vaderland opbren
gende, nog meer den roem zyns naams, als den rykdom zyner mede
burgeren te vergrooten.
Met een woord, de penningen zullen getuygen zyn, hoe uwe door
luchtige Voorgangers en Medeleden der regeeringe zelfs hoope tegens
hoope in de hachlykſte tyden hebben opgevat, hoe de grootſte zaaken door
tweedragt vervallen, en de kleynſte, in tegendeel, door eendragt gegroeid
zyn, hoe het ſchip van Staat, waaraan het noodlot, mids 'er geene hoope
van elders overig was, alleen den weg moeſt ontdekken, eyndelyk de haven
der behoudenis bereykt heeft, waarvan thans alle inwoonders de dierbaare
** 2
vruch
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vruchten, geene geringe belooning van den arbeyd, ſmaaken, en het beſtier
aan UWER WEL EDELE GROOT ACHTBAARHEDEN

zorg voor een gedeelte is toevertrouwd.
't Is waar, dit is, gelyk de zelfde gedenkſtukken getuygen, niet door
menſchlyke middelen, maar van den Heere geſchied; en uwe hand, Heere,
roepenze uyt, heeft dit uytgewerkt, en elders, 't gene wy zyn, zyn wydoor
de genade des Heeren. Maar 't is ook de zelfde hand, die zoo overwon
derbaar een werk gewrocht hebbende het zelve, zal het beſtandig blyven,

nog geſtaadig moet in weezen houden, waarom myne zielzuchtent'haar
waart tot beſluyt alhier gericht zyn: ten eyndezymet den invloed van haa
renGeeſt en den rykdom haarer genaadegaaven UWE WELEDELE
GROOTACHTBAARE perſoonen en toevertrouwde regeering
onderſteune en bekroone, uwe heylzaame raadſlagen en beſluyten ten
meeſten voordeele en welſtand uwer Burgeren laate gedyen ; de noo
dige eenigheyd, het zy in uwe byzondere, het zy in 's Lands Algemee

ne vergaderingen inſtorte, de liefde en achting uwer Burgeren, zoo
t'uwaart als onderling doe aanhouden en toeneemen; den Koophandel
bloeijen, de Neering vermeerderen, en door die beyde de vruchten van
beyde, naamelykhetheylen de welvaart uwer Stad dagelyks meer en meer
aangroeijen en vergrooten. Dit is de hoope, dit is de wenſch en zal ſteeds
zyn de hartgrondige beede van,
WELEDELE GROOT ACHTBAARE HEEREN,

‘UWER WE LEDE LE GROOTACHTBAARHESDEN
Zeer gehoorzaamen en onderdaanigen
dienaar en inboorling
-
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VOOR BERICHT
# Ermids het niet als omtrent den aanvang der (1) zeſ- #t.
tiende eeuwe geweeſt is, dat men met het opſtygen #
atl.nl

18I.

der geleerdheyd ook over de naagelaatenepenningen

der ouden heeft begonnen te ſchryven, zoo is't ook
niet zonder reden dat iemand, ziende het groot ge
•

•

du

.

tal (2) van boeken, die in allerhande landen en taa- #
Numiſma
-

-

t

e

len over deeze doorluchtige ſtoffe zyn geſchreeven en in het licht ge- #

geeven, door verwondering moet verbaaſd ſtaan.

Niemand echter beel

de zich in, dat een zoo veelmaals verhandeld voorwerp daarom is uyt
geput, want des zelfs veld is van eene ongemeete uytgeſtrektheyd;

zulks er altyd oneyndige zaaken van de uyterſte aangelegenheyd zullen
verhoolen ten minſte twyfelachtig blyven, wat moeite er ook door de

geſleepenſte verſtanden werde aangewend om die te ontdekken. Dit
weeten ze, dit bekennen ze allen, die ooit de oude penningen behandeld

hebben, ja betuygen als met eenparige ſtemme hoe het te wenſchen
waare, dat de ouden zelfs hunne penningen beſchreeven, en hen aldus

van eenen zoo zwaarwigtigen arbeyd ontlaſt hadden, waar van ze al
thans noch eynde noch uytkomſt ziende, dus voor altyd van het bejaa
gen der volkomenheyd wanhoopen. Dan op den zelfden tyd, dat vee
len in het beſchryven (3) van de Schoenen, Hoozen (4), Bellen (5), #
Bynaeus de
Calceis

Ringen (6), Tafelbedden (7), Glazen (8), en andere kleynigheden der #
ouden zich tot zweetens toe afſloovende hun uyterſte beſt doen, om in #

die zwaare en algemeene ſchipbreuk der verduyſterde oudheyd de voor- #n.
komende brokken en her- en derwaart vlottende overblyfſels der zelve op ##
te viſſen, om dus nog iet van zoo dierbaaren ſchat ten gemeene nutte #en.
te behouden, komen ze den zelfden misſlag te begaan, met zich ge- #
nulis.
heel aan die uytheemſche zinlykheden over te geeven, terwyl ze die van #us
nius de
hun eygen Vaderland, welke hen de naaſte zyn, als onnut en hen #.
Ciacco

-

niet aangaande verwaarloozen. Eene vreemde verkeerdheyd voorwaer, #e
Arte
en wegens welk of wiergelyk gedrag Melis Stoke al in zynen tyd, dat #
e

e

Vi

e

is in 't laatſte der twaalfde (9) eeuwe, klaagende zich op deeze (1o) wy- #"
en Op

-

#
Melis Sto

ze liet hooren:

ke fol. 2.

(1o) Melis

Want het dingt mi weſen ſchande,
•

-

Stoke Op
dragt aan
Graaf Flo
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Dat die Liede van den Lande
2k zº

k

Anders

Y, 15 en 1.

zº 0 o R B e R 1 c H 7.
Anders yeeſten vele weten,
Ende ſi des hebben vergheten,

Wanen ſiſelve ſyngheboren,
Ende wie ſt waren hier te voren,
Die 't Lant wonnen ende erve,
Daerſt of nutten die bederve.

En niet zonder reden: dewyl de naakomelingen met vry grooter recht
zich over de zulken zullen konnen ja moeten beklaagen, welke geleerd
door den begaanen misſlag der ouden in deezen opzigte voorzigtiger
behoorden geworden te zyn. Maar wat ſpreek ik van naakomelingen?
bereyds heeft men meer als te veel reden van zich deswegen te beklaa
gen, dewyl er reeds niet dan te veel penningen in der liefhebberen
verzamelkaſſen gevonden worden, waarvan de echte en waare oorzaak
hunner muntinge geheel is vergeeten en waarſchynelyk nooit zal ont
dekt worden. En waarin toch kan zoo groote onachtzaamheyd haa
re verſchooning vinden ? Is 't ligt in den algemeenen doch ongegron

den waan van dat het behandelen der laatere penningen zonder ver
maak, zonder nut of zonder vrucht is ? Geenszins: want wat eygen

ſchappen hebben de ouden, welke ook niet op de hedendaagſchen wor

den gevonden? Ik beken de eerſten zyn vooral te achten, en hebben
den voorrang om hunne oudheyd? maar de laatſten dienen ook niet ver
geeten te worden, dewyl ze zaaken bevatten, die ons vry nader zyn.
Vindt men op de ouden de weezens bewaard der genen, die zich over
veele eeuwen, by voorbeeld, in het vergieten van 't Chriſten bloed
verheugd hebben, men vindt er op de onzen wier vergooten bloed het
ciment is geweeſt waarin de grondſlagen van den Vryenſtaat gelegd
zyn. Worden op de ouden de Lauwer- Burger-Wal- en Muurkroo
nen gezien, die de belooningen der dappere daaden eertyds geweeſt
zyn , op de laateren ſtaan de onderſcheydene Ridderordren afge
beeld, waarmede de Luyden van de eerſte geboorte beſchonken, waar
mede de Helden wegens hunne betoonde krygsdeugden beloond, en
waarmede de Geleerden wegens de uytmuntende gaaven huns verſtands
vereerd zyn geworden.

En dat wel met eene zoo taſtbaare en door

ſtraalende klaarheyd, zoo ten aanzien van den tyd wanneer, als van
de reden waarom die belooningen gedaan zyn, dat byaldien alle de ou
de en nieuwe hiſtoriſchriften te gelyk vernietigd wierden, de laateren
vry

V 0 0 R B E R I C H 7.

vrygrooteren voorrang zouden hebben om dat geleeden verlies te herſtel
len. Wel is waar dat de oude penningen althans van een zonderling
nut zyn in het herſtellen der verwarde (1)tydrekeningen, in het ophel
deren der duyſtere plaatſen, en in het ontdekken der ingeſloopene fey

(1) Spanhem in Prae
1tant. &
Uſus Num.

pag. 859.

len van de oude hiſtoriſchriften, maar dat is een luyſter die hen niet

van hunne eyge geboorte maar ſlechts van het gebrek dier zaaken
aankomt, en welke ook op de hedendaagſche penningen ruym zoo heerlyk
zoude doorſtraalen, indien de laatere hiſtoriſchiften insgelyks zoo gebrek
kelyk waaren: derhalven kan en moet dit gebruyk der oude penningen
by dat der krukken vergeleeken worden, 't welke niet, als by de kreu
pelen en verminkten, in hoogachtinge is. Dit moeten alle de Liefheb
bers der oude penningen toeſtaan, doch zullen daar tegens waarſchyne
lyk opwerpen, dat er niet als een zeer geringe, ten minſte niet zoo

groote ſtaat op de hedendaagſche, als wel op de oude penningen te
maaken is, mids die geenszins gelyk deeze op laſt der Hooge Overig
heyd, of alleen door zoodanige geſlachten, die daartoe recht verkree

gen hebben, gemunt zyn. Heerlyk voorwaar was deeze eygenſchap,
zoo daar uyt altyd onfeylbaar voortvloeide, dat men op de oude pen
ningen niet als de zuyvere waarheyd vondt opgediſt. Want wie kan ons
verzekeren dat de oude geſlachten, aan welke het recht van pennin

gen te munten vergund was, om de glori van die van hunne huyzen te
verheffen, nooit buyten de waarheyd gegaan zyn. Te meer, dewyl op
de Keyſerlyke penningen, voornaamelyk in die tyden, van welke Taci
(2) Annal.
tus (2) getuygt, dat hoe ieder ter dienſtbaarheyd gereeder was, hoe hy lib.l.cap
1.
ook met eere en rykdom hooger verheeven wierdt, menigmaal uyt
vuyle vleyzucht, loftuytingen en eertytels aan perſoonen gegeeven zyn,
die wel verre van ze verdiend te hebben in tegendeel door hunne be
gaane gruuweldaaden doemwaardig waaren. Dus noemt Antonius de on
kuyſche Kleopatra Godin, de ſnoode Heliogabalus neemt er eenen God
lyken tytel, ja men vindt op de oude penningen de Tibeeren, de Ca

ligulaas, de Neroos en andere ſchrikdieren der natuure, even als de
deugdzaame Auguſten en Trajaanen met eene byna Godlyke geheuge
niſſe vereeuwigd. Maar al eens onderſteld zynde dat de penningen,

onder 't gezag der Hooge Overigheyd gemunt, ook altyd te gelyk met
de zuyvere waarheyd op het voorhoofd pronkten, zoo kan eene zoo ver

heveeygenſchap aan die laatere penningen, welke mede op laſt der Hoo
ge Overigheyd geſlaagen zyn, ook geenszins geweygerd worden. Van
+++ 2
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welke ſoort het getal niet gering is, dewyler, naa de oprechting van
den Nederlandſchen Vryenſtaat meer dan duyzend zoodaanige het zy

Leg- het zy Gedenkpenningen zouden konnen aangeweezen worden.
En wat aangaat de penningen door de zinlykheyd der byzondere kon

ſtenaaren en Liefhebberen gemaakt, hoewel ze in achtbaarheyd de eer
ſten geenszins gelyk zyn, zoo kan hen echter geen minder geloof als

den Hiſtoriſchryveren, die ten tyde der voorgevallene zaaken geleefd
en geſchreeven hebben, toegeſtaen worden. Onder welke, zoomen

geene moeſt gelooven, als die op laſt der Hooge Overigheyd geſchree
ven hebben, zeer weynigen zouden gevonden worden, en gevonden
zynde nog weyniger in alles geloofd worden: dewyl deeze hoofſche

Papegaaien (zoo als hen de ſtaatkundige Bokkalyn noemt) veeltyds
niet meer hebben geklapt, dat is geſchreeven, als het gene hunne
Meeſters hen geleerd en gewild hebben dat van het gemeen zoude ge
weeten worden: van welk gebrek ook de penningen, op bevel der Hoo

ge Overigheyd gemunt, geenszins vry zyn. Want wat Muntmeeſters
in den dienſt en de bezoldinge (by voorbeeld) der Keyzeren zynde,
zoude het hart gehad hebben van op de penningen hunne gruwelſtuk
ken ten toon ſtellende, hen dus naar verdienſten te brandmerken?

Ik beſluyt dan dat

gelyk de ouden in oudheyd,

zoo ook de laateren in

klaarheyd uytmunten, en zy beyden te achten zyn, doch de laatſten
als de naaſten onze byzondere oplettendheyd verdienen.

Het waaren dan deeze bekoorelyke eygenſchappen, en zekere naa

yverende wroeging van zoo veele heerlyke gedenkſtukken onzes Vader
lands aan de vergeetelheyd te zien overgeeven, die my hebben opge
wekt en aangezet om de Nederlandſche Hiſtoripenningen op eene zoo

danige wyze te beſchryven, dat hoewel alle de grondregels, die tot
eene volſlaage doch enkele Hiſtori vereyſcht worden, daarin niet zyn

waargenomen, men echter daarom geenszins kan naalaaten der zelver

beſchryving eene beknopte Hiſtori der voornaamſte Staatsgevallen van
ganſch Nederland te noemen.
Ieder weet van hoe verlokkende aantrekkelykheyd de verdichtte Hiſto
riën zyn, hoe zeer gezet'er veeltyds de leergierige jeugd op is, en hoe
het gemoed van den leezer door de zelve dikwils meer als door de
waarachtige geſchiedeniſſen wordt gekitteld en aangedaan. Want ter
- ,

wyl een ſchryver der gebeurde Staatsgevallen gebonden is aan den draad
en 't vervolg der zaaken, zoo als die by geval geſchied zyn, en dus
menig
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menigmaal van het een uyterſte tot het andere moet overgaan, zoo heeft
die der verdichte hiſtoriën eene volle vryheyd, hy verhaalt en verſiert
de zaaken zoo als ze gevoegelykſt volgen, en dat dan nogwel met zulke
omſtandigheden, draaijingen, bogten en zwieren als hy bequaamſt oor
deelt om't verſtand van zynen Leezer te ſtreelen en tot het eynde toe

in eene geduurige aandacht te houden. Eene diergelyke vryheyd heb
ik my eenigszins in het beſchryven deezer hiſtorië aangemaatigd.
Want terwyl ik voorhad de Staatsgevallen alleen zoodaanig te verhaa
len dat de penningen, die er op gemunt zyn, in hunnen rechten dag
mogten beſchouwd worden, heb ik de Hiſtori hierom de lievrey der
penningen doen draagen, dat is die aan deeze alom doen ten dienſt
ſtaan, en dus ſomtyds geringe zaaken wydloopig, wydloopige weder

bekrompen, en dat wel met zoodaanige zinnebeeldige bewoordingen,
die anders in eene Hiſtori niet als oneygen zyn, aangeroerd en be
ſchreeven, dat te gelyk de geeſt van den Leezer telkens met nieuwe
doch korte verhaalde voorvallen en de daarop geſlaagene penningen
vermaakt wordt, en de beſchryving, hoewel het noodige ſlechts is
uytgekipt, echter alom als volkomen en onafgebroken voorkomt, en

de zinnebeelden met de om- en opſchriften der penningen, zonder vee
le walgelyke uytleggingen, door de bewoording van het verhaal der
voorgevallene zaaken zelf meeſten tyds zullen konnen verſtaan worden.
Dees nieuwe ſchryfſtyl, welke ik my vley dat mynen Leezer niet onbe

vallig zal voorkomen, heeft my daarenboven ook gelegenheyd ver
ſchaft van alom eene grootere onzydigheyd te konnen oefenen, door
dien ik, aldus ſchryvende, niet gehouden was de netelige zaaken an
ders of verder, als die tot opheldering der voorkomende penningen
noodig waaren, te verhandelen: in welk voorval ik dan altyd nog de
beſchryving zoodaanig gedaan heb, dat het oordeel van het voor of
tegen en het wel of quaalyk dier zaaken aan den Leezer zynde vry-en

overgelaaten, de waarheyd des onaangezien gemeld, en de draad der
Hiſtorië tot het eynde des werks toe onafgebroken, op de Neder

duytſche leeſt geſchoeid, dat is in die ſpraak beſchreeven en achter
volgd is.

Want of wel door eenigen de bevalligheyd der thans alom zoo zeer
in zwang zynde Franſche taale zeer hoog wordt in top gevoerd, en
als weergaloos ieder aangepreezen, zoo dunkt my dat de Nederland
ſche zaaken niet beter als in haare eyge ſpraak konnen verhandeld en
# ik 25 ºk

be
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beſchreeven worden. Te meer mids die in kracht van uytdrukkingen,
rykdom van bewoordingen, en zuyverheyd van haaren oorſprong geens

zins voor eenige andere behoeft te wyken. Want wien is onbekend
dat de Spaanſche, Portugeeſche, en Franſche taalen door dat gene
zelf, 't welke zy met de Latynſche gemeen hebben, het merkteken
op haare voorhoofden draagen, dat ze door de Romeynen, even als
de Engelſchen door de Saxers en andere door andere volken, eertyds
overheerd zyn geworden. Zulks de Hooge Overigheyd, dit als een
onbetwiſtbaar kenteken haarer Vryheyd aanmerkende, by alle plegti
ge voorvallen zeer naayverig is geweeſt, om niet als 's Lands taal te
g) Bor gebruyken, en dus nooit (1) gedoogd heeft dat het zy door Keyzer
Nederl.
# Karel, het zy door zynen zoon Philips, eenige andere tot 's Lands
"" zaaken gebruykt is, als onder zeer plegtige weêrbrieven, dat dit ten
naadeele haarer vrye landſpraake niet zoude geduyd worden. Viglius
van Ayta zelf, die ſtaatkundige Vries, en welke ons in 't vervolg van

B

9

-

-

2

e

-

G)
D. dit Werk verſcheydene maalen zal voorkomen, was (2) daarvan zoo
Graswin# wel overtuygd dat hy, hoe zeer anders den Spanjaard toegedaan, in
-

-

#, eene plegtige gehoorgeeving in Vrieſland, aan zekeren Spaanſchen

" Afgezant niet als in zyne moedertaal, onaangezien die zich daar over
ten hoogſten gebelgd hieldt, begeerde te antwoorden. Op de over
komſt van Alva, waardoor men

in Holland zoodaanig verſchrikt was

dat men, om de gevreeſde rechtsvervolging te ontgaan, goedvondt al
(oReſol le de naamen der beſchreevene ſtaatsleden van Holland, ſedert (3)
derStaaten

-

en

-

-

-

*

* *

# den tweeëntwintigſten van Bloeimaand des jaars vyftienhonderddrieën
22 M1ey

#3"
zeſtig tot den vyfden van Zomermaand des jaars (4) vyftienhonderd
4) Reſol.

I 2.

e

e

-

-

# achtenzeſtig, mids de voorgevallene beroerten dier jaaren, uyt de da
van Holl.

#el gelykſche ſtaatslyſten te ſchrappen, en dus voor eeuwig aan de vergee
"
telheyd over te geeven, zoo hebben de Staaten van dat geweſt echter
den geduchtten Landvoogd in de Franſche taal, mids hy der Neder
landſche onkundig was, niet willen verwelkomen, als onder gelyke

eerste weerbrieven (5) dat deeze zytreede het recht hunner ſpraake in 't ver

#

volg niet zoude benaadeelen. Ten tyde van Leyçeſters Landvoogdy,
i567 fols wanneer de verdeeldheyd zich in't hart van 't Land als op haaren troon
geveſtigd had, zoo is 't eene waarheyd dat er wel eenige brieven, mids

tonen hem onze ſpraak onbekend was, in de Franſche zyn uytgegeeven, maar
# dit wierdt door de Staaten van Holland niet zoodra gemerkt, of zy lieten
#. (6) den Engelſchen Landvoogd en den Raad van Staate niet alleen
I -5.
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zeer ernſtig verzoeken van voortaan alles in de Nederduytſche ſpraak
te willen verrichten, maar belaſtten zelfs hunne Gemagtigden in de Al
gemeene Staatsvergadering daarop ook zeer naadrukkelyk aan te drin

gen, en byzonderlyk ontlaſtbrieven van 't voorgevallen verzuym te
verzoeken, op dat het ten naadeele hunner landſpraake in 't vervolg
niet mogte geduyd worden. Zulks als zy naamaals den Heer Jooſt Me
(1) Reſol,
nyn op eene jaarlykſche wedde van twaalfhonderd guldens (1) tot #

'sLands Hiſtoriſchryver aanſtelden, zy by 't eerſte berichtspunt zyns #.
bewinds het verſtaan der Nederduytſche ſpraake indiervoege eyſchten, #.

dat hy den eed daarop niet heeft willen afleggen, als naadat men "
verklaard (2) had daar by ſlechts te verſtaan eene zoodaanige als ten #k
COIn In.

Hove toenmaals gebruykt wierdt. Dit zy genoeg voor de zulken, wel- #
van Holl.
-

ke zich hunner geboorte-land-en moedertaale ſchaamende, van zoo #

pryſlyk een gedrag hunner Voorouderen ontaarden.
:"
Wat nu de bewysſtukken aanbelangt, hoewel ik in myn gemoed
ten volle overtuygd en geruſt was van niets geſchreeven te hebben, als
het gene men in geloofwaardige ſchryvers zoo hier zoo daar gemeld
vindt, zoo heb ik echter, dewyl de meeſte beſchreevene zaaken reeds
voorheen voorgevallen, en door my noch bygewoond noch gezien
zyn, tot volkome zekerheyd van den Leezer goedgevonden alom langs
den kant, niet zoo zeer om den naam van veel geleezen als van alles

wel beweezen te hebben, de ſchryvers, hunne boeken en bladzyden,
in en op welke de verhaalde zaaken gevonden worden, niet alleen tel

kens aan te tekenen, maar veeltyds zelf by den dag op welken de aan
gehaalde Staatsbeſluyten genomen zyn, ook de bladzyden der gedruk
te Staatslyſten te melden: op dat de Magiſtraatsperſoonen en anderen,

die tot de gemelde ſtukken des Lands vryen toegang hebben, en ligt
door 't groote getal van beſluyten op eenen dag genomen van het naa
zien der aangehaalde Staatslyſten anders zouden worden afgeſchrikt,
die met den eerſten opſlag eens oogs ſtraks zouden konnen aantreffen.
Den zulken echter, die tot de zelve geenen vryen toegang hebben,
gelieve het hier aan te merken, dat de gedrukte daglyſten der Staaten
van Holland, en hunner Gemagtigde Raaden, wier eerſte met het
jaar vyftienhonderdvierenveertig haaren aanvang neemen, van't begin

af in goede orde op de bladzyden met de vereyſchte getallen getekend
zyn. Doch ten aanzien van die der Algemeene Staaten, zoo zyn daar

in niet voor het jaar zeſtienhonderdzesentachtig, onaangezien de zelve
**** 2
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ook vry vroeger gedrukt zyn, noch de namen van de dagelyks in de

vergadering verſcheene Leden aan 't hoofd van elken dag, noch ook
de getallen op de gedrukte bladzyden in goede orde jaarlyks geſteld
geworden. Zulks niemand zich verwondere dat die door my voor dien
tyd ſtip niet uytgedrukt zyn, veel min dat ik tot beveſtiging van
vroegere zaaken zoo nu zoo dan laatere Staatsbeſluyten tot bewys heb
bygebragt, dewyl het niet zelden gebeurt, dat in de laatere beſluyten,
by wyze van verhaal, de vroegere zaaken ſomtyds klaarder, ſomtyds
omſtandiger en wydloopiger vermeld ſtaan.

Op deeze wyze nu zyn door my de Nederlandſche Hiſtoripenningen
beſchreeven, welke door de Liefhebbers met de naamen van GE

Denk PENNING EN , Leg PE NN IN GEN en NooD MUNTEN niet
tonrecht onderſcheyden worden. Want het onderlinge verſchil is
zoo groot, en het gebruyk, waartoe iedere ſoort gemunt is, elkander
zoodaanig ongelyk, dat ik my verpligt achte den Leezer vooraf daar
van omſtandig te moeten onderrichten, en van de eerſte ſoort, te wee
ten de GEDENK PENNING EN een begin maaken.

Deeze ſtreelen wel meeſt het oog, zoo door hunne grootheyd als
de pracht en deftigheyd hunner verbeeldingen, en andere bevallighe
den, als zynde tot geen ander eynde in 't licht gegeeven, als om op
eene klaare en grootſche doch beknopte wyze de gedachtenis der voor

gevallene zaaken, of der perſoonen tot wier eer zy gemunt zyn, aan
de naakomelingen achter te laaten. Des zouden deeze aan de
ST Roo 1 PE NN IN G EN (Miſſilia) der Romeynen in alles gelyk zyn,
indien ze ook alle niet als onder het gezag der hooge Overigheyd ge
munt waaren. En alofſchoon de meeſten der zelve door de zinlykheyd
der byzondere konſtenaaren ſedert omtrent driehonderd jaaren, dat
men ze heeft begonnen in't licht te geeven, alleen gemaakt zijn, zoo
dunkt my echter dat ze daarom niet behooren verworpen te worden.
Want het is op deeze dat men de geboorte, dood, en huuwelijken der
Vorſten aangetekend, de zee- en veldſlagen vertoond, het ſluyten der
Vreedeverbonden verbeeld, het ſtichten van gebouwen en hooge

ſchoolen gemeld, en duyzenderhande andere gedenk- en weetens
waardige zaaken op eene zoo aangenaame wijze vereeuwigd vindt,
dat door der zelver zinrijken inhoud niet min het verſtand door 't lee
zen vermaakt, als het oog door 't beſchouwen verluſtigd wordt : te
meer, dewijl den zelven (als reeds gezegd is) met recht geen minder
geloof
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geloof dan den hiſtoriſchryveren, die ten tyde der verhaalde zaaken
en voorvallen geleefd en geſchreeven hebben, toekomt. Wel is waar

dat er eenige, doch zeer weynige, Gedenkpenningen worden gevon
den, welke geenszins in den tyd van de daarop verbeelde zaaken, maar
veele jaaren laater eerſt gemaakt zyn en dus van ſommigen, des onbe

wuſt, als echte gedenkſtukken der oudheid tonecht worden aange
zien, doch weêr van anderen, dit weetende, als onrechte verworpen.

Dierhalven heeft my goed gedocht alle de zulken, doch met een dus
daanig * merkteken onderſcheyden, mede in myn werk te plaatſen:
eensdeels opdat myn Leezer, deswegen gewaarſchuuwd, zich niet be

hoeve te beklaagen, dat hem door 't aanhaalen dier penningen onech
te gedenkſtukken zyn in de hand geſtooken , andersdeels opdat de
jonge liefhebbers, zoo men de zoodaanigen onaangeroerd was voor

bygegaan, op 't zien der zelve niet mogten denken, dat ze my door
hunne zeldzaamheyd onbekend geweeſt waaren. Eenige afbeeldingen
echter van Gedenkpenningen, welke in Bizot gevonden worden, zyn
door my, noch uyt onachtzaamheyd noch uyt onkunde maar met
voordacht, buyten het volgende penningwerk gelaaten.

Want als

Bizot in 't jaar zeſtienhonderdzevenentachtig te Parys zyne Penninghi

ſtori van Holland ter grootte van heele bladzyden in 't licht gaf, heeft
hy, om zyn uytgegeeven werk meer luyſters by te zetten, alle de daar

ingebragte Legpenningen boven hunne waare ommetrekken als groote
Gedenkpenningen, zonder hiervan den Leezer te verwittigen, ver

beeld. En dit heeft den Boekdrukker Pieter Mortier, als hy in't jaar
zeſtienhonderdachtentachtig in de Nederduytſche, en twee jaaren laa
ter in de Franſche taale de gemelde Medaliſche hiſtori van Holland,
met veele bygevoegde penningen vermeerderd, te Amſterdam in 't

licht gaf, eenen zeer grooten miſlag doen begaan met de zelfde pen
ningen eens als groote Gedenkpenningen naar de wyze van den Abt
Bizot, eens als Legpenningen, gelyk hy die ontdekt had, en dus tweemaals
als tweederleye onderſcheydene penningen, te verbeelden. Door dit toe

val wierdt de ongegronde waan in de zulken, welke meende dat deeze
in Bizot al te groot verbeelde penningen waar-en weezendlyk van die
grootte gevonden wierden, nog meer verſterkt, en te gelyk de be
geerelykheyd opgewekt om, het koſte wat het wilde, zich de zoodaa
nigen te bezorgen. Maar gelyk alle hunne poogingen in dien opzigte
voorzeker vruchteloos moeſten uytvallen, zoo konden eyndelyk eeni
»k ik ik ik ººk

gen

v， 0 o R B E R 1 c H 7.
gen goedvinden tot volmaaking en vervulling hunner verzamelde ge
denkſtukken, de al te groot vertoonde penningen tot die grootte, als

zy in Bizot verkeerdelyk verbeeld waaren, te laaten boetſeeren, gie
ten, dryven, en opmaaken, om dus daar meede de ledige plaatſen

hunner penningkaſſen te voorzien, tot tyd en wyle zy de ingebeelde
penningen zouden komen te ontdekken. En dewyl aan deezen dubbel
den misſlag eenige zulke te groot verbeelde en ſomtyds voorkomende

penningen ſlechts hunne geboorte verſchuld zyn, heeft my goedge
docht alle de zoodaanigen alhier als overtollig over het hoofd te zien,
en ſlechts maar eens en tot die grootte, zoo als ze weezendlyk in den
beginne gemunt zyn, te verbeelden.
De tweede ſoort zyn de LEG- of REK EN PE NN IN GE N, dus allecn
genaamd, omdat onze Voorouders , ten tyde als de hedendaagſche
Puniſche ſyferletters nog weynig in gebruyk waaren, met de zelve, in
zekere orde gelegd zynde, hebben gerekend. Want hoewel te gelyk
met den menſch de tel-en rekenkunde als geſchaapen was, zoo is nog
tans de wyze op welke die in deeze en gene tyden en landen geoefend
wierdt, vry verſcheyden. Het eerſte tellen geſchiedde zekerlyk op de
vingeren, als zynde de gereedſte ſyfertafeltjes die ons de zorgvuldige

natuur heeft aan de hand gegeeven. En het komt hiervandaan dat de
telling der volken alom, naar 't getal der vingeren, zich in tienen
verdeelt, en dat zoowel by ons het woord tien van teen geſprooten is,
als by de Hoogduytſchen het eene en andere met het woord tegen be
tekend wordt: vermids men waarſchynelyk eertyds alle de moogelyke ge

tallen tot tien toe met de vingeren hebbende aangeweezen, dan tot

g), R: de tienen dat is teenen, zoo als by zekere Indiaanen (1) nog in zwang

bert

Har

#ort gaat, overging. De Romeynen hebben eertyds ook op hunne vinge
naar Guia

# ren geſyferd, tellende van een tot honderd aan de ſlinker, en de

#ven honderden aan (2) de rechter hand: even hierom was het dat zy de
***

vingeren aan Minerva hebben toegewyd, want die zoude, gelyk Li
9:, vius (3) wil, het ſyferen de eerſte hebben uytgevonden. En gelyk de

Romeynen naamaals keytjes om te rekenen gebruykt hebben, zoo zyn

# ook in plaatſe van de zelve by onze Voorouders zekere ronde (4) glad
#" de plaatjes in zwang geraakt, waar op men meter tyd eenige bloe
men, loofwerkjes, en andere byſieraaden geſmeeden heeft, van welke
ſoort ik in de zeer oude Abtdy van Groenendaal in Brabant nog eene
geheele doos vol ontdekt heb. Dan als het Philips den goeden Hertog
-
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van Bourgondië gelukte, ſtaande zyne regeering de voornaamſte hoofd
deelen van Nederland zyne heerſchappye in te lyven, heeft men dee
ze telmerken niet alleen met zijn naam, wapen, en tytelen, maar

ook met zekere aanmoedigende ſpreuken begonnen te beſtempelen,
die op het wel verrichten der aanbevole rekeningen haare betrekking
hadden. Sedert, te weeten onder de regeering van Philips den ſchoo

nen, doch wel voornaamelyk ten tyde van Keyzer Karel heeft men op
de zelve menigvuldige geſchiedeniſſen des Lands begonnen te verbeel
den en aldus op laſt der hooge Overigheyd de voornaamſte Staatsgeval
len te vereeuwigen. Want het ſtondt den ſtempelſnyderen geenszins
vry daar op zoodaanige zinnebeelden en om-of opſchriften, als hen
ſlechts goeddochten, te ſtellen, maar daar wierden jaarlyks verſchey
dene ontworpene zinnebeelden, naar de gelegenheyd des tyds, zoo
den Algemeene als byzondere Staaten, en dien van den Raad van (1) (#.
Staate aangebooden, om daar uyt de zoodaanigen te kiezen, die met #"
-

-

-

van den
Raad v

de voorgevallene zaaken des tyds beſt overeenkwaamen. En dus leeſt #
men hoe de Algemeene Staaten in 't jaar vyftienhonderdachtenzeven
tig, als hen naar gewoonte verſcheydene zinnebeelden en ontwerpen
voor de nieuwe legpenningen van dat jaar wierden aangebooden, die

geſteld (2) hebben in handen van den Heer de Bye Rekenmeeſter van G#
er Staat.
-

-

Holland, om daar uyt zoodaanige ontwerpen te verkiezen, als hy ten #"
meeſten dienſte des Lands en naar de geſtalte dier tyden oorbaarſt oor- 1578.
deelde, opdat door den ſtempelſnyder van den Staat de noodige ſtem
pels gemaakt, door den Muntmeeſter van Dordrecht het verordende
getal Legpenningen gemunt, en door den (3) Griffier ten koſte des #

er Staat.

Lands onder de Amptenaars van Staat uytgedeeld wierden. Want #
dewyl het rekenen met dusdaanige Legpenningen eerlang, om des ”
zelfs gemak tot in alle 's Lands Rekenkamers en andere hooge Verga
deringen was doorgedrongen, zoo is al voor 't uytgaan der vyftiende
eeuwe, mids de rekening ten gemeenen nutte geſchiedde, de gewoonte

ingevoerd van ook op gemeene koſten jaarlijks, evenals in deezen tyd de
Almanakken, aan den Algemeenen Landvoogd; aan die der byzon
dere Geweſten, aan de Leden der byzondere Staatsvergaderingen,
midsgaders die der Rekenkameren van Bruſſel, Vlaandre, Holland,
en Gelderland, aan de opzienders der Bruſſelſche trekvaarte, en aan
de andere Bewindsmannen der regeeringe eene ſierlijke beurs, of ook
wel eene zilvere doos, wier dekſel het wapenſchild vanden byzonderen
***** 2

Staat,
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Staat, Stad, of Vergadering voerde, vol zilvere en kopere Legpen
ningen tot eene Nieuwejaarsgift om te deelen. Waartoe eertyds een
byzondere Uytdeeler van 'sLands Legpenningen door de Hooge Ove
righeyd geſteld was, als uyt de omſchriften van de Legpenningen, in
die tyden gemunt, onwederſpreekelyk kan worden beweezen. En dit,
opdat de uytdeeling in de vereyſchte orde en volgens de genomene
Raadsbeſluyten zoude gedaan worden, vermids deeze uytdeelingen nu

eens in meer dan weer in minder getal van Legpenningen, naar de
menigte der in de Vergadering verſcheene Leden geſchiedden , en

naar ieders hoedaanig-en waardigheyd geregeld waaren. Dus vinde ik,
(r) Reſol.
der Staat.
Generaal.

by voorbeeld, hoe de Algemeene Staaten in 't jaar (1) vyftienhonderd

23 April

tweeënnegentig achttien Leggen zilvere Legpenningen, verſtaa door

I592 -

(2) Reſol.
der Staat.

Genet.

26 Mey
I 590.

) Reſol.
er Staat.
Gener.

15 Jan.
1629.
4) Reſol.

er Staat.
Gener.

15 April
1631.

een Leg een zeker getal zilvere of kopere Legpenningen, bequaam
om eene goede rekening te konnen uytleggen, hebben doen munten ;
hoewel twee jaaren vroeger maar elf zoodaanige (2) Leggen gemunt
waaren. In 't jaar zeſtienhonderdnegenentwintig, alswanneer het ge
tal der Hollandſche Gemagtigden in de Algemeene Staatsvergadering
buyten gewoonte met een was aangegroeid, zoo is ook het getal der

Leggen van zeven tot acht voor (3) de Gemagtigden van dat Geweſt
vermeerderd, en mids't verminderen van twee Leden in 't volgende jaar

(5) Reſol.
der Staat.
Gener.

ook weder met twee Leggen(4) verminderd. Zulks niemand zich verwon

24 July
1596.
(6) Reſol.
der Staat.
Gener.

13 Febr.
1619.

dere dat de Legpenningen in 't eene jaar ſlechts de ſom van twaalfhon
derdvierenzeventig (5)ponden en acht ſchellingen, en in 't andere weder
de ſom van vyfduyzendzevenendertig (6) ponden kwaamen te bedraa

(7) Reſol.
der Staat.
Gener.

gen: wordende een Leg, toenmaals op acht (7) ponden, en thans op

29 Jan.
163o.
(8) Reſol.

eenentachtig (8) guldens gerekend. Want of wel het uytdeelen van de
Legpenningen ſedert eenige jaaren in de Vereenigde Geweſten is opge
houden, zoo vindt men echter in de Raadsbeſluyten (9) der Alge
meene Staaten dat in't jaar zeſtienhonderdvierenvyftig, in plaatſe dier

der Staat.
Gener.
22 Nov.

1672.
) Reſol.
er Staat.

Gener.

2 Jan.
1654.

Legpenningen, der zelver waarde in (1o) geld door den Agent der Al

Generaal.

mede een Leg van 't Land heeft begonnen te trekken, is uytgedeeld

#? Reſol. gemeene Staaten, welke ſedert het jaar zeſtienhonderdzevenenveertig
er Staat.
2 Jan.
1647.
1) Reſol.

#er Staat. (11) geworden, en totnogtoe in gebruyk gebleeven. Invoege jaarlyks
Generaal.
in 't laatſte van Wintermaand, op den zelfden dag wanneer de Nieu
2 Jan.
1654.
(12) Reſol.
der Staat.'
Gener.
28 Dec.
17 13. fol.

1659.

wejaarsgiften worden geregeld, de gemelde Agent by uytdrukkelyk
Staatsbeſluyt wordt gelaſt, om by den Algemeenen Ontfanger der
Vereenigde Geweſten naar ouder gewoonte op de lyſt der (12) Legpen
-
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ningen de ſom van tweeduyzendeenenzeventig guldens en dertien ſtuy
vers te ligten, om daarvan volgens deeze beraamde en althans voor

altyd vaſtgeſtelde orde de gewoonlyke uytdeeling te doen. Naamelyk
drie Leggen, ieder van eenentachtig guldens, aan de Gemagtigden
van Gelderland, zeven Leggen aan die van Holland, te weeten vier
voor de vier gewoonlyke Hollandſche Staatsleden, twee voor de twee
Gemagtigde (*) Raaden van Holland, en een voor den Loontrekken- mitteerde
,,Er
Raaden.

den
(f) Raadsman
vanalsdaterGeweſt
in de Hoogmoogende
#.
verſchynende.
Doch
een gewoonlyke
Gemagtigde Vergadering
van Amſter- penſionaris.

dam en dus vyf gewoonlyken wegens Holland in de Vergadering der
Algemeene Staaten zitting hebben, ontfangt de Loontrekkende Raads
man van Holland, in plaatſe van van de Algemeene Staaten, dan zyn'
Leg voor die jaaren nevens alle de andere Gemagtigde Raaden van Hol
land van dat Geweſt zelf. Voorts worden daarvan aan de andere vyf Ge
weſten ieder twee Leggen en aan den Griffier, zynen Kommys, den Agent,
den Algemeenen Ontfanger en des zelfs Kommys ieder een Leg, en
eyndelyk zoo aan des Lands als Griffiers Klerken te ſamen achtenveer
tig guldens en dertien ſtuyvers uytgedeeld. Uyt het bovengemelde
blykt dat ook in Holland aan de Gemagtigde Raaden van dat Geweſt

jaarlyks eenig geld voor de althans buyten gebruyk geraakte Legpen

ningen door hunnen Geheymſchryver (*) wordt omgedeeld: 't gene in cosme.
dit jaar, by den Algemeenen Ontfanger naar ouder gewoonte zynde"
geligt, eene ſom van (1) negenhonderdtweeënzeventig guldens heeft (ebeſol.
bedraagen, en zoo aan ieder Lid der Gemagtigde Raaden als aan den #"
der Ge

Loontrekkenden Raadsman, den Geheymſchryver en de twee Kom- #"
myzen der Geldmiddelen van Holland, ieder ter ſomme van eenen-"
tachtig guldens, is uytgedeeld geworden. Wat den Raad van Staate
-

I723

e

aanbelangt, zoo zyn mede ſedert zyne oprechting aan des zelfs Le- &#.
den eenige Legpenningen, op hunne orde en gedaane keuze (2)gemaakt, #n
22 Jan.
nu eens in meerder, dan weer in minder getal jaarlyks uytgedeeld ge- 1595.
(3) Reſol.
van den

-

e

e

e

-

-

e

e

worden. Dus heeft men in 't jaar vyftienhonderdnegenentachtig aan #
Raad

van

ieder Lid van (3) dien Raad, behalven de gewoonlyke kopere, vyftig of #
23 Dec.
zeſtig zilvere Legpenningen, vyf jaaren laater een getal ter (4)zwaarte #1
van den
van anderhalf mark zilvers, en in het jaar daaraanvolgende honderd #n
zilvere Legpenningen, van tien ſtuyvers het ſtuk, (5) ten koſte des #"
Lands toegelegd. Sedert is er mede een vaſte voet beraamd, en wordt &#
nog jaarlyks in plaatſe der afgeſchafte leggelden eene ſom van zeſtien- #"
Staate.
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#" hqnderdtwintig guldens door den Opperſchatmeeſter des gemeenen (*)

"

Lands uytgedeeld. Te weeten, aan ieder der twaalf Heeren zitting
hebbende in den gemelden Raad van Staate, midsgaders aan den Op

perſchatmeeſter, den Algemeenen Ontfanger, en den Geheymſchry
# ver des Raads ieder een leg van eenentachtig guldens: voorts aan (*)
#, den Voorſpraak der Algemeene 's Lands goederen, de vier Kommy
aaf F16

# zen
#"
##
(#) Kom

den Sekre
taris van

#
) Kom

##

#n
den Kom

#

den Ont

#"
neraal.

van de Geldmiddelen (f) der Vereenigde Nederlanden, dien (+)
van den Geheymſchryver, dien (!) van den Opperſchatmeeſter, den
tweeden van den (3) Algemeenen Ontfanger, en den Agent van hun
ne Hoogmoogendheden ieder mede een leg, doch ſlechts van vyfen
veertig guldens. De Leden en Meeſters van de Algemeene Muntka
mer in 's Graavenhaage ontfangen thans ook nog, in plaatſe hunner
oude en thans in onbruyk geraakte leggelden , jaarlyks eene vereering
van een mark zilvers in geld. Diergelyke uytdeelingen van Legpen
-

ningen zyn ook in Zeeland, zoo onder de Staatsleden, en der Schat

kamer, als de byzondere Regeerders van 't eyland Walchere, desge
lyks te Uytrecht, en in Gelderland, ten gebruyke zoo der Rekenka

meren als Staatsleden eertyds geſchied, als blykt uyt verſcheydene Leg
penningen, die van de gemelde Geweſten en Vergaderingen nog in de

penningkaſſen der Liefhebberen tot geen kleyn getal worden gevonden. In
de Keyzerlyke Nederlanden was voorheen, en is alsnog het omdeelen
van zilvere en kopere Legpenningen in vollen zwang. Dus wierden
jaarlyks op uytdrukkelyken laſt van den Raad der Geldmiddelen, ſtaan
de de regeering van Koning Karel den II, door den Algemeenen Ont

fanger des Lands aan den Opperlandvoogd te Bruſſel, op Nieuwejaars

dag in eene koſtelyke geborduurde beurs honderd zilvere Legpennin
gen aangebooden, welke met onderſcheydene zinnebeelden en daar
op ſlaande ſpreuken, naar de gelegenheyd des tyds, waaren beſtempeld.

Ten tyde van Koning Philips den V. geſchiedde het zelfde, en
is nog daarenboven door den Burggraaf van Alverado, en den Baan
derheer van Hiembecque, beyde als Algemeene Ontfangers des Lands,

oo Earop ieder Lid van den Koninglyken Raad, die toen (1) in plaatſe van den

#

Geheymen Raad door den Spaanſchen Koning was opgerecht, jaar

## lyks met honderd zilvere Legpenningen vereerd geworden. Dan ſe
dert het jaar zeventienhonderdzeventien heeft de Algemeene Ontfan
ger, op uytdrukkelyk bevel van den Raad der Geldmiddelen, een dub
beld getal, te weeten tweehonderd zilvere Legpenningen, op Nieuwe
jaars
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jaarsdag den Markgraave van Prié te Bruſſel aangebooden, en een
diergelyk getal aan den Geheymſchryver van den Prins Eugeen van
Savoye, als Opperlandvoogd der Keyzerlyke Nederlanden overhandigd,
om door hem naar Weenen aan den gemelden Prins gezonden te wor
den. Zoodaanige uytdeeling geſchiedt ook nog jaarlyks te Doornik,
te Gent, te Ooſtende, in 't Oudenburgſche van Gent, in de Kaſtel

nye van Kortryk, in de Zaal en Kaſtelnye van Ypere, in de ſtad en
het Vrye van Brugge, en ook te Namen. In welk laatſtgemelde Geweſt

daarenboven nog een zeer groot getal van Legpenningen, telkens by
't aankomen van eenen nieuwen Landvoogd en Hoofdbaljuw van 't zel
ve, wordt uytgedeeld: alle welke dan, ter gedachtenis zyner aanſtel

linge, op de een zyde het wapenſchild van dat Geweſt, en op de an
dere het zyne, benevens zyne tytels, voeren. Zulks als laatſtelyk de
Graaf van Lannoy in 't jaar zeventienhonderdvyftien tot Landvoogd
en Hoofdbaljuw van Namen wierdt aangeſteld, aldaar wel dertienhon
derdendrie zilvere, en zesentwintighonderdenzeſtien (1) kopere Leg
Archiven
penningen zyn uytgedeeld geworden, te weeten, honderdachtenzeſtig der Munte
zilvere, en driehonderdzesendertig kopere aan den nieuwen Landvoogd

zelf, en de helfte van dat getal aan ieder lid der beſchreeve Staatsver
gaderinge. Invoege men door het aanhouden van dit gebruyk aldaar,
ſedert veele jaaren herwaart eene onafgebroke reeks der byzondere
Landvoogden van dat Geweſt, hunner tytelen, en der jaaren hunner
aanſtellingen, evenals door de andere Legpenningen de andere Staats
gevallen des Lands, met ruym zoo groote zekerheyd, mids ze alle op
laſt der Hooge Overigheyd gemunt zyn, als de opvolging der Room
ſche Burgermeeſteren door de oude penningen, kan opmaaken en be
veſtigen. Myn beſcheyden Leezer oordeele hieruyt van hoe groote

achtbaarheyd de Nederlandſche Legpenningen zyn, en hoe verkeerde
lyk de zulken oordeelen, die voor de zelve mindere achting, als voor

de oude Roomſche, ik zwyg nu van de laatere Gedenkpenningen, heb
ben.

-

-

Van geene mindere achtbaarheyd zyn ook de N ooD- of VELD
»unten, dus genaamd, om dat die geene Gedenk- of Legpennin

gen, maar zekere onregelmaatige geldſtukken zyn, die ſtaande eenig
beleg of zeer zwaardrukkende nood des Lands, het zy door de Hooge
Overigheyd zelve, het zy door de byzondere Stedevoogden in de be
legerde Steden onder haar gezag, gemunt zynde, ook veeltyds zoo
+++ ++ + 2
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door hunne onregelmaatige form als de geringheyd en het verſchil der
muntſtoffen, waarvan ze gemaakt zyn, van den geleeden nood de
klaare en duydelyke merktekens op hunne voorhoofden vertoonen.

Wat nu hunne onregelmaatige gedaante, het verſchil en de gering
heyd der muntſtoffe aanbelangt, daar worden ronde, vier- en achtkan
te, en van menigerleye andere geſtalte, het zy van goud, zilver, tin,

lood, papier, of kaartebladen, ja ook zelf in zegellak of ouwel afge
drukt gevonden. De opſchriften zelfs geeven ook veeltyds den nood,
waaraan zy hunne geboorte ſchuldig zyn, te kennen. Dus leeſt men
op zeker lood Noodſtuk te Ypere, ſtaande zyne inſluyting in 't jaar
1583. gemunt: QUID No N coG1T NEcEss IT As ? Waartoe
dwingt ons de nood niet ? Op anderen van Deventer: UR G EN TE NE

cEss 1TATE D AvEN TR 1 E; In den dringenden nood van Deventer.
Op die van Breda: N EcEss 1T AT Is ERG o; Uyt nood, en desgelyks

op veele anderen, die behalven met dusdaanige of diergelyke ſpreuken
en de bygeſtelde jaartallen, veeltyds ook met de wapenſchilden der be
legerde ſteden, of haarer Stedevoogden beſtempeld zyn. Surville Ste
devoogd van Doornik echer is de eerſte en eenigſte geweeſt, die de
ſtoutheyd gehad heeft van zyne beeldenis op de Noodſtukken, ſtaande
het beleg dier ſtad van zyne zilvere ſchotels gemaakt, tot geene kleyne
ergernis des Franſchen Hofs in 't jaar zeventienhonderdnegen te laaten
(#& munten. Zulks de (1)Hooge School der Opſchriften, ziende haar gevoe
de l'Acad.
Memor.

e

-

- -

o

-

#" len deswegen door de Staatsdienaars des Konings geïnd, t'zyner veront
des In

# ſchuldiging inbragten, dat de gemelde Noodmunten geene geldſtukken

#ºr maar ſlechts merktekens waaren,

van 't gene de Stedevoogd aan 't ge

meen verſchuld was, ten minſte dat 'er geene wet was door welke men

het ſtempelen van eyge beeldenis op de noodſtukken vondt verbooden,
en derhalven dat de zelve veeleer moeſten worden aangezien als enke
le gedenkſtukken, om den verdienden lof der Stedevoogden, wegens
(2) Hiſt & (2) het wel verdeedigen der ſteden, te vereeuwigen, als dat eenigszins
Memoir.

#" het hooge muntrecht des Konings daardoor benaadeeld waare. Hoe
#om.
't zy, alhier ſtaat nog wegens de gemelde Noodmunten aan te merken,
I, pag. 352.
des In-

e

#" dat op de zelve gemeenlyk, behalven het voornaame en eerſtopgeſtem
pelde wapenſchild van de ſtad of den ſtedevoogd, nog een kleyner en
op laateren tyd daarby gemunt ſchildtje of eenig ander ingeſtempeld
merk gezien wordt, tot bewys en blyk dat, dewyl die noodſtukken
boven hunne rechte waarde eertyds gangbaar geweeſt zyn, de geleede
-
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ſchaade door dien Staat, Stad, Vorſt, of Genootſchap wiens opgeſtem

peld merkteken of wapenſchildtje het zyn mag, ſedert vergoed is. En
het is hierom dat men zelden Noodmunten van Leyde zonder een

kleyn ingeſtempeld ſchildtje van Holland vindt, dewyl dat

Geweſt

de vergelding der ſchaade, by verwiſſeling van meeſt al het Leydſche
Noodgeld in munt van betere keur, gedaan heeft. Eyndelyk dient nog
geweeten, dat onder de Noodmunten niet zonder reden konnen, ja
moeten, zekere gemeene geldſtukken geteld worden, die of om Haarlem
te ontzetten, of in en ſtaande het beleg van Steenwyk, aldaar boven
hunne echte waarde als noodmunten gangbaar geweeſt zynde, daarom

boven op de gewoonlyke muntverbeeelding met een kleyn wapen
ſchildtje van den Staat of de Stad, die de verhooging heeft inge
voerd, zyn beſtempeld, en welke om die reden, dewyl ze niet min
der dan de andere Noodmunten de gedachtenis van den nood des Lands

beveſtigen, ook gezamentlyk, benevens de Gedenk- en Legpennin

gen, door de Liefhebbers in hunne verzamelkaſſen bewaard worden.
Deeze driederhande Nederlandſche Hiſtoripenningen, dus genaamd,
niet om dat ze juyſt alle in Nederland maar op de Nederlandſche zaa
ken, of die met de zelve gemeenſchap hadden, gemunt zyn, heb ik in

dit Penningwerk altyd volgens hunne waare grootte verbeeld en geene

bygebragt als die ik weezendlyk gezien had of ten minſte de Schryvers

gemeld waaruyt zy getrokken waaren : en dat wel zonder aanzien of
de zelve op den voor- of op den tegenſpoed dier Geweſten gemunt zyn.
Want gelyk 'er geene menſchlyke gezondheyd zoo beſtandig is, die niet
ſomtyds door onverwachte ziekten en andere toevallen ontſteld wordt,
zoo wordt er ook geen Staat of Ryk gevonden, wiens weeldrigſte voor
ſpoed door den ommezwaai en keer der menſchlyke wiſſelvalligheden
temet niet geſchud, en wiens helderſte middagſtond door de donkere
wolken van opgehoopte tegenſpoeden en rampen op 't onvoorzienſt zoo

nu zoo dan niet verduyſterd wordt. Het beſchryven dier tegenſpoeden in
eene Hiſtori is als de ſchaduw en verdieping (1) in een weluytgewrocht
tafereel, die verre van het te ontſieren, integendeel het wit en verhoog- (1) Traj
##
de krachtiger doen voorkomen, en 't licht van den genooten voor- Kundſch.

ſpoed te helderder doorſtraalen. Want wien is onbekend, dat het van #"
XIX.
pas gemengelde zoet en zuur wel meeſt den ſmaak kittelt ? daar inte- #feit.
18.79.
gendeel de alte zoete disgerechten, hoe aangenaam die ook in de eerſte ##
•

'

-

-

aandoening zyn moogen, by vervolg echter welhaaſt walgen en te- #
genſtaan. Evengelyk de Staatkundige Bokkalyn van de Napelſche Veld
liederen getuygt, welke door de verhongerde verſtanden in den be
»k ik ik

ik ik ººk

is

ginne

i
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ginne wel dier gekocht en gulzig ingeſlokt wierden, dan in 't vervolg,
# mids hunne te malſche (1) ſlibberigheyd den meeſten, die ze gebruykt

# hadden, eenen zoo gevaarlyken buykloop veroorzaakten dat niet zon
# der reden de Rymtuchtheeren verbooden ooit weer zoo geyle ſnoepery
# op Parnas te verkoopen. Het zelve getuygen de verſtandigen van de
Penninghiſtori van Koning Lodewyk den XIV, onaangezien die met
van Par
nas. I.deel.

-

zoo groote pracht en luyſter is uytgevoerd. Want dewyl die Franſche zon
niet als in den hoogen middagſtond haarer overwinningen alom gezien
wordt, zoo is 't geen wonder dat de ſterkſte oogen temet moeten traa

nen, en wegens die ſchemering, om niet geheel door 't overkrachti
ge licht verblind te worden, ſomtyds genoodzaakt zyn de oog
leeden te ſluyten en het gezigt daarvan af te wenden. Het zelfde heeft
ook plaats ten aanzien van de deftigheyd en ſchoonheyd der Penningen,
want ofwel zeer ſchoone en tegelyk ook zeer wanſtaltige Penningen op
een en het zelfde voorwerp gemaakt zyn, zoo heb ik, als Beſchryver
en geen Rechter der zelve zynde, die alle onverſchillig bygebragt
om de welgemaakten des te beter te doen voorkomen: te meer vermid,
de zelve niet uyt inzigt van hunne ſchoonheyd worden aangehaald,

maar ſlechts voor zooveel zy de geſchiedeniſſen beveſtigen. Want
zoo men de welgemaaktheyd alleen had in 't oog gehad, zoo waare
beter geweeſt andere volmaaktere konſtſtukken, door de ervaarenſte Mee
ſters ontworpen, in plaatſe van veele wanſtaltige Penningen tot vermaak
des Leezers in te lyven, alhier te beſchryven. Deeze inlaſſing der Pen
ningen is onveranderlyk altyd geſchied in hetzelfde jaar, en achter het

beſchreeven ſtaatsgeval, in en op 't welke zy gemunt waaren. Maar

gelyk er echter zoo nu zoo dan eenige Penningen gevonden wierden,
welke geenszins op eene zekere bepaalde geſchiedenis, maar tot lof van
eenigen perſoon, en ſlechts in 't algemeen, doch in zeker bepaald jaar
gemunt waaren, zoo heb ik my de zelfde vryheyd, welke by de Lief

hebbers der oude Penningen zoo gemeen is, aangemaatigd van de zel
we het zy vroeger het zy laater, en dus zonder op het daarop geſtelde
jaartal acht te ſlaan, aldaar te melden en in te lyven, daar de perſoon,
tot wiens gedachtenis zy gemaakt waaren, in 't verhaal der beſchreeve

ne geſchiedeniſſen meeſt voorkomt. En dat wel met alle zoodaanige
miſſlagen in de op- en omſchriften, jaartallen, en verbeeldingen, als er
op de Penningen wierden gevonden: invoege de Leezer, eenige dusdaani

ge miſſlagen en feylen op de zelve zoo hier zoo daar ontdekkende, zich
geenszins daarom inbeelde, die een verzuym van den Plaatſnyder te
weezen. Ten aanzien ook der Omſchriften zy hy hier nog gewaar
ſchuuwd,
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ſchuuwd, dat de zelve geenszins met die verkortingen, als ze op de
Penningen veelstyds worden gevonden, in de beſchryving der zelve,
maar tot gemak des Leezers geheel en volkomen uyt, doch met die om
zigtigheyd gemeld zyn, dat de letters, welke men op de penningen
geſteld vindt, altyd met groote, en de andere, die tot volmaaking der
woorden zyn ingevuld, tot een zigtbaar onderſcheyd alom met kley
ne hoofdletteren verbeeld en uytgedrukt zyn.

Op deezen voet worden den beſcheyden Leezer by de drieduyzend
Hiſtoripenningen onzes Lands in het volgende werk aangebooden,
welke uyt alle hoeken by een te vergaderen geenen geringen arbeyd
gekoſt heeft. Ja 't gene my geheel onmoogelyk, en des het gemeen
voor altyd daarvan verſteeken zoude geweeſt zyn, indien ik door den

weêrgaloozen opſpeurder onzer Vaderlandſche Hiſtoripenningen Andries
Schoemaker in 't verzamelen der zelve, en door geduurige briefwiſſe
ling wegens de ontdekte penningen, by de twaalf jaaren geſtaadig niet
waare onderſteund geworden. Mids die nooit vermoeide Liefhebber,
hoewel der uytheemſche taalen onkundig, echter zoo grooten ſchat
van Hiſtoripenningen onzes Lands, door den tyd en zyne nooit be
zweeke vlyt allengs en van alom eyndelyk vergaderd had, dat, tot

dien tyd toe diensgelyk nooit van eenig menſch gezien, noch de ver

gadering der Nederlandſche Penningen tot die volmaaktheyd gebragt
was. Alle deeze ontdekte en te voore onbekende Penningen waaren
door hem met groote koſten en veel hoofdbreekens in 't koper gebragt,
en op hunne jaaren geſchaard, en het zyn deeze, die my, onder 't

naaſpeuren, der geſchiedeniſſen onzes Lands, als voor eenen Legger
gediend hebben. Dees weergalooze Penningſchat wordt thans by koop
door den Grootachtbaaren Heer Balthazar Scott, Raad, Schepen, en
Ontfanger van 's Lands gemeene middelen te Amſterdam, bezeeten,

door wiens vlyt echter zoo volmaakte verzameling ſedert nog oneyndig
volmaakter gemaakt en althans tot eenen Koninglyken luyſter gebragt
is.

Gelyke briefwiſſeling, zoo wegens het geſtaadig opſpeuren der

penningen, als het beraamen der maatregelen tot het ontwerpen der
plaaten, heb ik ook met den Heere Chriſtoffel Beudeker te Amſterdam
veelvuldig onderhouden. Van wien men, zonder de waarheyd te kort
te doen, mag zeggen dat, zoo alle regels hunne uytzonderingen heb
ben, immers die van dat geen menſch met de konſt gebooren wordt,
mids zyn aangebooren oordeel in 't wel regelen aller voorkomende zaa
ken, in zyn opzigt hier eenige uytzondering komt te lyden. Wat

ook van de waarheyd van dit gezegde zy, laat ik de zulken oordeelen
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die het geluk gehad hebben van de weergalooze ſchikking , onbe

ſchryvelyke orde en konſtryke byſieraaden zyner vergaderde Zeehoor
nen, en zeer uytmuntende Penning- Print- en Boekſchat met opmerkin
ge te beſchouwen: onder welke wel voornaamelyk zyne Kaarteboeken van
Nederland uytmunten, die het zygedrukt het zy getekend alleen vrymeer
in getal zyn, als de befaamde Blaauw voorheen van de geheele werreld
heeft in 't licht gegeeven. Dit heb ik hier willen aanroeren, eensdeels om
den wel verdienden lof dier gemelde Heeren door ſtilzwygen niet te
kort te doen, andersdeels om myne vereyſchte dankbaarheyd by deeze
voorkomende gelegenheyd in de voorrede eens werkstebetuygen, in'twel
ke zy zoo door 't verzamelen der Penningen, als het opzigt neemen over
de daarin gebragte konſtplaaten , zoo veel part en deel gehad hebben.
Ten beſluyte eyndelyk wordt de Leezer gebeeden met deezen mynen

arbeyd zyn gewin te doen, en de ingeſloopene feylen (want wat boek,
paard, ja menſch zonder gebreken is totnogtoe van iemand ontdekt
geworden ?) goedgunſtig over het hoofd te zien; ja, zoo hem de arbeyd
luſten mogt, deeze Penninghiſtori ten dienſte van 't gemeen meer en
beter te beſchaaven en tot haare volmaaktheyd te brengen. Doch
wat die genen aanbelangt, welke het vermaak mogten willen neemen
van door ydele verwaandheyd, het voedzaame graan daarlaatende 't
(1) Traj.
Bokkal.
Kundſch.
van Par
nas. I.deel.

C. hoofdſt.
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ligte kafder onuytgewande (1) feylen en moogelyke misvattingen, als

voor hen eenen dierbaaren ſchat, uyt deezen aangebooden koornhoop
te vergaderen, op hoope van by den gemeenen man, als groote gaau
waardts, wegens hunnen verſpilden arbeyd eenen zonderlingen loon te zul

len bejaagen: den zulken vergun ik, als kooplieden zulker waare waardig,
hunne gedaane verzameling ter markt te brengen en, zy 't mogelyk, te
verkoopen, opdat de bedongen prys van het geringe verkochte kaf hen

tot eenige belooninge van hunnen nog geringeren arbeyd mooge ver

(2) Traj.
Bokkal.
Kundſch.
van Par
nas. I.deel.

C. hoofdſt.
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ſtrekken. Dewyl ze zich wel verzekeren konnen, dat ik geenszins van
meening ben 't voorbeeld van zekeren reyziger naa te volgen, die in de
heete Hooimaand op den weg zich gequeld en getergd achtende door het
getier der langs den weg krytende ſpringhaanen (2) daarover van zyn
paard klom, en zijne reys, met dit ongedierte te willen doodſlaan, ver

lettede. Integendeel zoomoogen die bedillers en Keurmeeſters vaſten ſtaat
maaken, dat ik met een goed paar onverſchillige ooren den doofaardt ſpee
lende mijne reys, in 't afleveren der twee volgende deelen, zal voortzetten,

en hen, zonder 't my aan te trekken, met veel vermaaks en geringe verhin

deringe als redenlooze ſpringhaanen zich laaten te berſten kryſchen.
DOC
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GERARD O VAN LOON,
H IS TO RIAM BEL GI CAM
erutis undequaque antiquitatis monumentis illuſtranti.

Reſtituis rediviva luci,

42u4 luce nomen conſpicuum tibi
GER AR DE figis / Belgica ſe vetus
Zuo ſtylo, tuo labore
Compta, novae dabit intuendam.

A laude quantá Belgica Te nova
Tollet recenſens e tumulo Patres?
Ventura te citabit etas,
Hiſtoriae Patriae Parentem.

Diſponis aequo ſic folia ordine,
Antro Sibylle gue volitantia

Situ vagante, memo quivit
-

-

In ſeriem revocare primam.

Oblivioſ temporiseripis,
Semeſa quamvis, dentibus; & Simul
Curá redintegras fideli,
Exitio monumenta ſolvens,
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Quam

Quam cara nobis, caraque poſteris,
Futura deinceps tam Tabi glorie:
Cunitis legenda; at & legendus
"
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Resque virosque eris* inter --ipſe.
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. , ,

vf

-

-
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Ne Roma jattes Hiſtoricos, tude

-

Quos fame adulans eloquium, facit
Geſtis tuis celebriores,
Hiſtoricos ſimiles Poëtis,

Priſca inquinantes tempora fabulis.

Candoregaudet Belgica patrio,
*

e

-

' t --

-

-

Signata quo gens
noſtra ſplendet,
Tv. - - - - - - 7

Italico neque pitta fuco.
Fulget metallis mobile opus tuum;
7uum at metallis fortius his opus,
Chartas tui perenniores
AEre libri facietque ſeclis:

Simulque noſtris Hiſtoricis fidem

Augebit.

Illo magnus Hugo nová

Donabitur face: illo & Hoofdt,

Firma Tibi baſis erigetur.
St Patriae ingens Grotius eſt decus,
Major ſtylo quam nomine, cujus es
GERAR DE laudis aemulator,

Hunc imitans, es & pſe magnus.
SEBASTIANUS DE LADER IR.
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EN MR.

GE RARD VAN Loo N.
#At zon verdryft de ſchemeringen
Van Neêrlants blozend aengezicht?
Hier koomt een eeuwigh Werk in 't licht.

vreemdelingen,
Treet toe, en leert uit gulde blaén

O vaderlantſche

Uw eige zaeken nu verſtaen.
O Delf, dit 's weêr een

letterparel

Aen uw gewyde glorikroon.

º

Vlecht lauwerkranſen voor VAN Loon,
Wiens veder met den vyfden Karel
Haer werk ontgint, en ſpoeit met luſt,
Tot dat ze in Uitrechts Vrede ruſt.
Wat wert de hulk der Nederlanden "

Geſchokt van baren, ſlagh op ſlagh!
Geſolt van buien, dagh op dagh !
Hoe dikwyls was ze in noodt van ſtranden
En blyven, daer het ſtormgewelt
De maſten knakt, en 't roer ontſtelt!' '
Bedriegelyke tuimelgronden, '

Wy zagen op uw bruizend ruim
Charibdis draeiend

pekelſchuim,

En Scillaes groene waterhonden,
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Ter

Terwyl de zon der hoop verdween,

En geene ſtar van trooſt verſcheen.

'k Zal van geen Ilias hier zeggen,
Orkaen, noch Kafareeſche klip,
Den gruwel voor Uliſſes ſchip:
Wy vonden dyzre bulſters leggen
Der onverzoenbre Razerny,

En raekten naeulyx haer voorby.
De Vorſt des Avonts trok zyn degen,
En drukte dees geweſten lang.
Wat viel ons Mavors woeden bang!
Hoe ſpade wert de hoet verkregen
Der goude Vryheit, die door liſt
Of kracht ons dikwyls wert betwiſt!
Het dreunt en loeit van krygsgeſchater,
Waer Seine en Teems in aentogt zyn
Met Munſter en den Keulſchen Ryn.

De krygsvlam weidt langs velt en water.
Zoo brout Belloon, ten ſchrik der ſteên,
Al d'elementen ondereen.

Maer 's Hemels magt kan leet verdryven.
De Welvaert, die vertreden

lagh,

Herleeft, herbloeit, en groet den dagh,
In zachte ſchaduw van olyven.
Hoe dartelt ons gezegent lant
Wanneer de vette teerton brant!

De dorre winter, hart bevrozen,

Die 't leven uit de wouden jaegt,
En 't velt met ſneeu en hagel plaegt,
De zoete lente, friſch in 't blozen,
Die

Die heenſlaept op een bloemendons,
Verbeelden 's Lants fortuin aen ons.

Van zulk een loop en keer der tyen
Spreekt Heer VAN Loo N, noit recht beloont,
Met kracht en nadruk, en vertoont

Alom Hiſtoriſchilderyen,
Zoo heerlyk met de pen gemaelt,
Dat daer geen puikpenſeel by haelt.
Voorwaer, dit werk zal roem behalen

Zoo lang de Faem op wieken zweeft,
Om dat het geene weêrgâ heeft.
Dit 's nut ſieraet voor koningszaelen.
De ſtyl, zoo gladt als ongemaekt,
Volgt hier de Waerheit, kuiſch en naekt.
Voorts worden Adel en Geleertheit

Vereeuwigt door dees fenixveêr.

Veel Schryvers ſtorten plots ter neêr,
Misleit door waen of ſnô verkeertheit:

VAN L ooN gaet altyt recht door zee,

En brengt onwraekbre blyken mê.
Men ſprak al lang van marmerbrokken,
En penningen, met vlyt vergaert:
Hier toont de Pronkmunt haeren aert;

Hier wort 'er wysheit uit getrokken.
Hoor dan wat elke Penning zeit,
En eer des Schryvers bezigheit.
MD CCXXIII.
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HISTORIPE NN IN GEN,
Door

DEN HEERE

-

G ER ARD VAN L O O N.
#E zegepraal en roem der dappere oorlogshelden
IEn hunne daaden tot vereeuwiging te melden,
#Naar waarheid, nooit bezwalkt door laffe vleiëry,
D

's Lands voor- en tegenſpoed, zyn vryheid, ſlaverny,

Zyn ſtaatkunde in den raad, zyn dierb're willekeuren,
En alles wat het brein door vlyt weet op te ſpreuren,
Dat ſtrekken kan om aan den tydgenoot een licht
Van 's Lands geſteltenis te brengen voor 't gezicht,

In kunſt van woorden, en met kracht en klem van reden,
Met een

geleerde pen door 't ryP vernuft verſneden,

Verdient veel

hooger roem , verdient veel waarder loon

Dan eene wal- een muur- een ſtede- of ſtevenkroon.
Dien Schryver voegt een kroon van flikkerende ſtraalen,

Waar by de glans van all' wat koſt lyk is moet daalen,
Dien paſt een Lauwerkrans die onverwelkbaar is,

Die dus een held'ren dag weet uit de duiſternis

Der voorige eeuwen, tot elks nuttigheid te ontdekken,
En 't pit der zaaken kort en klaar by een te trekken.
Hiſtorikunde ſtrykt van alles dus den prys;

Zy maakt haar Schryvers en haar Leezers tevens wys,
Zy ſcherpt het brein, zy ſtrekt voor elk een heilzaam baaken,
Zy kan 't voorleedene ſteeds tegenwoordig maaken,
Ja, zy vereeuwigt zelfs den nooit herhaalbºren tyd,
Schoon hy het hardſte ſtaal en diamant doorbyt,
Byzonder als ze zich bedient van tafereelen

i

Waar op de zinnen liefſt tot haar vernoeging ſpeelen;
Dan

=E
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|
- Wat lof, wat loon. VAN LooN zal Nede
beſt ſchenken.
Omn urw uyt-muntendt Werk van Munten te gedenken:
Het wyde u in zyn hert een prachtige Eeren-tempel.

"
En drukk dit Borſt beeldt op den gevel met zyn stempel
||||||||||| Zo kan VAN LOoN, tot loon van zyn roem ruchtig ſchryven

t

In Neerlands dankbaar
|||||||||| hert met eerbiedt deevendt blyven..
| |
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Dan draaft ze hoog, indien een welbedreven hand
Haar ruw ontwerp beſchaaft met oordeel en verſtand.
Dus kunnen wy door haar all 's waerelds oudheid weeten,

Des zelfs verwiſſeling als met een paslood meeten,
't Geen eeuwig zonder haar voor ons zou zyn bedekt.
Hoe veele wierden, door haar glans niet opgewekt?

(Om nu te zwygen van de Goddelyke ſchriften,
Onzydig opgeſtelt, naar waarheid, zonder driften,)
Dus, kweet zich Tacitus, en, met Thucydides,

Plutarchus, hoog beroemd door menig zedeles:
Een trits van Schryvers die door hun getrouwe pennen
Navolgers teelden, die de Faam met roem deed kennen
In laatere eeuwen, daar Euroop haar zetels veſt.

Dus zag men ('k ſpreek alleen van ons Gemeenebeſt)
Den Ridder Hoofd, het hoofd van 's Lands Hiſtoriſchryvers,
d'Uitmuntenden de Groot, vol kracht, vol vuurs, vol yvers,
En Brand, vereeuwiger van * Michaël, een trits
Van Letterhelden, die zich ſtelden in het ſpits,
Om met den ſchild van trouw voor 's afgunſts liſt te waaken.

Maar, Nederlanders, ſteeds verlieft op keur van zaaken,
En letterlekkerny op uwen diſch gezet,
Was ooit hiſtori-taal, op 't krachtigſt, kort en net,
Bekoorlyk voor uw hert verrukk'lyk voor uwe ooren,
De ſchrandere VAN Loo N doet u hier zaaken hooren,

Van + Karels afſtand tot aan Utrechts Vreê-verbond
Wiêr wêergaê gy in geen geſchiedeniſſen vond.

Hier kunt gy heugchelyk uw zinnen laaten ſpeelen

op ruim tweeduizend en vyfhonderd munttafreelen:
Dit oogvermaak word u door zyne vlyt vergunt.
zyn ſchryfſtyl kroont deez Munt met onvervalſchte munt
Van deftigheden en verhevene gedachten,
En alles wat men tot voldoening kan verwagten.

't Is ongeſnoeide munt, die by beloftenis
Alleen niet, maar ook by den uitgaaf gangbaar is.
Doorleeſt dit Werk: dan zal u de ondervinding leeren

Dat deeze muntſtof, hoog van kenners te waerdeeren,
+ ++ +++ ++ + 2
* Michiel Adriaanszoon de Ruiter.

f Keizer Karel den Vyfden.

Nooit

Nooit op de proef bezwykt door de eene of de and're vlek.
Hier duld de Waarheid niet dat haar de ſchyn bedekk'.

Dus wiſt ze uw Vaderland met haar vergulde ſtraalen
Niet min getrouw, als klaar en kunſtig af te maalen,
Doch zonder eene zwier van waan en yd'le pracht.
Penſeelen zwichten voor deez Munthiſtoriſchacht.

Die u op 't uitgeſtrekt panneel een ſchilderyë
Op 't levendigſt vertoont van Neêrlands heerſchappyë,
Haar op- en nedergang, haar druk en kort genot
Van vrede, duur gekogt, haar ſtadig wiſſellot,
Hier hoe haar kiel ſchier word in 't pekelſchuim begraven,
Gints hoe zy naar de zweep een 's dwingelands moet draaven,
Nu eens door water, aarde, en lucht, en vuur beſtreên ,

Dan door verraad gejaagt door kling en kogels heen;

Nu hoog in top gevoert, dan op het laagſt gedompelt,
Nu door den Bondgenoot verſterkt, dan overrompelt,
Nu deerlyk knielende voor Vorſten in het ſtof,

Dan weder opgebeurt door 't een of 't ander hof.
't Hervormd geloof verkwikt, doch de onhervormde zeden

Benaauwen haar gemoed: dus word haar ruſt vertreden
Door kerkroof, onverſtand en Phariſeeuwſche liſt,

Terwyl de ſtaatzucht in 't beroerde water viſt.
Daar ziet zy ſteeds haar leed door muitery vergrooten,
Gints word haar f Palinuur aan 't roer van Staat doorſchooten;

Hier word ze, als 't angſtig hart, van jagers dicht bezet,
Daar als door wonderen van 's Almagts hand gered.
Wat is ze, in weinig meer dan tweemaal vyftig jaaren,
In 's waerelds zee niet al gevaaren doorgevaaren?
Wat Rykleed ooit meer druk meer oorlogsramp, meer nood?
Hoe ſtond ze menigmaal op d'oever van den dood?

Tot dat zy eind lyk zag, door Gods beleid en zegen,
De Vryheid op den troon van haar gebied geſtegen,
Gewetensdwang geſchopt, die bloed en traanen zwelgt,
En 't breiddelloos geweld gebreideld of verdelgt.

Gy ziet haar in 't verſchiet, verr boven wenſch en hoope,
Van Mogenheên ontzien, ontzagch'lyk in Europe,
Wat
t Willem den eerſten, Prins van Oranje.

-

Wat Ryksmonarch tracht nu niet wel by haar te ſtaan?

Dus word het kleene groot, dus groeit de welvaart aan,
Die haare kielen doet om d'Oceaan laveeren,

Daar de Aſiaan haar met zyn gaaven wil vereeren,

Daar 't Spaanſch Heſperië haar goude vruchten geeft,
Daar 't barre Noord voor haar zyn waaren over heeft,
Ja, daar de ſchatkiſt zelfs van tweepaar waereldsdeelen
Voor haar ontſlooten word, om elk met winſt te ſtreelen.
Ziet daar een ruwe ſchets des tafereels ontvouwt

Het welk Hiſtorikunde aan zyne hand vertrouwt.

Laat and'ren de Oudheids-munt van Romen, lang verſleten,
Beſchryven, en die van hun Vaderland vergeeten,
Daar m'echter ryker ſtof meer waarheid minder waan
In vind, om nuttigheên daar uit te boek te ſlaan,
Laat and'ren naar 's Lands munt van goud en zilver zoeken,

Gy vind een Muntſchat, net geſchikt in deeze boeken,
Min koſtbaar, meer verçierd: want deeze leeft en ſpreekt,

Daar hunnen wel geen glans, maar kracht van taal ontbreekt.
Dat nooit vergeetenheid tot dank- erkenteniſſe
Dit edel konſtjuweel uit ons geheuge wiſſche,

Waar door hy Neêrland kroont met eenen krans van Lof
Elk Vryheidsminnaar ſtemp'le en ſchenke dan uit ſtof

Waar by geen diamant in waarde en glans kan haalen,
Ja dien geen waereld zelfs ten vollen kan betaalen,

Eene onvergangb're Munt, een dierb're Penningkroon
Van zuiv're dankbaarheid ten roem voor Heer VAN Loo N.
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Aen de Batavieren.
-

Fors van lichaem, groot van moed,
4 Min verlieft op groote ſchatten
Dan op eenen vryen hoed;
Trouwe en wakkre Batavieren,

Wethanthavers, vroom en vry,

Heet op friſſche veltlaurieren,
Wars van yſte ſlaverny;
Helden, in wier jeugdige aders

't Oude heldenbloet noch ſpeelt
Uws onſterfelyken. Vaders,

Wiens gedaente gy verbeelt,
Zaegt gy graeg uw zegedaden,
Niet behaelt dan naer veel ſtryts,

Op papiere en kopre blaeden
Veilig voor den tant des tyts?
Leeſt de waere Lanthiſtory
Van den wakkeren VAN L o oN,

Die uw wieg en graf vol glory
Met een goude Letterkroon
Dekt en voor den roeſt beveiligt,
Die uw zegevierent Stael

Aen den kring der eeuwen heiligt
Met zyn fyn Gedenkmetael.
Wilt

I
Wilt ge kopre Munttafreelen,
Kunſtgeheimen van den Staet,

Schilderyen die elk ſtreelen,
Spreekent lyſtwerk vol ſieraet,

Spraekloos volk, dat ganſch welſprekent
Voor de Deugt en Waerheit pleit,
En zyn tael in beeltwerk tekent
Daer 't geheim verborgen leit?
Veſt dan uw nieusgierige oogen

Op dees net beſchreeve blaen,
Al doorluchte praelvertoogen,
Die onſterflyk zullen ſtaen:
't Kort begrip der fabelwysheit,

En een kunſtig Raetzelperk,

De echte Lantmunt, wit van grysheit,
Pronken in dit zinlyk werk:

De Geleertheit krygt haer ſtempel
En de hagelblanke Deugt,
't Beſte ſierſel van Godts Tempel:
Dit 's een zael alwaer de vreugt

Op de heerelyke Feeſten
Eeuwig juicht en hoogtyt houdt,

Van de Vorſtelyke geeſten
Diep gezeten in het goud:
Hier ſtaen eeuwige Eerkolommen

Van het vryverklaerde Volk,
Spiegels uwer Heiligdommen:
Hier is eene groote wolk

Van doorluchte Staetgevallen,
Die de bolle Faem met kracht
Ooſt en Weſten uit zal brallen

Voor Helt Batoos nageſlacht,

Laet ik myn gezicht eens weien .
Langs dit lange Muntperk heên,
'k Zie een trits van hemelreien

Geeſtig voor my henen treên,
*** *** *** * 2

'k Zie

'k Zie de Dapperheit vol leven
Vuil van brein en bloet beſpat
Wakker op heur daden ſtreven,
Die ze als haer juweelen ſchat:

Ze is met eene ſlange omſlingert,
Temt een ſckrikdier met haer knots,

Pronkt met eikenloof en wingert
Op de ſpitſen van een rots.
'k Zie de Vryheit zegevieren,
Moedig op haer groenen hoed,
En den gouden Ryksſtaf zwieren,
't Juk vertreden met den voet,

En gewenſchte vreugt bedryven,
Nu ze in kommerloze ruſt

In de ſchaduw der olyven
Thans den blonden Vreede kuſt.

D'Edle Godtsdienſt, root van wangen,
Met geen vlek noch ſmet bemorſt,
Laet het Staetlyk koorkleet hangen,
Toont haer open hart en borſt,
Wort met hemellicht omſcheenen,
Leeſt in deelſte Kerkkronyk,

Werpt de kluiſters van haer beenen,
Staroogt naer Godts koningkryk.
Nu komt Neêrlant grys en edel,

Ons gezegent Vaderlant,
Met laurieren om den ſchedel

En met pylen in de hants
't Pronkt met weidſche puikgewaden,
Met een Helm en Leeuwenhuit,

En zyn hoorn met gout geladen
Stort het alſins ryklyk uit.
Gelderlant, dat d'oude Voſſen

Opving, drilt zyn krygsgeweer,
Schud zyn Roomſche Vederboſſen,
Zyn aeloude en eeuwige eer.
Hollant

Hollant draegt een Kroon van Steeden,
't

Oude lemmer,

en den ſtaf,

En een trits van heerlykheden

Straelt dees gryze Koopvrou af,

-

Zeelant bloeit in Zeegevaren,

Praelt met eene Scheepskroon beſt;
Vrieslant.... maer ik ſpan myn ſnaeren
Niet voor yder wingeweſt,
'K ſchiet te kort om al de Reien

Van het Raethuys en de Kerk
Zinnebeeldig uyt te breien:

Dit kan 't bloemryk Penningwerk.
Vrygevochte Nederlanders,
Boeivertreders, fier van aert,

Moedig op Uw gloryſtanders,
Dit 's een Werk Uwe achting waert:

Het zal al 't gewelt verduren,
Wie er tegen grimt of baſt,
't Werk ſtaet op Metaele muren
Onverwrikbaer altyt vaſt:

Leent Uw oor aen dit Orakel,
Houdt dees Noortſtar in 't gezicht,
Eert dees diamanten ſchakel,

Slyt dees blaeden, kuſt dit Licht,
Dankt den onvermoeiden Schryver,
Die zyn Naem bevryt voor 't graf,
Beelt Hem om zyn trouwen yver

Op een gouden Penning af
HENDRIK SCHIM.
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E Staaten van Hollandt ende Weſtvriesland, doen te weeten, alzoo Ons vertoond is by Mr.
GE RAR D v AN Loo N, woonende tot Delft, dat hy Supplt. ſedert eenige jaaren her

waarts zyn werk hadde gemaakt van met veele moeite, zoo uit deeze als de Gebuurlanden een

groote Collectie van onderſcheyde Gedenk- en Legpenningen,

# Noodmunten te ver

gaderen, welke zo in de Zeventien Nederlandſche Provincien, als ook daar buyten, dog op der
ſelver Staatsgevallen, waren geſlaagen; in 't verſamelen van welke hy Supplt. geene koſten hadde
ontſien, ſoo om de Penningen wezendlyk zelfs magtig te werden, als ook om de zodanigen te
doen afgieten en uytteekenen, welke ſelden wierden gevonden, en niet als in weynige Cabinet
ten van de voornaamſte Liefhebberen der Nederlandſche Oudheeden bewaart wierden, tot ver
ſtand van alle welke gedenkmunten die een getal van meer dan tweeduyſent uytmaaken, hy Sup

pliant een korte en aaneengeſchakelde Hiſtoriſche Beſchryving der Nederlandſche Staatsgeval
len hadde ontworpen, ter geleegentheyd van welke de gemelde Penningen waaren geſlaagen en

in 't ligt gekomen: en alzo hy Supplt. van voorneemen was, op inſtantelyk verſoek ende per
ſuaſie van voornaame Standsperſoonen, en veele der principaalſte Liefhebberen, die door de ad
miſſie en het acces in hunne reſpective Cabinetten den Suppliant niet weynig hadden geſtimuleert,
het voorſz. werk in het ligt te geeven, en hy Supplt, bedugt was, dat miſſchien eenige baatzoe
kende menſchen het voorſz. werk zouden willen in 't geheel of by verkorting nadrukken, tot

merkelyk naadeel van zyn gemelde werk, en jegens het oogmerk van den Supplt. zoo keerde hy
Supplt. zig reverentelyk tot Ons, verzoekende dat het Onze goede geliefte mogte zyn van hem

Supplt. te gratificeeren met een ſpeciaal Octroy van vyftien of twintig agtereen volgende jaaren,
omme geduurende dien tyd het voorſz. Werk genaamt Beſchryving der Nederlandſche Hiſtoripen
ningen, in 't geheel of by gedeeltens en in zoodaanig formaat en talen als hy Supplt. zoudegoet
vinden, binnen dezen Lande alleen uytte geeven ende te laaten drukken, met expres verbod, dat
niemand anders (als die den Supplt. daar toe ſtond te benoemen) het meergemelde Werk in 't ge
heel ofte ten deele binnen den voorſz. Lande zoude vermogen te drukken, ofte elders nage

drukt binnen de zelve te brengen, verruylen, of verkopen, op zoodaanige peene als Wy zouden
goetvinden jegens de contraventeurs te ſtatueren. SOO IS 'T, dat Wy de zaak en 't voorſz.
verzoek overgemerkt hebbende, ende geneegen weezende ter beede van den Supplt. uyt Onze

regte weetenſchap, ſouveraine magt en authoriteyt, denzelven Supplt. geconſenteert, geaccor
deert, en geoctroyeert hebben, conſenteeren, accordeeren, ende octroyeeren hem by deezen,
dat hy gedurende den tyd van vyftien eerſt agtereen volgende jaren het voorſz. Boek,
genaamt Beſchryving der Nederlandſche Hiſtoripenningen, binnen den voorſz. Onzen Lande alleen
zal mogen drukken, doen drukken, uytgeeven ende verkopen , verbiedende daarom allen
ende een ygelyken het zelve werk in 't geheel ofte ten deele te drukken, naar te druk

ken, te doen naardrukken, te verhandelen of verkopen, ofte elders nagedrukt binnen den
zelven Onſen Lande te brengen, uyt te geeven ofte te verhandelen en verkopen, op verbeurte van
alle nagedrukte, ingebragte, verhandelde, ofte verkogte Exemplaren, ende een boete van drie
duyzend gulden daerenboven te verbeuren, te appliceeren een derde part voor den Officier die de

calange doen zal, een derde part voor den Armen der plaatſe daar het Caſus voorvallen zal, ende
het reſteerende derdepart voor den Supplt., ende dit telkens zoo meenigmaal als de zelve zullen
werden agterhaald, alles in dien verſtande, dat wy den Supplt. met deſen Onſen octroye alleen
willende gratificeren tot verhoedinge van zyne ſchade door het nadrukken van het voorſz. Werk;
daar door in geenigen deele verſtaan den innehoude van dien te authoriſceren ofte te advoueeren,
ende veel min het zelve onder Onze protectie en beſcherminge eenig meerder credit, aanzien of re

putatie te geeven, neemaar den Supplt incas daar inne iets onbehoorlyks zoude influeeren, alle het
zelve tot zynen laſte zal gehouden wezen te verantwoorden, tot dieneynde wel expreſſelyk be

geerende, dat by aldien hy dezenOnzen Octroye voor het zelve Werk zal willen ſtellen, daarvan
geene geabbrevieerde of gecontraheerde mentie ſal mogen maaken, neemaar gehouden wezen het
zelve Octroy in 't geheel en zonder eenige omiſſie daar voor te drukken ofte te doen drukken,
ende dat hy gehouden zal zyn een Exemplaar van het voorſz. boek gebonden en wel geconditio
neert te brengen in de Bibliotheek van Onze Univerſiteyt tot Leyden, en daar van behoorlyk te
doen blyken, alles op peene van het effect van deezen te verliezen, ende teneynde den Supplt. de
zen Onzen conſente ende Octroye mooge genieten als na behooren, laſtenWy allen ende een yge
lyken dien het aangaan mag, dat zy den Supplt. van den inhoude van deezen doen, laaten, en
# gedoogen, geruſtelyk, vreedelyk ende volkomentlyk genieten ende gebruyken, ceſſeerende alle
belet ter contrarie. Gegeeven in den Haage onder Onzen grooten zegele hier aandoen hangen op
den 28. April in 't jaar onzes Heeren ende Zaligmakers duyzent zevenhondert en zestien.
En was getekent
A.
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vt.

Lager ſtondt
Ter Ordonnantie van de Staeten

En was geteekent
S 1 M o N v A N B E A U M o N T.

Het Regt van deeze Privilegie is door den Heer en Mr. GE RARD v AN Loo N gecedeert,

en by Notariale Aéte in dato den 12 Maart 172o getranſporteert aan Chriſtiaan van Lom, Iſaac
Vaillant, Pieter Goſſe, Rutgert Alberts, en Pieter de Hondt.
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vryheyd baanen, die, als ze nog naauw
die ik volgens den draad der
Penningen, zoo in als buy
ten 't land gemunt , heb
25" voorgenomen te beſchryven,

lyks geſmaakt is, wederom inwendige on
eenigheden der Godgeleerden zullen ſtoo
ren, de Leden onderling verdeelen, in
rechte betrekken , ja ten laaſten geheel af
is alleszins vol van zeldzaame gevallen : ſnyden, en buyten de kerkelyke gemeen
het zy men op die der Kerke, op die te ſtooten. Men zal er zien het geheele
landsbeſtier omkeeren , en de grootſte
der Regeeringe, of op die der
de oogen ſlaa. Men zal er zien de groot Moogendheyd van Europa tot die laagte

o:#

ſte geſchillen over den Godsdienſt opry vervallen, dat ze haare onderdaanen niet
zen, het Geloof door den degen predi | alleen moet vry kennen, maar te zwak om
ken ; de Roomſche kerkzeden door dee

den oorlog langer uyt te houden, de zel

ze handhaaven, door gene verwerpen ; ve veele jaaren lang om vreede, en, naa dat
eene nieuwe Geloofshervorming tegens die getroffen was, ook zelfs om onderſtand
de verdrukking opwaſſen, en zich eyn ſmeeken. In 't midden dier inlandſche ver
delykI. door
den weg3 ter warringen, zal een der geregeldſte Vryeſtaa
Deel. de wapenen
p
A

ten

F

2.
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ten het hoofd opbeuren, wiens kielen alle in 't midden der vyanden gewaagd hadden,
zeen bedekken, wiens koophandel zich tot ginder weêr ontaarde en eerlooze zielen de
in alle landen uytſtrekt, en wiens zeever dierbevochte Vryheyd aan 't welgevallen

moogen zoo de Ooſt- als Weſtindiën be der Vorſten ten offer opdraagen, om in 't
proefd hebben. Men zal er de Vryheyd verlies van 't Gemeenebeſt haare eyge groot
over de opgedronge ſlaaverny zien zeege
praalen, doch naauwlyks geveſtigd, ſtraks
weder in gevaar ſtaan van een-en andermaal
in de haven ſchipbreuk te lyden; ja dezelf

heyd te bejaagen : eyndelyk zeldzaame
ſtandvaſtigheyd in 't uyterſte gevaar; lief
de tuſſchen Vrienden en Vreemden ; ver

bittering zonder weerga ; eedbreeken ,

de Geweſten, in den beginne aan iederge moorden en ſchenden voor ſpel geacht ,
veyld en van ieder verworpen, zoodaanig gruwelen met gruwelen betaald gezet, de
in vermoogen en hoogachtinge zien toenee onnozelen verdrukt, de boozenbeſchermd,
men, dat ze den verdreevene Koningen ter en met een woordzoowel de Deugd als de
wyk, den twiſtenden ten ſcheydsman, en Ondeugd in top gevoerd, waar van wy de
den onderdrukten ten verloſſer verſtrekt,

gedachtenis op de kopere Jaarboeken van

ja dat meer is, eenen hunner landzaaten tot omtrent vyfentwintighonderd Penningen,

Koning op den troon der nabuurige Ryken ons van de oudheyd met zoo naauwkeurige
geſteld hebben. Zoo men de oorlogen zorge en konſt achtergelaaten en tot ons

van andere Volken, by die in Nederland afgedaald, ten ſpoorſlag en afſchrik zullen
ſedert ruym honderd jaaren gevoerd zyn, vereeuwigd en bewaard vinden.
vergelykt; waar is er ooit wreeder begon
VOORHEEN is Nederland door ver
nen, waar langduuriger doorgeſtaan en
achtervolgd, en waar voordeeliger ten ſcheydene Standsperſoonen, onder (1) # de
eynde gebragt door menſchen van zookleyn Graaf en Hertoglyke tytelen, by ſtukken SEaib,
vermoogen? Welk een groot , ja byna geregeerd, maar naa verloop van tyden is fol. 3.
onnoemelyk getal van Steden is er niet be het, zoo door geweld der oorlogen, of
legerd eh gewonnen? Wat al Sterkten zyn kinderlooze aflyvigheyd van den eenen,
'er niet gebouwd, en gebouwde verwoeſt? als door vreede-en huuwelyksverbonden
Hoeveel Veld- en Zeeſlagen gedaan, Lan van anderen, allengs in een geſmolten, en
den verdelgd, Volken tot # beedelzak eyndelyk aan Philips, Hertog van Bour
gebragt, en menſchen door het zwaard, gondië (2) gelukt de voornaamſte Hoofd- #R.
vuur en water omgekomen en bedorven ? deelen dier Geweſten zyne magt en eenen S# Hiſt.
Door den eenen oorlog zal men de veree hoofde te onderwerpen : welke, zich ee-fol. 1.
nigde Landſchappen hunne Vryheyd zien nige jaaren onder eene weêrgalooze hof
voorſtaan en grondveſten, door twee an houding meer en meer in het bezit deezer

deren te water met de grootſte zeemagt der ſamengevoegde Landſchappen hebbende

Chriſtenheyd om het opperzeegezag twiſt vaſtgezet, naa eenen leeftyd van twee
eenen vierden tot die verwarring en be het bewind over alle deeze Staaten zynen #
Commi

ten , doch, weynig tyds daarnaa, door ënzeventig jaaren, met zyn overlyden (3) (3) Me

naauwdheyd geraaken, dat zy zelfs hun wettigen zoone Karel heeft ingeruymd.
nen val en ondergang voor handen waanen. Dees nieuwe Vorſt , om zyne kryg-en # iſ.
In 't kort de Hiſtori der Nederlandſche oor heerſchzucht de Stoute (4) gebynaamd , (4, Heite
logen is die van geheel Europa; hier zyn had verre uytziende voorneemensin't oog: #"
alle krygsmagten ſamengevloogen; hier is want door deeze ſamengeſmolte magt den
voornaamelyk de konſt van Steden en Weſt Naabuuren reeds ontzaghlyk zynde ge

ringen te ſterkenuytgevonden, en de krygs worden, verdroot hem eene afhangelyke
kunde tot dien top van volkomenheyd op en wetpligtige regeering te voeren, en in
gevoerd, dat ze althans voor alles, wat tytel den genen te moeten wyken, die in
de Oudheyd voorheen gehad en uytgedacht middelen tegens hem niet opmogten. Dier
heeft, geenszins behoeve te wyken. In 't halven(5) heeft hy by Keyzer Frederik en de (s) E. van

midden dier zeldzaame Staats-en Kerkge Ryksſtanden ſedert veelmaal aangehouden, &#.
vallen zullen ons doorgaans ook zonder om 't oude Koningryk van Bourgondië in foi,.”

linge voorbeelden van deugden en ondeug deeze zyne Staaten weder op te rechten, en
den ontmoeten.

Hier zal men veele zoo

daar hy reeds onder eene Koninglyke ſtaatſi
In- als Uytlanders, het gemeene welweezen met ſchepter en andere byſieraaden, als temet eene wonderlyke kloekmoedigheyd , kenen (6) der Majeſteyt, regeerde, ook den (6) Hooft
-

en achterſtellinge van al het hunne, zien

Koninglyken naam en tytel in te voeren. #"

handhaaven; daar anderen op het ſchavot, Dan hy ook te gelyk door de wapenen de
de beoogde Vryheyd met hun bloed be grenspaalen zyns gebieds, ten koſte der
zegelen, 't welke zy voorheen ter beſcher

gebuurlanden, willende uytbreyden, be

minge huns Vaderlands een-en andermaal reykte het eynde noch van 'teene noch van
't an

I. Boek.
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't andere deezer groote oogmerken. Want ſtrooidheyd zyner Staaten hem dagelyks
door den opgevatten naay ver over zyne te nieuwe bezigheden verwekt, en de handen
groot geworde magt, het eerſte nooit heb vol werks gegeeven hadde ; welke door

#
#
res ! W.
chip. *

Gº Me# de

bende konnen verwerven, heeft hy aan den den naayver der Gebuurvorſten tot kryg
anderen kant, met de nederlaage zyns le op kryg, en beroerte op beroerte onop
gers by Nancy, (1) in den veldſlagregens houdendlyk wordende aangezet, hem niet
de Zwitſers het leeven, en aan zyne eeni minder als zyne eyge ſtaatzucht, in't voe
ge dochter Maria by erfvolging zyne Staa ren van in-en uytlandſche oorlogen hebben
Een gelaaten. Deeze minderjaarige Vorſtin, bezig gehouden. Eyndelyk waande zyn
verre van op diergelyke voorneemens te zoon Philips zich in ſtaat van dat werk te
konnen doelen, was naauwlyks beſtandig zullen konnen doordringen ; (12) dan , (12)Hooft
om tegenseygene(2)onderzaaten, mids het door 't qualyk neemen van de maatezyner # Hiſt.
weder opwellen van de Hoekſche en Kab magt, is hem zoo wel zyn voorneemen ""

# beljaauwſche tweeſpalt, haare achtbaar

mislukt, als Nederland in eenen jammer

chap 16. heyd te handhaaven. Door haar huuwelyk poel van de grootſte oorlogsrampengedom
nogtans met Maximiliaan, (3) Aartsher peld, met welke, en het vervolg der laa
# tog van Ooſtenryk ('t welke deeze Landen tere Staatsgevallen, daaruyt voortgevloeid,

##

# dien huyze heeft ingelyfd) ſcheen zy met
5:4,

ik dit verhaal alhier aanhechte.

dit rugſteunſel de inlandſche beweegingen

# te zullen komen dempen; doch eene on

KEYZER KAREL , het zy hem het 1555.

Commi, gelukkige val, onder 't jaagen (4) voor # door deszelfs onafſcheydely-T
# # gevallen, ſleepte haar in 't graf, en deeze ken laſt, in zoo hooge jaaren en zwakke

(EM - Landen in eene dubbele tweedragt; mids lighaamsgeſtalte te zwaar viel, het zy hy
# de men wegens de voogdyë van Philips en beter geraaden vondt (dewyl hem het ge

(13)Hooft
# Margreta, haare naagelaatene kinderen, luk (13) niet meer zoo gunſtig als wel Ned.
Hiſt.
chap 3, tuſſchen den overgebleeven Vader en de (5) voorheen toeſcheen) zich voor het toeko

fol. 3.

# #- Staaten des Lands , by het eerſte ſtraks mende met de glorië, die hy, geduuren
#, nog een tweede ſtaatsgeſchil zaguytberſten. de zyn voorige leevensloop, zoo overvloe
Philips, haar zoon, ( om zyne bevallig dig behaald had, te vernoegen, nam eyn
heyd de Schoone genaamd) ſcheen de man delyk een beſluyt van zich zyner Staaten
te zullen zyn, die de hooge voorneemens te ontdoen, en deed met dat oogmerk, op
zyns Grootvaders, tot het oprechten van den vyfentwintigſten van Wynmaand des
eene onbepaalde magt, ſtondt door te dry jaars vyftienhonderdvyfenvyftig, de al
(6) Hooft Ven : Want getrouwd (6) met Johanna, gemeene Staaten van Nederland, en de
# Hit dochter van Ferdinand, Koning van Arra Ridders van 't gulden Vlies, op de groote
#en gon, en van Izabelle, Koninginne van zaal van 't Hof te Bruſſel vergaderen. De
# Kaſtilië, erfde hy naderhand (mids het Keyzer aldaar gekomen met Philips zynen
" overlyden van Johan, eenigen broeder zy zoone, en de voornaamſte (14) Hoofd- (14) Mete
ner huysvrouwe) alle de Koningryken van takken des in-en uytlandſchen Adels, heeft #Ned.
Hiſt. fol.

Spanje, welke erfenis de knoop was, die plegtelyk van de Nederlanden en Bourgon-#"
de Nederlanden aan die Kroon gehecht
heeft. Doch naauwlyks had weder dees
nieuwe Koning zyn achtentwintigſte jaar,
en de Spaanſche kuſten ter aanvaardinge
(i)
Abreg,
zyner Staaten, bereykt, of (7) kwam te
de l'Hiſt.

dië afſtand gedaan, en, niet zonder weder

zydſche betuygingen van tedere geneegen
heyd, der # vollen eygendom zy

Burgos in Granade te ſterven, (8) en aan

nen zoone Philips opgedraagen, die daar
op zynen Vader met traanen in de oogen te
voet vallende, (15) onder 't betuygenzy- (15 Hooft

#. Karel, zynen eerſtgebooren zoon, met de

ner zwakheyd tot het draagen van dien #"

-

d'Eſpag.

# erfeniſſe zyner Vorſtendommen, te gelyk laſt, deeze gunſtige overdragt dankelyk
H# # hangelyk
de hoop achter
te Nederland
laaten, van
onaf
gezag in
te het
zullen
in aannam. De Keyzer ontſloeg voorts hier
op de onderdaanen van den eed, hem eer
º # voeren. Te meer, (9) dewyl hem boven tyds gedaan, bekrachtigde met eygehand
folie, de erfenis der Kroonen van Spanje, Sicilië, tekeninge en zegel de brieven deezer op
Napels, en een groot getal andere Vorſten dragte, en zettede den jongen Vorſt op
dommen, ook de Indiſche ſchatten in den zynen troon. (16). Aan Philips aldus ge- (16 Reſol.
II,

-

ſchoot vielen, en in 't bloeijendſte zyner zeeten, wierdt door de Gemagtigden derby- #

(ºpende jeugd het Keyzerryk wierce opgedraagen. zondere Staaten, terſtondby eede manſchap 2: ó#b,
#N#

Dees Vorſt,

uyt den aardt en de geboorte gedaan
, dienDeeze
hy ook
op zyne
beurt aan #
hen afleyde.
zaak,
zoo zeldzaam,
- 54 •

# een Nederlander, beminde dien landaardt,
(1o) en wierdt van den zelven bemind, ja en waar van weynige voorbeelden te vin
# zoude hierom waarſchynlyk zyn oogmerk den zyn, maakte niet alleen menigte van
5.

to 3, " bereykt hebben, 't en waare de (r 1)ge pennen gaande, maar bragt ook te we
8C »
2,

N

4

N E D E R L A N D SC H E

1555. ge, dat ze der duurzaame gedachteniſſe twee gedenkpenningen , wier afbeelding
T bevolen wierdt door het uytkomen van wy hier nederſtellen.

W:

I. De voorzyde des eerſten voert het borſtbeeld van den nieuwen Vorſt in 't harnas, en in den
rand deeze woorden:

PHILIPPUS REX, PRINCE Ps HISPANIARUM, AETAT Is Su ZE
AN No XXVIII. 1555.
KONING PHILIPS, PRINS VAN SPANJ E, IN Z TNS
OUDERDOMS XXVIII jAAR 1555.

Want hy was in het jaar vyftienhonderdzevenentwintig, den eenentwintigſten van Bloeimaand
(1)

#

(1) te Valladolid gebooren.

#

Op de rugzyde ziet men Apollo den Zonnewagen, van vier paarden getrokken, tot verquik
pag. 334. king der onderverbeelde Landſchappen mennen, met dit byſchrift:
JAM ILLUSTRABIT OMNIA.
NU ZAL HT ALLES VERLICHTEN.

Te weeten: ieder ſchepte hoop, dat hy, met deeze overdragte Heer deezer Landen geworden,
als eene opkomende Morgenzon, de Volken zyne beſtieringe aanbevolen, door eene zachte en ge

##
Cr Staat.

nadige (2) regeering zoude verquikken en verlichten.

Holl. "

#.
I 555.

fel 55

II. Op het voorſtuk van den tweeden, ziet men het zelfde borſteeld en omſchrift, maar op het
ruggeſtuk de afbeelding zyner Gemaalinne
, gehuld naar het tooiſel dier tyden, en in den rand
deeze woorden: .
MARIA I. REG IN AAN GLIAE, FRANC1 AE ET HIBERNIAE,
FIDEI DEFENSATRIX,
MA

H IS TO R I P EN N IN GE N.

I. Boek,

5

MARIA DE I xoNINGIN VAN ENGELAND, VRANKRrx EN

####

IERLAND, BESCHERMS TER DES GELOOFS.

Dit Geloof betekent het Roomſche: zynde dees tytel (1) van het Pauſelyke hof aan haaren # Larrey
iſt. d'An
Vader Hendrik den VIII., voor het yveren tegens Luther, gegeeven, eer die Koning zich op Ct.
tOnn.
wierp als Hoofd der Kerke van Engeland, en de eerſte hervorming in zyne Ryken aanving, Zy . fol. 144
ne Dochter Maria echter, van welke wy hier ſpreeken, hieldt zich yverig(2) aan 't Geloof haarer (2) Larrey
Voorvaderen, tot dat, met het # den troon ſtygen van Elizabet, alle de Roomſche Kerkzeden Hiſt d'An
weder ophielden, en de meeſte

nderdaanen nevens hunne Koningin zich naar de nieuwe Her- glet tom.

vorming ſchikten. Zy nogtans en alle haare Naazaaten hebben ſedert den tytel van Beſchermer 1 fel 77°
des Geloofs, ſchoon van den Roomſchen Paus afkomſtig, behouden, en toegepaſt op dat Ge
loof, waarvan zy Beſchermers verſtrekten.

9Lane, ... Maria was in 't voorgaande jaar (3)met geworden met eene tederheyd haare kunne
# Koning Philips getrouwd, naa dat zyne eygen, en eene moedigheyd, die de man
# eerſte Vrouw Maria, Dochter van Johan lyke gelyk was: want zy, den laſt van zoo
den derden, Koning van Portugaal, in den wigtig een bewind torſſende, bragt (6) in (6) #am:

jaare vyfenveertig was geſtorven, en hem 't afzyn des Keyzers, die met Vrankryk #.
de Kroon van Napels, even voor zyn twee en andere aangrenzende Moogendheden in Dec. I.
de huuwelyk, gelyk nu de Nederlanden en

oorlog was, magtige heirlegers op de been, #**

Bourgondië, vanzynen Vader geſchonken: en behaalde door haar kloek beleyd meni
welke laaſtgenoemde Staaten, om de veel ge zeege op de vyanden; zoo dat, de nyd
vuldige uytlandigheden van Keyzer Karel, der Gebuurvorſten de gewenſchte ruſt, die
(A Luckii door zyne Zuſter Maria , Koningin van de Nederlanden koeſterde, niet konnende en oan

# ſol Hongarië, (wier Gemaal (4) in denveld ſtooren, alle harten aan de goede voorzor- &#"
(#) Mete- ſlag van Mohaks tegens de Turken in den ge dier Vorſtinne even dankbaar waaren, #
# # opgang zyner jeugd was gebleeven) by de en tot bewys hunner geneegenheyd deezen Due rol,

Hiſt. fol.

-

-

-

-

-

#" vyfentwintig jaaren (5) waaren beſtierd (7) gedenkpenning ſloegen.

485.

Op de eene zyde ſtaat het borſtbeeld der Koninginne, binnen het omſchrift deezer tytelen:
MARIA, REG IN A HUN GAR 1 AE ET BOHEM 1 AE ETC. LUDOV1 ci
UXOR, PHILI P P1 REGIs HISPAN 1 ARUM FIL1A.

MARIA, KONINGIN VAN HONGARIE EN BOHEMEN ENZ.
GEMAAL IN VAN LODEW YK, DOCHTER VAN
PHILIPS KONING VAN SPA Nj E.

Op de andere zyde ziet men in eene bedaarde zee een ſchip met drie maſten, 't welke, be- (s, Edi,
ſcheenen van eene daarboven ſtaande zonne, de zeylen heeft opgewonden, met dit byſchrift, uyt W. 6.
de Herderszangen van (8) Virgilius genomen:
I. Deel.

i

B

H IS
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His DEUS o CIA

1555.

FE CIT.

E ENE GOD HE YTD HEEFT AAN DE E ZE RUST VERSCHAFT.

Hoe zeer haare zachtzinnige Regeering moeten doen ; 't en waare Philips, nu
den Nederlanden aldus tot ruſt, en den In zynde geworden de andere hoop des Vader
woonderen tot vreugd verſtrekte, zoo ver lands, met het bekomen van den eygen
wiſſelde die echter met het verwiſſelen van

dom, te gelyk haare plaats in 't openge
Heere. Want Keyzer Karel de heerſchap vallen bewind zelf ſtondt te vervullen.
py over deeze Landen aan zynen zoon af Daarop nam de geweeze Landvoogdes
ſtaande, was dit ook het eynde van haare oorlof (2) van den Keyzer haaren Broeder
, als uyt wiens naame zy die en de vergaderde Staaten, die haar een
enkelyk beſtierd had. Dierhalven mede in afſcheyd vol dankelyke eerbiedeniſſe gaa
die groote Vergaderinge zynde verſchee ven. Met haar vertrek en Philips aan

#

(#- nen, (1) betuygde zy haare tedere zucht

(2) Hooft
Ned. Hiſt,
fol. 3.

vaarden des verlaaten bewinds, kwam

# en geneegenheyd tot deeze van haar zoo dees legpenning in 't licht, die de ge
17 verſo wel bezinde Landen, en hoe gevoelig het dachtenis van de eene bewaart, en het
haar ter harte zoude gaan,by't verwiſſelen opgevat vertrouwen van den anderen
derzaaken, afſtand haarer Landvoogdye te komt uyt te drukken.'

(3) Ou
daan R.

Moog.
P43.343

Op de voorzyde ſtaat de Landvoogdes, als een gevleugelde Vrouw of Overwinning, (want
die wordt by de Ouden (3) aldus afgebeeld) hebbende in de cene hand ecnen Laurierkrans,
en in de andere eenen Palmtak, met dit omſchrift:
MARIA, D E1 GR AT 1 A RE G1 NA HUN GA R 1AE.
MARIA,

DOOR GODS GE NA DE

KONINGIN VAN

H O NG A R I E.

Op de achterzyde houdt dezelve Vorſtin, eveneens afgebeeld, eenen Lauwerkrans boven
het hoofd van Philips, die in Romeynſch gewaad eenen bevelſtaf voert, waar door de Heer

ſchappy der overgedraagene Landen betekend wordt, het omſchrift is:
PHILIPPUS SPES ALT ERA PATRIA E.
PHILIPS

DE ANDERE HO OP DES VADERLANDS.

Voorwaar, de getrouwe Nederlanders zyner aangevange Regeeringe den Inge
gingen zwanger van dusdaanige verwach zeetenen geenen minderen voorſpoed doen
(3) Hooft tinge, en hadden het (4) hart vol van de ſmaaken, als door welken zy, ſtaande
#" deftigheyd
der zaaken, door Keyzer Ka het voorige beſtier van zynen doorluch
rel, tot aanwas van zyne eere en het ver tigen Vader, tot zulk een top van ryk
moogen van Nederland, in zoo veele en dom en welvaaren waaren opgeſteegen.
gevaarlyke oorlogen zoo heerlyk uitge Dus bereyd (5) tot de uyterſte trouw (s) Mete
voerd. Des hoopten zy ook dat de Zoon en onderdaanigheyd, reedt Philips lof #
-

-

niet zou ontaarden van den Vader, maar

op aller tongen, en heeft men , om # verſo.

op zyn voorbeeld de Landen loflyk be dien te vereeuwigen, te dier tyden de
ſtieren, aller Landzaaten harten verove drie volgende legpenningen in 't licht ge
ren door geneegenheyd, en in 't vervolg | geeven.

I. Op
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1. Op den eerſten, waar van de voorzyde beſtaat uyt het borſtbeeld des Konings, bevat de
rand dit omſchrift:

-

PHILIPPUS AUSTR1 Acus, CAROLI V. CAESA R1s F1 L1us.
PHILIPS VAN oosTENR rK, zoo N VAN KEYZER
KAREL D EN V.

Op de achterzyde ziet men wederom eene Overwinning, houdende in de eene hand eenen
Palmtak , en in de andere eene Lauwerkroon boven het hoofd van den nieuwen Landheer, ge

zeeten in Romeynſch gewaad aan haare rechter zyde: het omſchrift, beveſtigende der Inwoon
deren opgevatte hoope en betrouwen, luydt aldus:
PHILIPPUS SPES ALTERA PATRIAE.
PHILIPS DE ANDERE HOOP

DES VA DER LA N DS.

II. De tweede heeft het borſtbeeld des Vorſts, met het zelfde omſchrift op 't voorſtuk, en op
het
ruggeſtuk in een ſierlyk vierkant geſteld de zelfde woorden, die op den eerſten geleezen
worden:
w

PHILIPPUS

SPES ALT ER A PATRIA E.

PHILIPS DE ANDERE HOOP DES VADERLANDS
III. Hoogdraavender en krachtiger uytdrukkingen vertoonen zich op den derden, het zy de

Vleijery,
gewoon de opgaande zon aan te bidden, hierin haar deel gehad hebbe , het zy het
nieuw der # , gelyk 't gemeenlyk gaat, zich ſchoon en luſtig voordeed, want zyn

#

borſtbeeld op de voorzyde is (als een andere (1)Trajaan) getekend met deeze woorden:
-

-

-

-

LXVIII.

-

DIVO PHILIPPO, OPTIMO PRINCIPI.

pag. 774.

(2) Virg.

#t.

DEN VERGOOD EN PHILIPS, D EN BES TEN VORST:

Ovid. paſ

In naavolginge der aloude Roomſche Keyzeren, die niet alleen naa hunne dood onder de Go- # #ef
den geteld, maar ook by hun leeven Goden (z) genoemd, ja zelfs met gebeden, altaaren en

#.

offerdienſten (3) als Goden geëerd wierden. De tegenzyde bevat de Nederlandſche Maagd, ge- & de Pon
zeetenvoert
by een
zeegeteken,
veroverde
krygstuygen
hand
eenen
palmtak, uyt
en de(4)ſlinker
cene wapenen
brandendeentoorts,
met hetbeſtaande,
byſchrift haare
deezer regter-to.
woor- (3) Horat.
den, weleer aan Keyzer Titus (5) toegeëygend:
:##
4. & 35

-

#.

AMOR ET DEL ICIAE GENERIS HUMAN I.

Y.15. & 16.

#.

DE LIEFDE EN WELLUST VAN 'T MENSCHEL Y KE

Moog.
pag. 538.

GES LACHT.

(5)Sueton.
Wyders ſtaan op den voorgrond deeze vier letters: D. P. O. P. betekenende dezelfde woorden ##
Ti
ſp.
van de voorzyde:
Cap. I.
r

-

B 2.

DIvo
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DIvo PHILI P Po, OP TI Mo PRIN c1 P1.
DEN VERGOOD EN PHILIPS, DEN BESTEN VORST:

De geneegenheyd, die Keyzer Karel Ferdinand zynen Oom, die reeds den vyf.

(1) F.Strada de Bel

lo Belg.
Dec. I.

pag. 8.

deezen zynen Zoone toedroeg, had hem den van Louwmaand des jaars vyftienhon
telkens aangezet, om geene gunſtige gele derdeenendertig te Keulen Roomſch Ko
genheden te laaten voorbyſlippen, die ning gekooren, en den elfden derzelver
eenigszins bequaam ſcheenen om het ver maand te Aken gekroond was. Zyn va
moogen van Philips, en in hem den luy der echter geneegen zynde in hem de vol
ſter van zyn Huys, te vergrooten: veel le heerlykheyd van zoo veele Koningry
had hy dierhalven by de Duytſers te koſte ken, by zyn leeven, te doen doorſtraa
elegd, om hem insgelyks de Keyzerlyke len, heeft weynige dagen naa den afſtand
waardigheyd te bezorgen, dan de der Nederlanden, ook met geene minde
Duytſche landaardt, geleerd door 's Wa re plegtigheden de Kroonen van (3) Span

(3) Mete.

ders bedryven, was daar van afkeerig om je, de Indiën, en alles wat hem nog, be

Hiſt. fol.

halven het Keyzerryk, onderworpen was,

17. verſos

#

de uytgeſtrektheyd van 't vermoogen des
Zoons, en uyt vreeze, dat, gelyk Philips
in magt hen allen voorby ſtreefde, zoo
ook het juk zyner heerſchappye hen allen

aan hem opgedraagen. De gedachtenis dee
zer tweede overdragte,waarvan in de voor
gaande eeuwen weynige voorbeelden wor

te zwaarder op den nek zoude leggen. den gevonden, wordt den naakomeling,
(2)
Hoof. Om welke reden zy Karels Zoon van die tot ſtoffe van verwonderinge, op deeze
Ned. Hiſt.
fol. 3.

waardigheyd hielden uytgeſlooten (2) door drie gedenkpenningen naagelaaten.

-

I. De eerſte (4) voert het borſtbeeld van den nieuwen Koning in het harnas, en met de Ordre
(4) Luckii
Syll fol. van het gulden Vlies behangen, binnen deeze tytelen:
177.

PHILIPPUS II. D E 1 GRAT IA REX HISPANIAR U M.
5) Ou
#

PHILIPS DE II.

DOOR GODS GE NA DE

KONING

R.

Moog.

# 27 r.

VAN SPANJE.

vid. He

Op de andere zyde ſtaat de Tiryntiſche (r) Herkules, die, om den vermoeiden Atlas te ver
## 17 vangen, den geheelen hemelkloot op zyne ſchouders torſt, met dit byſchrift:

roid. Epiſt.
Metam.

lib. IX.

UT QUIESCAT ATLAS.

Y. 199.
Sen. Trag.
Herc. fur.

OP DAT ATLAS RUSTE.

y.72 & 73.
Herc. Oet.

Y. 1243

Welke Atlas, Koning van Moorenland, een zoo groot kenner der hemelloopen geweeſt is,

& 1244

dat hem de bygeloovige aloudheyd als den beſtierder der hemellichten, en als eenen, die den ſtar
TCIl

ren Ned.

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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renhemel op zyne ſchouders (1)torſte, verdicht heeft. By hem wordt Keyzer Karel vergelee- 15; 5.
ken, die, met den geweldigen laſt zyner dus lang getorſte Moogendheyd op de ſchouders van

-A

(1) Ovid.

zynen
zoone Philips te leggen, voor zich in 't vervolg een geruſter leeven meende te verzekeren. Mººi,
II. De tweede # het zelfde ruggeſtuk en omſchrift als de eerſte, doch het voorſtuk voert i II. #196
het ſlinker borſtbeeld van den Spaanſchen Koning binnen den kreyts deezer zeldzaame woorden: # Vºica
PHILIPPUS, DE 1 GRAT 1 A ET CARo L1 V. AUGUs T1 PATR 1s

& 66n.

BENIGN ITAT E, HISPAN 1 ARUM REX.
PHILIPS, DOOR GODS GE NA DE EN DE MILD AA DIGHErD
VAN KAREL DE N V. ZTNEN DOOR LUCHTIG EN

VADER, KONING VAN SPA Nj E.

III. Op den derden leeſt men, rondom het gelaurierde borſtbeeld van Philips vader, in den
rand alleen deeze tytels:
IMPE RAT o R CAESAR CAROLUS V. AUGUs T U s.
AKE TYTZE R

KAREL

DE V. DOOR LUCHTIG HEERSCHE R.

# , hebbende afgelegd,

Vermids hy nu alle zyne Vorſtendommen, behalven alleen het
die aan zynen zoon had opgedraagen, wiens geharnaſt borſtbeeld, op

C

andere zyde, binnen

dit randſchrift gezien wordt:
PHILIPPUS, HISPANIARUM ET NOVI ORBIS OCCIDUI REX.
PHILIPS, KONING VAN SPANJE EN DE NIEUWE
WESTER WER REL D.

Met het ontfangen der Spaanſche en

verzekeren.

Straks wierden ook allerwe

Indiſche moogendheyd ſteeg Philips, in gen zyn naam en nieuwe eertytels in
den opgang en 't bloeijen zyner jeugd, Handveſten en Willekeuren gebruykt; het
oude zegel (3) verbroken, het zyne in- Ned.
(3 Hooft
ten hoogſten top van aanzien,
Hiſt,

#

p

van de zynen, en gevreeſd van alle Eu gevoerd, en op 't geld en de rekenpen- #.
Dierhalven ningen de # en tytels zyner nieuw
(1) Mete- trachtte ieder door plegtige (2) gezant bekome heerſchappye gemunt: als blykt
# ſchappen, en met hem over zyne ver uyt veele legpenningen, die ons van dien
ropiſche Moogendheden.

is

heffing en den nieuwen aanwas zyner tyd nog voor handen zyn, van welke ik,

grootheyd te begroeten, zich van zyne tot bewys dier veranderinge, deezen eenen
geneegenheyd, als om ſtryd, het eerſte te alleen hier ter neder ſtelle.

Op de voorzyde ſtaat Philips rechter borſtbeeld in 't harnas, met dit nieuwe omſchrift:
PHILIPPUS, DE 1 GRAT 1A, HISPANIARUM REX.

PHILIPS, DOOR GODS GENADE, KONING VAN SPANJ E.

De tegenzyde voert zyn gekroond wapenſchild, uyt die der behuuwde en overgedraagene Koe
ningryken ſamengeſteld;

# het jaar zyner ## en dit Spaanſche omſchrift:

GITONES DEL BUREO DE SUMAGEst AD. 15.55.
LEG PENNING EN VAN DE REKENKAMER ZTNER

MAj ESTE TT
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1555.
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N E D E R L A N D S-C H E

Naa 't afſtaan deezer Spaanſche ryken, het ſmeekſchrift van 't Parlement, 't zel
was Keyzer Karel niets, als alleen het ve en het geheele Koningryk, in de te
Keyzerryk, overgebleeven: en dewyl hy genwoordigheyd van beyde de Vorſtly
beſlooten had met de vloot, die in Zee ke Perſoonen (mids Koning Philips der
land tot zynen dienſt wierdt uytgeruſt, waart was overgeſcheept) van het voor
(!) Larrey
eerlang naar Spanje over te ſteeken, en heen gevelde Pauslyke banvonnis(4)ont Hiſt.
d'An
# daar het overſchot zynsleevens (1) geruſt, ſlaagen had, naadat de geweldige opſtand glet.tom.
I.
#" en ontdaan van alle werreldſche groot van Thomas Wyath en den Hertog van fol. 835,
heyd in een klooſter, op eene jaarlykſche Suffolk met hunne aanhangeren gedempt
inkomſt van honderdduyzend kroonen, was, die getracht hadden, tot behouding
door te brengen, heeft hy op den zeven van den Hervormden Godsdienſt, en op
(5) Larrey
tienden van Louwmaand des jaars vyftien dat het Ryk door (5) Mariaas huuwelyk Hiſt.
d'An
honderdzesenvyftig de Keyzerlyke en zy den Spanjaard niet onderworpen wierde, glet.tom.I.
ne laatſte
afgelegd, en aan Johanna Gray des Hertogen dochter o fol. 8-6.
812, &
(1) Mete- (2) Ferdinand zynen Broeder de kroon, den troon van Engeland te voeren. BE 813.
#S# ſchepter en andere rykstekenen van dat door het mislukken des aanſlags, moeſten
#ver, Vorſtlyke vermoogen , door Willem Thomas Wyath en Hendrik Gray den
Prins van Oranje doen ter hand ſtellen; begaanen misſlag, en Johanna Gray bey
en is vervolgens naar Spanje vertrokken. der beſtaan met den halze, en de anderen
Met het begin van 't zelfde jaar ſloot de van hunnen aanhang met (6) andere ſtraf (6) Larre
#
nieuwe Vorſt, die deeze Landen te gelyk fen boeten. Des zyn van de vyf volgen glet.tom.I.
met den oorlog had ontfangen, een Be de gedenk- en legpenningen, zoo op het fol.817.
(3)Hooft ſtand van vyfjaaren met den(3) Franſchen verdelgen der weërſpannelingen, als het
#n Koning, door de bemiddeling van den weder invoeren des Roomſchen Geloofs,
Kardinaal Polus ; welke van den Paus, de vier eerſten tot Philips roem, gelyk
als eerſte Afgezant, aan de kroon van de laatſte ter eere zyner huysvrouwe ge
Engeland was gezonden, en die volgens ſlaagen.
1556.

#

I. De eerſte vertoont op de eene zyde het ſlinker borſtbeeld van Koning Philips in het #
H I
binnen het omſchrift deezer tytelen:

H IS TO RIP EN N IN GEN.

I. Boek.
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PHILIPPUS, DE1 GRAT 1A, HISPANIARUM ET ANGLIAE REX.

1556.
-

PHILIPS, DOOR GODS GE NA DE, KONING VAN
SPANJE EN EN GE LAND.

Op de andere zyde is zyne Majeſteyt, in de gedaante van Bellerophon, op een gevleugeld
paard gezeeten, beſtrydende met zyne ſpeere eene Chimeer, die op haaren romp twee hoofden,
en op

# ſtaart eenen ſlangekop voert,

zinſpeelende op de drie, doorzyne hulp t'onder gebragte,

hoofden der weêrſpannelingen, met dit byſchrift:
HINC VIGILO. 15.56.

VAN HIER WAAx Ik irr6.
II. De tweede, die op het zelfde voorwerp en de herſtelling des Roomſchen Geloofs is ge

ſlaagen, heeft wederom 's Konings ſlinker borſtbeeld, met het zelfde omſchrift op de voorzy
de: dan op de rugzyde eenen Pellikaan, die zyne jongen met het uyt zyne borſt getrokken bloed
voedt, # dit ondergeſtelde byſchrift:

PRO LEGE, REGE ET GREGE.
VOOR DE WET, DE N KONING EN DE KUD DE.
III. Van den zelfden inhoud wordt ook een legpenning in de naagelaatene aftekeningen van

# Oudaan gevonden, welke, mids hy den voorgaanden in alles gelyk is, geene byzondere be
chryving vereyſcht, maar alhier mede ſtaat afgebeeld.

IV. De vierde, heeft op de eene zyde het gekroonde borſtbeeld van Koning Philips, binnen
dit op- en omſchrift:
Rex PHILIPPUs ANGLIAE, FRAN c1 AE, NEA Po L1s,
PRI NcE Ps HIS PAN I A R U M.

PHILIPS, KONING VAN ENGELAND, VRANKRTK EN
NAPELS, ERFPRINS VAN SPANJE.

Verder ſtaat binnen eenen laurierkrans dit opſchrift, op de andere zyde:
-

FIDEI DEFENSOR.
BESCHERMER DES GELOOFS.

, V. De vyfde eyndelyk voert het bovenlyf van Philips gemaalinne, met de ſlinkerzyde naar
buyten, binnen denkring deezer tytelen:

MARIA I, REGINA ANGL1z, FRANC1 e ET HIBernie,
FID EI DEFENSATRIX.

MARIA DE I, KONING IN VAN EN GE LAND, VRANKR rK *
EN IERLAND, BESCHE RMS TER DES GELOOFS.

Op het ruggeſtuk wordt zy met gekroonden hoofde en zittende op eene ſteenrots verbeeld,
daar zy, van een hemelslicht beſtraald, de weegſchaal des gerichts ſchynt te handhaaven, want
terwyl de ſlinker hand met eene ſtrafoefenende fakkel de wapenen der oproerigen verbrandt, biedt
haare rechter aan de wedergekeerde
den olyf- en palmtak van genade : daar integen
deel
de voelen,
onwilligen,
teralles
ſtraffe
har ekkigheyd,» zich van 's Hemels zwaare Plaagen
plaagen gge
troffen
en dit
methunner
dit byſchrift:

#

CAECIS VISUS, TIMIDIS QUIES.
DEN BLIN DEN HET GEZIGT, DEN BEVRE ES DEN
DE

RU S T.
C 2.

De

-

N E D ER L A N D SC H E

#T,

De Spaanſche Koning nogtans ſcheen ſchonken: en dewyl ſedert eenige leden

1556.

5E, Weynig (1) geneegenheyd Maria toe te dier doorluchtige Ridderordre deezer
iſiſ d'An draagen, of omdat zy hem in jaaren zoo werreld waaren overleeden, heeft hy, ter
#t zeer kwam te overtreffen, of omdat het gedachteniſſe deezer eerſte vieringe, de

* Parlement van Engeland zyne krooning tweeëntwintigſte beſchreeve Samenkomſt
even hardnekkig bleefweygeren, hoewel
die by de onderlinge huuwelyksvoorwaar
den was bedongen. Hierom is Philips
met een heymlyk misnoegen naar Neder
land vertrokken : te Antwerpen geko
men, en met groote pracht en ſtaatſie
door de inwoonders dier magtige koop

&# ſtad zynde ingehaald, vierde (2) hy al

of Kapittel, ſedert haare inſtelling, ge
houden, en ten dien tyde, door 't benoe

men van negentien nieuwe (5) medele- (5) Guic
den, de plaatſen der afgeſtorvenen ver- B#
eſchr. der
vuld. Deeze wydberoemde Ridderordre N#"
is door Philips van Bourgondië (den Goe-fol. 67
den bygenaamd) in den jaare veertien
honderdnegenentwintig, op zyn! huu

foi 6,

daar in de groote kerk, ter gedachtenis welyk met Elizabet van Portugaal, te
van de Moeder onzes Heylands aan God Brugge uyt vierentwintig Ridderen (6) (6) Guice.
toegewyd, het eerſte jaargety zyner in onder een Opperhoofd, opgerecht, van #"
huldinge tot Hoofd der Ordre van 't gul welke de althans regeerende Koning foi &#
#" den Vlies. Want Keyzer Karel had (3) Philips het zesde was , als op dee
Belg. Dec. hem den zelfden morgen, wanneer hy ze twee legpenningen kan gezien wor
': "g 5: de Nederlanden afſtondt, in het byzyn den, die op dit vieren van de eerſte

S# van verſcheydene Koning- en Vorſtlyke verjaaring zyner aanſtellinge zyn geſlaa
foi. 3. . perſoonagen, met die waardigheyd (4)be

gen.

I. Het borſtbeeld van Philips, die ter eeuwiger gedachteniſſe van dit gehouden Ridderfeeſt

# J. Le

drie glaze raamen in 't koor deezer hoofdkerke met zyne wapens (7) verſierd gegeeven heeft,

#ch

ſtaat met de ſlinker zyde naar buyten, binnen dit opſchrift, op het voorſtuk van den eerſten:

S. R. Imp.
fol. 30.

PHILIPPUS, DE 1 GRATIA, REX HISPAN1 A RU M,
REX BURG U ND 1 AE.

PHILIPS, Doo R Go DS GENADE, KONING VAN SPANJE,
KONING VAN BOURGO ND IE.

Of, tot bewys van de zekere hoope waarmede Philips zich vleyde, van
oude Koningryk van

# te zullen herſtellen,

of wel, dat hier de

#
eerlang het
and van den werk

meeſter, in't ſnyden van den ſtempel, gefeyld hebbe. Het ruggeſtuk voert eene uytgeſpreyde
ramsvacht, die van boven door eenen hemelſtraal wordt beſcheenen, binnen dit omſchrift:
*:

- SEXTUS ORDIN1s AURE 1 VELLER Is SUPREM us. 15.56.
HET ZES DE RID DER HOOFD DER OR DRE VAN 'T
GULDEN VLIES. 15.56.

II. De tweede legpenning, op het vieren van dit jaarfeeſt geſlaagen, is den eerſten

## uyt

enomen dat hier Philips den tytel van Hertog van Bourgondië voert, en het Koninglyke borſt
eeld in 't harnas, met de rechter wang naarbuyten gekeerd, en den Ridderlyken halsband van 't
gulden Vlies geſierd ſtaat.

Bentre
9#.
van de

Verhe

(8) Guicc.
Beſchr. der

Nederl.
fol. 67.

Een der negentien nieuwe aangeſtelde |ne (9) afkomſt uyt het in Duytsland ver Prov. van
Ridderen was Willem, Prins (8) van | maarde geſlachte van Naſſou. Dan door #
ag. 5D

Oranje : welke nu zestien jaaren met | 't huuwelyk van Hendrik met Klaude van ?(15)Strada
Bello
verſcheydene uytkomſten des Keyzers | Chalon, (1o). Prinſeſſe van Oranje, is de
Belg. Deg.

wapenen had omgevoerd, trekkende zy- | dat Prinsdom by verſterf den

hºy: #

211Qll

I. Pag. 75

I. Boek.
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Naſſou ingelyfd , waarvan dees Willem, wigtigſte (2) zaaken des Keyzerryks ge- 1556.
als de

# des geſlachts,

den tytel voer bezigd , zoo om de ſchranderheyd van EET

de. Degeneegenheyd desgeweezen Keyzers zynen (3) geeſt, als om de wakkerheyd #Bello
() Sinda had hem de opvoedinge zyns Vaders, (1) van zyne krygskunde, welke beyde by ##

##e mids die de Leere van Luther was toege

't vervolg in zynen handel alom middag- (3)Hooſt
ipig 176. daan, onttrokken , en aan die van zyne klaar zullen doorſtraalen. Waarom ik ook #

zuſter Maria, Landvoogdeſſe van Neder alhier zyne afkomſt en opvoeding in 't
land, om door haar in het Roomſche

Geloof opgevoed te worden, overgele
verd. Naauwlyks waaren hem de kinder

# heb willen aanroeren, te meer, de
wyl my van hem dees legpenning, die in
## # #
ter

lyke jaaren ontſlipt, of hy wierdt ſtraks ge, met de merktekenen der nieuwbe
in gemeene, wat ouder

# zyn

kome waardigheyd , gemunt wierdt, is
de in grootere en eyndelyk tot de ge ter hand gekomen.

Op de eene zyde ſtaan vier aaneengehechte leliën, een kruys uytmaakende, binnen dit Fran
ſche omſchrift:

GARDES VOUS BIEN DE MES COMPCTE.
WACHT U WEL VAN MIS REKENING E.

Zyn gekroond wapenſchild ſtaat op de andere zyde, en daar rondom de Ridderlyke halsband
van't gulden Vlies, als het merkteken zyner nieuwbekome waardigheyd; zynde het omſchrift:
GUILLAUME DE NASSOU, PRINCE D'OREN GE. 1556.
WILLEM VAN NASSO U, PRINS VAN ORA Nj E. 15.56.

De andere nieuwe aangeſtelde Ridders Aarſchot. Invoege onder de negentien
waaren Hendrik Hertog van Brunswyk, nieuwaangeſtelde Leden alleen zeven Ne
Don Gonzalo Hertog van Seſſa, Ferdi derlanders geteld wierden, van welke Phi
nand Aartshertog van Ooſtenryk, Don lips van Croy (5) Hertog van Aarſchot de #
Karel Erfprins van Spanje, Lodewyk Hen eerſte was: wie hy geweeſt zy, ſtaat in 't ##
riquez Hertog van Medina de Rioſecco
omſtandiger verhaald te worden, #" "
en Admiraal van Kaſtilië, Alonzo van Ar des zal het voor eerſt genoeg zyn alhier
ragon Hertog van Kardonne, Karel Baan aan te merken, dat hy met den Prinſe van
derheer van Barlemont, Philips van Sta Oranje, tegens wiens aanſlagen en belan

#

vele Baanderheer van Chaumont, Karel

# hy zich vervolgens altyd op 't ieverig

van Brimeu Graaf van Megen, Philips van

e aankantte, op eenen en denzelfden d

# (4) Mommorancy Graaf van Hoorn, Jo met de Ridderlyke waardigheyd van 't gul
. OICT

-

N#" han van Glimes Markgraaf van Bergen, den Vlies is beſchonken. En vermids van
"67. Johan van Mommorancy Heer van Cour hem een legpenning zonder jaartal wordt
geres, Johan Graaf van Ooſtvrieſland, An gevonden, op welken zyn wapenſchild

toni Doria Markgraaf van Sint Steven, met het halsſieraad dier Ordre is be
François Ferdinand d'Avalos Markgraaf hangen, dunkt my dien nergens gevoeg
van Peskare, Heer Sforçe Graaf van Sint lyker als hier, daar van zyne verheffing
Flour, Vradiſlaus Baanderheer van Bern gewaagd wordt, te konnen plaats gee

ſteyn, en Philips van Croy Hertog van
I. Deel.
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Zyn borſtbeeld ſtaat op het voorſtuk, en zyn gekroond wapenſchild, uyt dat van Croy

CDA

#,
Renty te (1) zamengeſteld, en verſierd met den Ridderlyken halsband van 't gulden Vlies op het
#9:Toiſ,
fol. ruggeſtuk, binnen de randſchriften deezer tytelen:

PHILIPPE, SYRE DE CROY, DUC D'ARSCHOT, PRINCE

DE CHIMAY ET De PoRCEAN. z.
PHILIPS HEER VAN CROr, HERTOG VAN AARSCHOT,
PRINS
::

VAN CHIMAT EN PO RCEAN.

L,

1

.

.
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-

w,

-
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In 't Huys van Croy, dat zynen naam van zeker dorp gelegen in Pikardië niet verre van
laſon, de Amiëns ontleent, is Aarſchot door het huuwlyk van Antoni van Croy met Margreta van Lot
## tringe, (2) als vrouwe van Aarſchot, Bierbeek en Heverlee gekomen. Even gelyk Chimay,
# " (3) door des zelfs Broeder Johan van Croy van den Heer van Moreul is gekogt geworden, 't ge
(3) Le , ne ten zynen opzigte door Karel den Stouten Hertog van Bourgondië ſtraks tot een Graafſchap,

(2) Le

#e

en ſedert door Keyzer (4) Maximiliaan tot een Prinsdom ten voordeele van des zelfs kleinzoon

#5:#l. Karel van Croy is verheven. Wiens erfdochter Anna, Moeder van den hier boven verbeelden
24Hertog van Aarſchot geweeſt is.
4) Le
#

:

||

| --

*

de

##
II9.

)strada
##ee

i: #g #
(6) Hooft

Philips, door zoodanige weldaaden de | plonderen van 't veroverde ſtedeken Lens,
harten zyner onderdaanen tot zynen dienſt | koelen, en daar mede het teken van eenen
verpligtende, opende aldus de intreede zy nieuwen oorlog in Neêrland geeven. De
ner regeeringe, naadat er een (5)Beſtand van Spaanſche Koning beſchouwde deeze ge
vyfjaaren met den Franſchen Koning was wenſchte vreedebreuk met vreugde, dewyl
geſlooten ; 't gene echter in 't kort weer die hem gelegenheydten krygen aan Vrank
wierdt verbroken, en de kryg, eer verloop ryk daarvan al den laſter gaf Dierhalven,
van het eerſte jaar, te heftiger (6)hervat: om al het geweld van den oorlog teffens

#" mids Pauwels de IV, toen Paus van Ro aan te voeren, (8) en zich met de magt ##
-

me, uyt den Huyze Karaffa en van Na- # 't behuuwde Koningryk te ſtyven, #"
pels afkomſtig zynde, dat ryk beſtondt

# hy over op Engeland en verworf

te beoorlogen en, door zyne naauwe ver- |van Koninginne Maria, datzy, tot weer
bintenis met Vrankryk, Koning Hendrik | wraak van de ſmaad haaren gemaal door

zynen bondgenoot in deezen nieuwen oor- |den laatſten aanſlag aangedaan, den Fran
log wikkelde. Zulks dit op de grenzen |ſoizen door eenen heraut den oorlog niet
van Nederland een geweldig duchten en |(9) alleen deed aanzeggen, maar ook on-

#

##

dreygen te weeg bragt, dat indenjaarevyf- |der het
des Graaven van #
1557. tienhonderdzevenenvyftig tot daadelyk- | Pembroek, verſcheydene Engelſche hulp- ## 895,
heden kwam uyt te berſten, vermids door benden, ten getale van zes- of achtduy

den Heer van Chaſtillon, die van Vrank- |zend man te voet en te paarde, naar
ryks zyde het gemelde Beſtand zelf met Neerland' (1o) overzondt. Zulks, meft (ic) Mete
eede geſtaafd had, een aanſlag, om op aldaar, wegens de goede eendragt en #
(7)
Metedrie Koningen avond Douay (7) te over- |verſtandhoudinge
twee legpenning
door de trouw
ren Ned.
vereenigde volken,dier
deezen
tot 19.

# rompelen,wierdt werkſtellig gemaakt, doch |
19.

die miſlukt zynde,
lietſpyten
hy de moed
afgeweezen
gebruyk
van 's" Koning Rekenkamer ge
krygsknechten
hunnen
aan het 'munt
heeft.
e

-

Op

H IS TO R I P EN N IN GE N.

I. Boek.
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-

Op de eene zyde ziet men de roos van Engeland, het vuurſtaal van Bourgondië, en de bla
zoentekenen van Arragon en Kaſtilië, onder eene Koningklyke kroon, door een lint onderling
verbonden en vereenigd 3 binnen dit omſchrift:

GE cT oIRs DU BURREAU DES FINANCes. 15 f7.
LE GP EN NVING EN VAN DE KAMER DE R

GELD MIDDELEN. 15.57.

De andere zyde bevat de wapenſchilden van Philips en zyne gemaalinne , binnen den zoom
deezer woorden:
w

1 :

-

' ' .

r.

CONCOR DES SERVAT AMICITIA.
- ,

ſ

DE VRIENDSCHAP BE HOUDT ZE VERE ENIGD.

De Spaanſche Koning, naaſt bereyken der broederen, deed Hertog Karel deezen
overgebleeven zoon tot het behandelen
van het werreldlyke bewind bequaam maa
ken. Zulks die jonge Prins, in den ou
derdom van twintig jaaren, zich (4) naar ## â
van Egmond, Megen, Mansveld en Barle Duytſchland, en in de legers van Keyzer Én Phi.
mont, tot een getal van vyfendertigduy Karel , de doorluchtigſte krygsſchoolen fol. 19.
(!) Hooft zendknechten (I), en twaalfduyzend ruy dier tyden, begaf, en zoodaanig door zy
#" teren, onder het Oppergezag des Hertogen ne uytmuntende bequaamheden de gunſt
Emanuël Philibert van Savoye verzame dier Majeſteyt heeft weeten te winnen,
len: een Vorſt voorwaar, die, behalven dat dat hy van haar in den jaare zesenveertig
hy Philips na in den bloedebeſtondt, ſtaan te Uytrecht met de Ridderordre van (5) (3) Guice,
de het voorige Ryksbewind zyns Vaders in het gulden Vlieswierdt beſchonken. Sedert #st
van dit oogmerk, weder uyt Engeland
zynde overgekomen, deed ſtraks verſchey
dene krygsbenden door den Prins van Oran
je, den Hertog van Aarſchot en de Graaven

den Franſchen kryg doorſlaande blyken is hy aan het Huys van Ooſtenryk altyd # #

(2) Mete-

zyner oorlogskunde had gegeeven; waar ten naauwſten verknocht gebleeven, en
om hy ook door Koning Philips, in de af gelyk zyne krygsdeugd den Vader (6) tot (ººstrada
elegde Landvoogdy van Nederland en nut geweeſt was, heeft hy ook den zoone #e.
, tot opvolger (2) van Konin in den tegenwoordigen oorlog zynen I. Fag. 19.

#

# ginne Maria is aangeſteld geworden. Nog dienſt beweezen.

Zyne gedachtenis

ië verſo jong zynde was hy tot denkerk- of geeſt wordt op dit penningplaatje bewaard,
)Joan,
lyken ſtaat
geſchikt, dsen(3)
in het derde jaar welks afbeelding ik uyt een oud penning
onſ Vita
derd
###"
zyns ouderdoms
reeds (3) tot Kardinaal boek, te Rome gedrukt, heb doen afte
fol. 9.

verheven, dan naa de dood van twee ou

kenen.

Het voert zyn geharnaſt borſtbeeld, met de ſlinker zyde naar buyten gekeerd, binnen dit om"
ſchrift:
D 2
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EMANUEL PHILIBERT Us, Dux SABAUDIAE.
1557.

EMANUEL PHILI B ERT, HERTOG VAN SAVOTE.
(1) Joan.
TonſiVita

Dees dan, als hoofd (1) der Neder- | byzyn van het hof verricht, het lyk naar
magt, verſcheen met dezel

Italië gevoerd, en te Mantua (6) in de Kerk (6)Mauſol.
ve op de grenzen van Vrankryk, in ſchyn van Sint Pieter begraaven. Zeventien jaa- # #r
of het op 't winnen van Guize waare toe ren oud zynde had hy zich naar Spanje aan pag. 14f.
gelegd, dan drie dagen daar voor hebben 't Hof van Keyzer Karel begeeven, die

# landſche krygsmagt,
fol.

ii,

-

(2) Mete-

de geſleeten, wierdt het leger ſchielyk af hem eerlang Hopman over honderd ligte
evoerd en Sint Quintyn, ontledigd van paarden maakte. In deeze bedieninge
de meeſten zyner bezettelingen, buy verzelde hy Karel van Bourbon in 't bele

#

# ten verwachting door de Nederlandſche # en winnen van Rome.
19 verſo krygsvolkeren berend.

Doch die het

Deeze krygsliſt eeven daar (7) by inſchietende, wierdt hy

(7) Hooft
Rampz:

had Ferdinand Gonzaga , een der ver Hoogbevelhebber van alle de ligtgewa der ver
van
maardſte Veldoverſten van zynen tyd, den pende ruytery en Steêvoogd van Napels, heff
den huyze
(3) Hooft Koning (3) geraaden, die zyne krygs in welke ſtad hy zich door François den Medicis
#n
met den
VaIn #
I. Koning van Vrankryk vindende belegerd, fol. 19o.
zen nieuwen oorlog in Neêrland , hem, in eenen uytval niet alleen alle de vyand
pakkaadje veroverde, maar de Fran
ſchoon onpaſſelyk, derwaart had ontboo
(8) Le
den, en aan zyne beproefde dapperheyd oizen noodzaakte het beleg op te (8) Blaſ
de la
een gedeelte zyns legers toevertrouwd. breeken. Dit baande hem den weg, mids Toiſ d'Or
2oo.
Deeze welgelukte berenning nogtans was 't ſneuvelen van den Prins van (9) Oranje, fol.
(9) Hooft
voor den raadgeever ongelukkig en in 't tot het Opperbevelhebberſchap in Italië, Rampz.
ver
vervolg doodelyk , want zynde nader daar hy naa eene belegering van elf maan der
heff van
hand des nachts in 't bezigtigen dier bele den, tot zyne onſterflyke eer de ſtad Flo den huyze
gerde ſtad by ongeluk van zyn paard ge rentſe dwong. Geenen minderen moed, Medicis
vallen, kwam hy zich daardoor zoodaanig beleyd en krygsdeugd liet hy in de oorlo fol. 192.
, Afrika,
te bezeeren, dat men genoodzaakt was gen van Hongarië,
Provence,
en
vooral
in
Nederland
in
hem uyt het leger naar Bruſſel te voeren,
alwaar hy wel geduurende den overigen dien tegens den Hertog van Gelder bly
(4) Le , tyd zyner ziekte, zoo door den (4) Ko ken , zulks het geen wonder is, dat zy

#

#

#

#

# ning, als verſcheydene Prinſen en Groo ne gedachtenis, beneffens die van zy
foi. Eco. ten,uyt hoogachtinge voor zyne bekende ne gemaalin, wier beyder (1o) beeldenis #eo)laMauſ.
Toiſ.
krygs-deugden, dikwils bezocht wierdt, in een gegeeven glas in de Zavelkerk
doch den vyftienden van Slagtmaand, te Bruſſel gezien wordt, op deezen pen
(5) Meter
in den (5) ouderdom van eenenvyf ning, als hy nog Landvoogd van den Key
. Hiſt.

#" tigjaaren overleedt. De lykdienſten wier
den te Bruſſel met groote ſtaatſie en in 't

# in Italië was, wordt bewaard gevon
CIl.

-

Op de voorzyde leeſt men rondom het geharnaſte borſtbeeld van deezen ervaaren krygsheld, die
Frans Markgraaf van Mantua tot Vader, en Izabelle van Eſte, dochter van Herkules Hertog
van Ferrara, tot Moeder gehad heeft, dit randſchrift:
F ER

d'Or pag.
I4I.

H IS TO RIP EN N IN GEN.

I. Boek.
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FERDINAND U s GONZA GA, PR AEFE cT U s GAL L1 AE CIS AL P1 NAE,
TRIBUN Us MAX1 M Us, LEG 1 o NU M CAROLI V.

155+.
-,

CAESAR 1 s AUGUs T 1.

FERDINAND GONZAGA, LAND VO OGD VAN 'T BIN NEN
ALPISCHE GAU LE, O P P ER LE GE R HOOFD DER
B EN D EN VA N
KEYTZER

Het borſtſtuk
in een zeer los en

D EN

KAREL

DO OR LUCHTIG EN

D EN VTFD EN.

# Gemaalinne, Erfdochter van (1) Ferrand en Antonia des Baux, ſtaat Blaſon
ſº Lede
1

erlyk tooiſel, binnen dit omſchrift, op de rugzyde afgebeeld:

la Toiſ.
d'Or fol.

ISABELLA CAPUA, PRINCE Ps MAL FICT E, FERDINAN D1

2OC.

G ONZA GAE UXOR.

IZAB ELLE VAN KAPUA, PRINSES VAN MO LFE TTA,
HUYS VROU VV VAN FERDINAND GO NZA/GA.

Ondertuſſchen ging het beleg zynen der geſneuvelden was, wierden de Kon
gang, en de Franſoizen van deezen aanſlag ſtabel, midsgaders Johan van Bourbon,

# Strada verzet, rukten onder (2) Mommorançy, van Koninglyken bloede, en (5) andere (s) Mete
e Bello
Belg. Dec.
I. Pag 2o.

3) Hooft
ed. Hiſt.
fol. 8.

hunne krygsmag, van andere afkomſten geteld. Dus naam en #
door het toevoe het ontzag der Nederlandſche wapenen iſ veiſo.
daarvan ontbloot en Egmonds roem, door wiens wakkeren
Doch dit beſtaan aanval en brandenden moed wel meeſt dit
en naderen der Franſoizen en het keeren groote werk verricht was, een en geweldi
van den anderen kant,gaavenaanleyding tot gen opgang. Ook zag men ſtraks, tot lof
een algemeen gevecht, en, door 't kloek deezes Hoofdbevelhebbers, eenen gedenk
(3)beleyd en den goeden raaddes Graaven penning in 't licht komen, wiens eene zy
van Egmond, tot de daarop volgende ne de zyn borſtbeeld en tytels, en de andere
derlaag der ontzetteren. Doorluchtig was twee legers in vollen ſtryd vertoonde ;
GNAN Do R E- #? Mauſt
deeze zeege, en zeer groot het verlies onder deeze (6)ſpreuk:'t PU
-,
e la Toiſ,
zoo veel de tyd toeliet,
ten te ſamen, om nog
ren van het noodige de
zynde ſtad te behouden.

des vyands door 't verliezen van deezen sT IT UIT REM. Door 't vechten heeft hy # PdB.
veldſlag, want die, ten koſte van ruym de zaak herſteld. Dan dezelve is my nooit, ióó
twee duyzend (4) dooden, met het ſlag maar wel een legpenning, ter eere van
veld, de gevangenen en verdere toeruſtin Egmond gemaakt, voorgekomen, welken,

IOO.

(4) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 9.

ge, de glori der eerſte overwinninge, als mids hy zonder jaartal is, ik my verſtout
een onderpand van grootere gevolgen , den hier ter plaatſe, by de eerſte gewagmaa
jongen Vorſt in handen liet. Onder de king zyns naams, tot zyne onſterflyke

gevangenen, wier getal niet kleyner als

De voorzyde VOert Egmonds

ekroond

eer in te laſſchen.

wapenſchild,

door den

Ridderlyken halsband van het (-) Guice.

#
Vlies omringd, waarmede hem Keyzer Karel te gelyk (7) met Philibert van Savoye had RE", der
ſchonken. Het omſchrift is:
Nederl.

C

fol. 67.

LAMORAL PR IN CE DE GAVRE, COMT E D'EGMONT.

LAMORAAL PRINS VAN GAVERE, GRAAF VAN EGMOND.

(Sº Le

Blaſon de
la Tomſ.
d'Or ful.

Op de tegenzyde ſtaat het geruyte wapenſchild
I. Deel.

zyner
E

(8) echtgenoote, dochter van Johan , .
Palts
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1557. Paltsgraaf van Simmere en van Beatrix van Baden, die hy te Spiers (1) in het byzyn van Keyzer
Karel, Ferdinand zynen broeder, Koning van Hongarië, den Aartshertog Maximiliaan deszelfs

E

zoon, de zeven Keurvorſten en de voortreffelykſte Prinſen des Duytſchen Ryks getrouwd heeft,
Ed en in den rand dit omſchrift:

#
#

-

SABINE PALAT IN E, DU CHESSE EN BAVIERE.

Strada d

# "

##

SABINE VAN DE PALTS, HERTOG IN TE BE YE RE.

• Pa5.329.

Door het bekomen van deeze overgroo men geſchiedde de aanval, langs vier
te zeege had nu het Nederlandſche leger plaatſen te gelyk, en was de ſtryd lang

de handen ruymer voor Sint Quintyn ge heftig en twyfelachtig, tot dat de be
kreegen, 't welke even hierom des te hefti ſpringers door eenen onbewaakten to

# # ger met (2) ſchieten en mynceren wierdt ren ter veſtinge indrongen. Straks hier
Hiſt fol aangetaſt, te meer mids zyne Majeſteyt op wierdt de geheele ſtad, onder 't aan

"" zelve in 't beleg voor die ſtad was aange righten van een yslyk bloedbad, ſtor
komen, daar haare tegenwoordigheyd den
verhitten krygsknecht in diervoege tot
voortzetting des arbeyds aanmoedigde ,
dat den zevenentwintigſten van Oogſt

menderhand veroverd, door den geterg

den overwinnaar voor een groot gedeel
te geplonderd , en voor een groot ge

deelte in koolen gelegd. Aan deezen

maand de veſten op elf plaatſen waaren ne tweeden voorſpoed van des Konings wa- #
(s, Hoof dergeworpen, en alles gereed om op 't penen, gevoegd met den eerſten, is dees 183.
Ned. Hiſt, beſtemde teken zich aanſtonds den ſtorm te

""

(4)
gedenkpenning
ver
ſchuld,
p
g, zyne
Zyne geboorte
g

konnen onderwinden: met ſtille (3)trom

De voorzyde voert het geharnaſte borſtbeeld des zeegepraalenden Konings, hebbende daarom
het hoofd met laurier gekroond, binnen dit omſchrift:

PHILIPPUS, De 1 GRAT 1A, HISPANIAR UM ET ANGLIAE REX.
PHILIPS, DOOR GODS GENADE, KONING VAN
S PA Nj E EN ENGELAND.

Op de tegenzyde ſtaat het borſtſtuk van Sint Quintyn, beſchermheylig dier ſtad, uyt wiens
# # ſchouderen de hoofden van twee ingedrukte ſpykers ſteeken, om te vertoonen de hoedaanigheyd
(5) Go-

#" en ſoort van pyniginge, door welke die Bloedgetuyge onder de vervolging van Keyzer Dio
pagº; & kkletiaan, voor 't Chriſten (r) Geloove van 't leeven beroofd is, zynde voorts omringd van het
26.
volgende Hoogduytſche opſchrift:
ANNO MDLV II. DEN X. TAG AUG Us T 1, WARD DURCH KU NIG
PHILIP ZU HIS PAN I E UND EN GEL AND

DER

FRAN ZO S EN

GESCHLAGEN, DER CON NESTABEL UND BEST

ADEL

GEFAN GEN , VOLGEND DEN XXVII. DES SELBEN,
DIE STAT SAN CT QUINT IN MIT DEM STURMB
ERO BE R T U ND GE PLUNDERT.

I. Boek.
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JN 'T JAAR 1557. DEN 1o. DAG VAN OOG STMAAND , WIERD EN 1557.
DOOR PHILIPS KONING VAN SPANJE

EN ENGELAND DE

FRANSO IZ EN GESLAAG EN , DE KONSTA BEL EN BESTE
A DEL GEVANGEN, VERVOLGENS DEN 27. DE RZEL

VER MAAND DE STAD SINT QUINTrN MEzr
DEN STORM VERO VERD EN
GEP LONDER D.

Sedert wierden ook Chaſtelet, Han, worden. En vermids men het koorn, uyt

Nojon en Chauly nog gewonnen, de twee

vreeze dat de zeehandelaars het zelve naar

Gº Hoof eerſte, nevens Sint Quintyn (1) geſterkt, andere landen zouden voeren, geenszins
Ned. Hiſt, doch de twee laatſte, als onhoudbaar ver naar 't voorbeeld van anderen op eenen vaſ

"*

(1) Mete-

brand , waarmede de Spaanſche Koning ten prys ſtelde, hoorde men onder de
den geweldigen voorſpoed en 't geluk zy noodlydende gemeente, aan welke de be
ner wapenen, mids het verloop des naa
tyds, voor dit jaar bepaalde, en vervol
ens het grootste gedeelte zyner op de
# gebragte krygSmagt (2) weder af

weegredenen der ſtaats- en raadsbeſluyten
toch meeſt (7) onbekend zyn, thans om (7) Corn:
in,
#. libi
een geweldig
den
hoogen
nu der
op gene #
opgraanen
deeze dan
, dieprys
morren

# dankte , of omdat hy zynen vyand te koornkoopers, welke door de gedaane
#" kleyn achtte, of uyt ſpaarzaamheyd, om winſten haar in 't oog liepen, de ſchuld
de groote onkoſten te ontgaan, die tot het van dat gebrek leggende, onder ſchrikke

bezorgen van eetwaren , inzonderheyd, lyke bedreygingen tegens het verduyſteren

Want de en opjaagen van 't koorn ſmaalde ; mids
prys der graanen, en by gevolg ook zy waande deeze gemeene ramp en elende
der andere leevensmiddelen, was tot geenszins van 's Hemels kaſtydende hand,
die hoogte geſteygerd, dat een brood, maar wel van de baatzucht der opkoope

in dit jaar vereyſcht wierden.

3) P. Bor (3) 't gene in 't volgende jaar maar vyf ren voort te komen. Zulks men in Hol
#" ſtuyvers goldt, in dit voor driemaal zoo land door 's Lands Staaten (8) een beſluyt ##
#en, veel verkocht wierdt. Zulks in Over zag in 't licht geeven, met verbod dat #
# yſſel en elders veele menſchen van hon geen koorn , zonder alvoorens op eene #
# . ger (4) ſtorven, en de Staaten van Hol openbaare markt te koop geſtaan te heb- ”"
(#jk land, naa de graanen door den Stadhouder ben, onder de hand zoude moogen ver
te heb- | kocht worden : zynde ook ſedert nog (9) (o) Reſol.
alom
in hun landniet
Raaden
en zyne
#g
alleen een vaſtgeſteld, dat het gedaane verbod, te- der #
(5) opneemen,
laaten
#Rio ben
van De--

-

# # bevel uytgaaven van geen bier zwaarder # het uytvoeren van 't koorn , zoo EM#
# als van dertig ſtuyvers het vat te brouwen, ang zoude ſtandgrypen, tot dat de prys #i ºok
#ol, maar zelf den uytvoer van allerhande van een laſt rogge op achtentwintig goud- 48.

4.

98,

koorn zoo ſtreng verbooden, dat zy geen guldens, en van de tarwe tot achten
vyftig laſten rogge naar Bruſſel wilden laa dertig goudguldens het laſt, (ro) zoude (to)Reſol,

# # ten uytvoeren, als omdat de Koning daar gedaald zyn Uyt al het welke ligtelyk #
9 Maart
# zelf zyn Hofhieldt, en nog met uytdruk de echte zin en het oogmerk van dee- 1558.
# kelykbeding, dat er een (6)gelyk getal laſt zen legpenning zal konnen begreepen # fol,
worden.
-

#" ten tarwe vandaar weder zoude ingebragt
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Op de eene zyde ſtaan de woorden van het XXVI. vers, uyt het XI. hoofdſtuk van Salomons
Spreuken:

QUI ABsCONDIT TRUMENTA, MALEDICETUR IN POPULIS,
BENED 1 c T 1 o SUPER CAPUT VEND ENT is.
E 2

HVIE

N E D E R L A N D SC H E

2. O

WIE KOORN IN HOUDT, DIEN VLOEKT HET VOLK,

-1557.

MAAR ZE G EN I N G ZA L Z Y N OVER

HET

HOOFD DES VERKOO PERS.
(1)
Pſalm
XLl.
Yſ. 2.

#e andere zyde leeſt men deeze ſpreuk van

(1) den Koninglyken Profeet en Harpzang

BEAT U s, QUI INTELLIGIT SUPER EGEN UM ET PAUPEREM,
IN DIE MALA LIBERABIT EU M DOM IN US.

1557.

WELGELUK ZALIG Is Hr, DIE zicH VERSTANDIG Lrk
DRAAGT TEGEN EEN EN EL EN DIGEN, DE HEERE
ZAL HEM BEVRYD EN TEN DAGE DES

gy4ADs. irr7.
1558.
(2) Hooft
Ned. Hiſt.

De Franſoizen hierentuſſchen door zoo I kroon met Kales alles verloor, 't gene
groote tegenſpoeden tot nieuwe wervingen | eertyds door langwylige krygsvoeringen
(2) opgewekt, en door 't afdanken van was gewonnen, en van haar meer dan

#" huns vyands krygsbenden niet zorgeloos | tweehonderd jaaren lang in bezit gehou
maar te meer aangemoedigd, verzamelden den. De Spaanſche Koning had aan 't En
eene ontzaghlyke krygSmagt langs den gelſche Hofbereyds deeze onheylen voor
zeekant, onder den Hertog van Guize, die ſpeld, onder 't (5) aanbieden zyner hulpe; ($ Hooft,
met dezelve ſchielyk zynde voortgerukt, doch uyt wantrouwe en vreeze, dat die #"
# eerlang de ſterkte (3) Nieuwbrug en de plaats zyne gaading was, wierdt het ge
# ſchans Rysbank, aan den mond der ha daane aanbod tot eyge ſchade verworpen.
fol.994 ven van Kales gelegen, met kleyne moeite Vrankryk in tegendeel was nu te meer ver
veroverd, en daar door die ſtad van allen heugd wegens het winnen deezer plaatſen,
byſtand te water en te lande afgeſneeden welke dat Koningryk telkens voor den in
en rondom berend heeft. Hier op wier val der Engelſche wapenen open ſtelden,
den de aanvechtingen met kracht voortge en daarvan de gevolgen het ook dikwils,
zet, en Kales eerlang inſgelyks gedwon als een doorn in den voet, geſmart had
(#ada gen zyne poorten (4) onder verdrag voor den. Dierhalven gaf het tot betuyginge

#e den beſpringer te openen. Met gelyke zyner blydſchap, over de verkreege- , ,
Lpig zc. uytkomſte wierdt Guines aangetaſt en eerſt ne voordeelen en tot lof zyns Konings #
ye Fran
-

-

de ſtad, daarnaa het ſlot zelf bemagtigd : den volgenden (6) gedenkpenning in 't ce, Metall
licht.

fol. 5o.

zulks in zeer korten tyd de Engelſche

ETTE
- want 1. "I" A NIN, Is :
ºr A-1 Y TO Giv 1 mei
AL2 e r C kie

Op de voorzyde, die het gelaurierde borſtbeeld des Franſchen Konings voert, ſtaat in den
rand dit omſchrift:
HEN

f

H IS TO R I P EN N IN GE N.

I. Boek,

2 I

15 58.

HEN RICUS II, REX CHRISTIAN ISS1 M Us.

HENDRIK DE II, ALLERCHRISTEL rKS TE KONING.
Welke voorzyde hierboven niet vertoond ſtaat, om dat ik den weezendlyken penning, die (1) Hiſt de
zelf in de penningkas des Franſchen Konings niet wordt gevonden, nooit gezien heb, gelyk France
die ook by de Bye of Mezeray, (1) waaruyt de rugzyde genomen is, niet verbeeld wordt.

fol. 1 148.
Op de achterzyde ziet men den zelfden Vorſt in Romeynſche kleedinge op een moedig paard #aanOu
R.

zitten, tuſſchen twee krygsknechten, voerende ieder een oomſch (2) legerteken, onder 't ge

Moog.

leyde eener voorgaande Overwinninge, boven dit opſchrift op den voorgrond des pennings:

Pag. 52.5.

ExACTIs BRIT ANNIS ET CALETO, GUINIA QUE

RECEP + 1 s.
DE BRITTEN VERj AAGD EN KALES MIDSGADERS
GUINES HERWONNEN.

Welk voordeel den Franſozen nieuwe hoop gaf, van by 't vervolgen van den kry
tere voordeelen te zullen bejaagen, waarom men ook boven de beſchreeve

, nog groo

# dit op

ſchrift geſteld ziet:

MAJORA SEQUENTUR.
GROOTERE OVERWINNING EN ZULL EN 'ER
VO L G EN.

De tyding van dit verlies in Engeland in onderhandeling tradt , doch zich te
zynde gekomen, trof met verbaasdheyd dat veel op 's vyands woord en trouw geduu
Koningryk, dan nog meer de Koningin,

rende de handeling verlaatende, (5) wierdt (9 Hoea

die of door hartszeer, of ziekte, of beyde die Stad, eer 't verdrag getroffen was op 't Ned. Hiſt.
fol. 13.
te ſamen, den zeventienden van Slagt onverwagtſte overrompeld,

#

uytgeplonderd en mishandeld. Gelyk een
#
'An- .maand (3) naamaals kwam te overlyden :
glet.tom.

welk voordeelde Franſoizen nog meer aan ongeluk viel Wynoxbergen , en door de
het
om, ſtaande de laatſte ziekte der ſtrooperyen der baat-

#

l, fol. 926. moedigde

Koninginne van Engeland, van waar Ko geheele omliggende land te beurt; dies
ning Philips nu ook geen nieuwen onder zondt de Spaanſche Koning den Graaf van

ſtand te verwachten had, nog vyfduy Egmond derwaart, die met twaalfduy
zend ruyters en veertienduyzend voet zend knechten en een vierde paardevolk,
knechten in Duytſchland te werven, met den dertienden van (6) Hooimaand, naar

(6) Mete

welke en de oude krygsbenden zy Dieten Grevelinge rukte, de vyandlyke benden E, Ned.
(4) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 12.

hove,niet min ſpoedig als gelukkig,(4)heb aldaar aangetroffen op het lyf viel, en ge- #iſt tol.
ben aangetaſt, dewyl het eerlang genood heel verſloeg. Dus was 't Egmond dien.”
zaakt wierdt , naa 't maaken zyns ver men roemde, en de Koning dien men als

drags, zich der Franſoizen wapenen te on den onverwinnelykſten toejuychte : ver
derwerpen. In Vlaandre gingen hunne mids de Nederlanders nu hunne verwach
krygszaaken niet minder voorwind: ver ting zagen beantwoord, die zy by den

mids de Heer van Thermes, Stedevoogd aanvang zyner regeeringe van hem, als
van 't nieuwgewonne Kales, met vyfduy eene opkomende zonne, hadden opgevat.

zend knechten te voet en vyftienhonderd Zulks zy den volgenden gedenkpenning,
te paarde, Grevelinge en Bourborg achter naar de getuygenis van (7) Luckius, als (7) syll
laatende, voor Duynkerke rukte, wiens ook den onderſtaanden rekenpenning, op fol. 185.
burgery met geen krygsvolk geſtyfd, en deeze overwinning en tot zyne eere ge

op den eerſten aanval # , met hem

I. Deel

munt hebben.
F

-
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-

.

.
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I. De voorzyde des eerſten voert het geharnaſte borſtbeeld van den zeegepraalenden Koning,
binnen het omſchrift deezer woorden:

PHILIPPUS, HISPANIARUM REX INVICTISSIMUS.

PHILIPS, DE ONVERWINNEL rKS TE KONING
VAN SPA Nj E.
(1) Ou

Op de rugzyde menthy, in de gedaante van Apollo, den zonnewagen (1) van vier paarden

daan R.

Moog.

getrokken, het byſchrift is:

Pag.236.

JAM ILLUSTRABIT OMNIA.
NU ZAL HT ALLES VERLICHTEN.

Voornaamelyk, naadat hy nu de wolken der gevreesde onheylen, waar mede Vlaandre ge
dreygd wierdt, niet alleen had verdreeven, maar ook door den luyſter en de grootheyd zynerover
winningen het gewenſchte licht over 't vaderland en zyne onderdaanen, als op den middag we
der deed doorſtraalen, zulks nu, naa die gevreesde duyſternis, dat aangenaame licht verſcheen:
II. Zynde dit ook de zinſpeeling van den tweeden penning, welke om 's Koningks
op de eene zyde dit randſchrift voert:

borſtbeeld

GECTOIRS POUR LE BUREAU DES FINANcEs. 15.58.
LE GP ENNING EN VOOR DE KAMER DE R

GELDMIDDELEN. 15.58.
Op de andere zyde houdt eene hand, die uyt de wolken voortkomt, eenen aardkloot van he
melkringen omringd, met dit byſchrift:
-

POST TEN EBRAs LUCEM.
NAA DE DUTS TERNIS HET LICHT.

Dit was het eenigſte voordeel niet, | van Hooimaand, onder het o
ag
'tgene de Engelſche en Spaanſche wapenen | van den Lord Klinton eene ontzaghlyke
in dit jaar op de # behaalden : | oorlogsvloot in zee gebragt, welke met de
want Koningin Maria hadden vyftienden | verdere vrachtſchepen honderdentwintig
-

,

-

zey
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zeylen ſterk was, en waarop, behalven , zend mannen (3) wierden ſtraks aan land 1 558.
het bootſvolk, eenige duyzenden krygſ- | gezet, welke die plaats met eene weêrga- -##
knechten waaren geſcheept, om eene lan- | looze dapperheyd aantaſtten, en niet al- #
ding in Brittanje te onderneemen, en Breſt, |leen ſtormenderhand vermeeſterden, maar gle: tom:
waare 't moogelyk, te vermeeſteren. Hoe naa die geplonderd te hebben, geheel in
geheym men deezen aanſlag ook zocht te koolen leyden. Vervolgens verdeelde zich
houden, kreeg de Franſche Koning van dit de gelande manſchap, ſtroopte wyd en
voorneemen echter bericht, en deed (1) zyd in 't land, en zettede alles in vuur en

de in gevaar zynde ſtad middelerwyle vlam. De Franſoizen, zoo verderflyk een
zoodaanig voorzien, dat het onmoogelyk quaad willende ſtuyten, deeden terſtond
ſcheen iets met vrucht daartegens te on by opbod den Adel onder den Heer van
derneemen.

Dierhalven wierp men het Querſimond te paarde ſtygen, om de ge
oog op eene andere plaats van dienzelfden lande vyanden het hoofd te bieden, welke
oord, te meer dewyl Koning Philips, in daarenboven alom het landvolk op de been

Engelſch regiment, en bereyd ziende om op hen aan te vallen,
dat zyne Gemaalin onder Ridder Willem eyndelyk raadzaamſt oordeelden zich by

erkentenis van zeker

Pikkerin in Nederland tot zyne beſcher tyds weder naar boord te begeven, dan
ming hieldt, volgens gedaane belofte by 't dewyl dees aftogt geenszins met die orde,

onderlinge bondgenootſchap, zich ver als eerſt de landing, geſchiedde, hadden
ligt had ook zyne ſcheepsmagt by die van vier Nederlandſche vendels, te diep inge
te voegen, welke, behalven eeni drongen zynde, het ongeluk van afgeſnee
ge die den naaſleep voerden, uyt twintig den, en zoo verſlaagen als gevangen te
groote ſchepen van oorlog beſtondt, en worden. Hoewel dees inval van geen

#

waarover Antoni van Bourgondië, Heer

oot gevolg was, maakte hy nogtans een

(2) van Wakkene en Kapelle, als Onder chrikkelyken wapenkreet door geheel
admiraal des Graaven van Hoorn het be

Vrankryk, en heeft waarſchynelyk aan

vel had. Den negenentwintigſten derzel leyding gegeeven, dat ter eere van den
ver maand kwaamen deeze ſamengevoegde

#

den Graaf van Hoorn, onder

zeemagten voor Konquet, eene ſtad van wiens oppergezag de laatſte ondernee
mindere aangelegenheyd als Breſt, daarop ming door zynen Onderadmiraal ge
men 't eerſt gemunt had, doch op den ſchied was, dees gedenkpenning gemaakt
hoek van Brittanje gelegen. Zevenduy is.

Het geharnaſte borſtbeeld van den Nederlandſchen Admiraal ſtaat op het voorſtuk , binnen
deeze tytels:
PHILIPPUS, BARO DE MONTMORANCY, COMES DE
HORN, ADMIRALUS, ETC.

PHILIPs, BARON VAN MoMMoRANçr, GRAAF VAN
HOORN, ADMIRAAL, ENZ.

Het# van Mommorançy is een der (4) oudſten van Vrankryk, alwaar des zelfs telgen (4) Strada
e tiende eeuw tot nu toe de eerſte ſtaatsampten bekleed hebben. Doch Johan van Mom- de Bello

ſedert

morançy, de zyde van Lodewyk den XI. Koning van Vrankryk verlaatende, begaf zich in den
ertog van Bourgondië, en wierdt hierom door zynen vader ont

dienſt van Karel den Stouten

erfd, door 't huys van Bourgondië met veele weldaaden in tegendeel opgehoopt, en in Neder

land blyvende woonen Stamvader van den Mommorançyſchen tak aldaar. Zyn kleynzoon Jozef
F 2.
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1558 van Mommorançy overleeden zynde,

trouwde des zelfs weduw Anna van Egmond met Johan

Graave van Hoorn, die eerſt Domheer van Luyk geweeſt, doch nu, mids zyn broeder Jakob
(1) Mauſ Graaf van Hoorn (1) zonder kinderen overleedt , erfgenaam van dat Graafſchap geworden
de la Toiſ was: dan dees mede geene kinderen krygende vondt hy goed de voorkinderen zyner Gemaalinne,

#9 Pag, als wier Grootmoeder Maria van Hoorn geweeſt was, by aanneeming voor de (2) zynen te er
99
#
Le kennen, en dus is't dat dees Philips, als de oudſte dier kinderen, hem in 't Graafſchap Hoorn
Biaſ de la by zyn overlyden opvolgende, uyt dien hoofde alhier deezen Graaflyken tytel voert.
Tois d'Or Op het ruggeſtuk ziet men in 't verſchiet den God Neptuun, wien 't gebied der zee is aanbe

" '37 volen, en voorwaart eene zittende vrouw, die door eene vliegende Overwinning gekroond
wordt, onder dit omſchrift, zinſpeelende op het onderlinge verbond tuſſchen Spanje en En
geland:

FIDES ET SANCTA socIETAS.
DE ONDER LINGE TROUW EN HET HETLIGE

BOND GENOOTSCHAP.

Dees gewonnen veldſlag en gedaane lan tot nog toe nooit gehoord was) zelf op
ding wekten zoowel den oorlogsmoed van eene ſtaatlyke wyze zyne eyge uytvaart:
den eenen, als de vrees van den anderen, ja naauwlyks waaren de plegtigheden daar

en gaaven gelyken indruk tot wederzyd van geëyndigd, ofhy voelde zich van eene

ſche krygsruſting, aan Philips om de be ſterke koorts aangetaſt, die hem ſedert al
komene voordeelen te vergrooten, en aan lengs uytteerde, en de weynige overige
Hendrik om de gedreygde onheylen te krachten ontnam ; zulks hy den eenen
verhoeden. Dierhalven verſcheenen beyde twintigſten van Herfſtmaand, in den Ou
de Koningen zelfs met zeer magtige heir derdom van achtenvyftig jaaren, het ſterf
legers, en elk met het gevolg van den lyke afleyde. Deeze dood ſcheen door

voortreffelykſten Adel zyns Hofs, by een wonderteken te zyn voorſpeld ge
(3) Bor

Dourlans

# en Pierrepont op de grenzen

weeſt, want in 't laatſte van (6) Oogſt- #
# van Nederland: zulks ieder niet als een maand wierdt er eene groote Staartſtar aan #i.
fo

ſtrengen veldſlag, die 't lot des oorlogs den Hemel gezien, welke in den beginne fol 9".

"

zoude beſliſſen, voorhanden waande. Dan haarer verſchyninge niet heel helder van

vermids de Franſche Koning zich telkens licht was, doch met de ziekte des Keyzers
zoodaanig legerde, dat hy niet als met dagelyks in helderheyd tot zyn overlyden
groot naadeel kon worden aangetaſt, ſloop toenam : naa welken tydſtip (7) zy niet #"
te Koning Philipszynheir, en vertrok naar langer zoude gezien zyn. Even als voor- #e.
Bruſſel, daar hy op de allerprachtigſte heen in het jaar vyftienhonderdnegenen-I. Fag. 13.
g:# wyze den negenentwintigſten van(4)Win dertig, eene maand voor 't overlyden zy
# i7. " termaand de uytvaart zyns Vaders vierde. ner (8) Gemaalinne, een diergelyk ge- ###
Dees Vorſt, naadat hy zich van alle zyne ſtarnte in de lucht gezien was. En vermids #n # K.
binnen een jaar
naa't verſchynen
van Karel
fol.
Staaten ontdaan had, en naar Spanje ver thans
dit hemelsteken,
behalven
Keyzer Karel,
IO3.
trokken was, had aldaar in een nieuwge

boud huysken, ſtaande tegen of in het

nog (9) drie Koningen, vier Koninginnen, ##

Klooſter der Hieronimiten niet verre van een Paus, tien Kardinaalen, twee Keur- Belg, bec.

Plaçenze, zich bezig gehouden in 't maa vorſten, een Doge van Veneetſië en ver-1 pag. 4.
ken en uytvinden van zeer konſtige uur ſcheydene andere Vorſten van den eerſten
werken, doch wel voornaamlyk in zich # in Europa, tot verwondering van
tot de dood te bereyden ; mids de da veelen, kwaamen te ſterven, heeft men
gelyks ſterktoeneemende zwakheden zyns deeze nieuwe ſtaartſtar, als een wiſſe
(s, strada lighaams hem geen lang leeven voorſpel voorboode van zoo veele Vorſtlyke
#
Belg. Dec. den. Dit aanmerkende (5) hieldt hy al ken aangemerkt; ja daarvan de gedach

#.

i Eg, by zyn leeven (ſchoon eene zaak, die tenis op deezen legpenning bewaard.

Op de eene zyde ſtaat, onder eene Koninglyke kroon, de verſcheene ſtar afgebeeld, binnen
dit randſchrift:

MON
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1558.

VIA M.

D E S TA R R EN Wrz E N D EN Ko N ING EN
D EN WE G.
(1) Lucani
De andere zyde vertoont eenen lykcypres, welke boom oudtyds aan Pluto was toegewyd, en Pharſ.
lib.

wiens takken daarom door de Romeynen niet alleen voor de huyzen der ryken (1) en magtigen,

III. Y.442.

in welke een (2) lyk was, maar ook als een teken van (3) droefheyd by de lykhoutſtapels (4) (2 PE
lib. XVI.
Cap. 33.

hunner overleedene vrienden geplant wierden. Verder ſtaan in den rand deeze woorden:

(3) Horat.
F-pod. V.

AEQUITAS. AEQUALITAS. 15.58.

y. 18.
Ovid. Me
tam. lib.X.

RECHTMAATIG HE YD.

Y. 142.
(4) Ovjd.

GE LYK HEYD. 15.58.

Triſt. lib.

III. Eleg.
I 3. V. 21

Betekenende, of dat de dood, die niemand ſpaart, niet onrechtvaardig is, maar alle menſchen :

»

- --

gelyk ſtelt: of dat het niet onbillyk ſcheen, dat de ſterfuur van zoo veele ſtandsperſoonen van
eenen hoogen en Vorſtlyken rang ook door een gelyk voorteken voorſpeld wierdt.

De lykdienſten wierden op den volgen verzoeken, maar, om die ordre in Duyts
den dag te Bruſſel nogmaals hervat, van land te (8) lokken, een geſchenk deed ds Heils
den Koning en het geheele Hof in diepe van Kulm, Libovië en alle andere landen, Hiſt de
rouw bygewoond, en door Robbert die ze op de Heydenen in Pruyſſe zouden #III.
(!)Ulloa Biſſchop (5) van Luyk en Broeder van den komen te veroveren. Aldus verſcheydene pag. 125.
# Markgraaf van Bergen met veele ſtaate Ridders onder eenen Luytenant met
Kºei fol, lykheden verricht, of om by den nieu goedkeuringe zoo van den Paus als den
"" wen Vorſt zich en die van zynen Huyze Keyzer in Duytsland zynde gekomen,
aldus aangenaam te maaken, of uyt na wierden die in 't kort zeer ontzaglyk,
buurſchap, als voerende te Maaſtricht verſloegen en verjoegen de

#

gezamentlyk het gebied.

In deeze ſtad gen, namen een gedeelte van Pruyſſe

hebben de Duytſche Ridders, wier ordre in, maakten zich te met meeſter van Lyf.
in 't jaar elfhonderdnegentig door Koning en Koerland, en ſtichtende vier Bisdom
Hendrik en den Patriarch van Jeruſalem men in Pruyſſe, en vyf andere in Kour

aldaar, om 't geloof tegens de Turken te land, bouwden in de gewonnene landen
(o Guice beſchermen is opgerecht, een (6) heerlyk verſcheydene ſteden en ſloten, daar zy
#" ſlot of hof, gelyk ook in veele plaatſen van nieuwe (9) volkplantingen deeden en den (9) Heiſs
idiººi, Duytsland, vermids haare inſtelling niet Chriſten Godsdienſt met zoo groote toe- Hiſt de
alleen door Paus Celeſtyn den III. wierdt juychinge hunner geloofsgenooten in- #it
goedgekeurd, maar ook door Keyzer voerden, dat men uyt eenen godvruchti-pag: #
Hendrik den VI. beveſtigd, en van genyver, en de hoope van gelyken by

alle de Prinſen des Duytſchen Ryks ſtand in andere voorvallen te zullen ge
# by uytneemendheyd (7) toegejuycht. nieten, ook in andere landen tot der zel

#" Hoewel deeze Ridderordre van Jeruzalem ve verblyf eenige huyzen bouwde, en
tom III. herkomſtig is, zoo kreeg zy echter te met jaarlykſche inkomſten tot hun on
*** Ptolemaïs onder haaren vierden Groot

meeſter Herman van Saltza haar hoogſte

derhoud begiftigde. Dus zyn in 't jaar

twaalfhonderdtachtig (19) even na 't win- a Hin.

aanzien en magt. Want zyne krygsdeugden nen van Pruyſſe deeze Ridders te Uyt- #ra
en veelvuldige dappere daaden tegens de recht gekomen, insgelyks te (11)Antwer- E"
ongeloovigen in 't Heylige Land betoond, pen, Mechelen en Maaſtricht. In wel- ## Le
waaren zoo aanmerkelyk, dat de Hertog ke laatſtgemelde plaats Wouter van Yler #s
van Mazovië en van andere landen in Poo

thans Baljuw der ordre was, als

uyt Rimp.

len aan hem, als zynen naaſten erfgenaam, deezen gedenkpenning, die in dit jaar fel 49.
niet alleen een plegtig gezantſchap zondt, tot Zyne eer gemaakt is, kan gezien

om zyne hulp tegens de ongeloovigen te
I. “/Dee/.

worden.
G

Zyn
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(1) Heiſs
Hiſt. de

l'Emp.
tom.iII.

#
borſtbeeld in 't gewaad dier ordre, zynde een wit kleed (1) met een goud kruys, ſtaat
de voorzyde binnen dit randſchrift:

Op

Pag- 125

Dominus GUALTHERUs AB iiLER, BAJULIVus TRAJectens1s.
AETAT Is SUAE 53.

HEER WOUTER VAN rLER, BA Lj UW TE MAASTRICHT:
IN ZTNS OUDERDOMS f3. JAAR.
(2) Ann.
Senecac

Boven den naam van den Penningmaaker ſtaat op de rugzyde des Baljuws wapenſchild

tuſſchen

Troas Act.

II. W. n 57.

deeze ſpreuk (2) tot randſchrift:
MODERATA DURANT. ANNo 1558.
MAA7 HOUDT STAAT

IN 'T JAAR 1558.

Ondertuſſchen begoſt de hoop, van eer eeniging der wederzydſche vreedebreuke
lang eenen vreede tuſſchen de twee magtig op 't voordeeligſt aangebooden; en wierdt
ſte Koningen der Chriſtenheyd herſteld te daarover door den gevangen Konſtabel
zien, wakker toe te neemen; naardien de van Vrankryk met den Prinſe van Oranje,
Franſche Koning, overweegende het ge tot dat werk van den Spaanſchen (4). Ko- (3) Mete
duchte vermoogen van den Spaanſchen ning, gemagtigd, bedektlyk gehandeld: ##
Vorſt, (zoo 't ſcheen) beſlooten had de 't welke van die vrucht was, dat de Abdy ##
oorlogsrampen liever door 't aan van Korkamp tot vergaderplaats beſtemd
ieden van den Vreede voor te komen, als wierdt, alwaar de Gemagtigden in Wyn
het beſlechten van 't onderlinge geſchil aan maand ſamenkwaamen. Koning Philips

#

de onzekere kans en uytkomſt der Fran

ondertuſſchen, zynde in de vuurigheyd

ſche wapenen in 't oorlogsveld te waagen. zyner jeugd, en trots op het aanlachgen
van het hemwaart neygende geluk, be
Dierhalven wierden aan Koning Philipsg|tuygde
met eenen krygsheldenmoed, zoo
van wege Hendrik, onder de bemiddelin
(3) Hooft van de Hertoginne Weduwe van (3) Lot tot het verder voeren der opgevatte wa
Ned. Hiſt.
fol. 16.
teringe, verſcheydene voorſlagen tot her penen, als het bevorderen der aangevan
ge
SC

,

:
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e vreedehandelinge even onverſchillig, vindt uytgedrukt, dien ik tot beveſti- 1559.

# te

zyn : welke betuyging men ging van 't gezegde alhier zyne plaats gee- -

op eenen legpenning, in dit jaar gemunt,

VC.

De voorzyde vertoont het bovenlyf van den Spaanſchen Koning,

# in 't harnas, houden- (1) AEn.

de
eene hand eenen blooten degen, en met de andere eenen olyftak, binnen deeze ſpreuk "Jl.
vanmet
(1) de
Virgilius:
W. 61.
IN UTRUMQUE PARATUS. 15.59.
TOZ BE2 DE GE REED.

15.59.

#

De rugzyde bevat zyn
niet meer, gelyk by 't leeven van Koninginne Maria, ver
eenigd met die der behuuwde Koningryken, maar nu, mids haar overlyden, alleen uyt die zy

ner erflyke Staaten ſamengeſteld, binnen dit omſchrift:
GECTO IRS POUR LE BUREAU DES FINAN c Es.

LEG PENNING EN VOOR DE KAMER DE R
GELD MIDDELEN.

Koning Hendrik, wel bewuſt hoe on-, ſchen en Spaanſchen Koning zoodaanig te

derlinge bondgenooten ſlechts zoo lang | verligten, dat denderden van Grasmaand,
den gelykbegonnen oorlog achtervolgen, te Chaſteau (3) in Cambreſis het volkomen (3) Hooft
als hen het gemeene

#

ver- ' vreedeverdrag tuſſchen die twee grootſte #".

knocht houdt, en dat by vervolg dit ont- | Koningen van 't Chriſtenryk, tot geen ""
breekende, zy veeltyds ligtelyk, ten koſt 1 kleyne glori noch ook minder voordeel
te van hunne medebondgenooten, zoo aan van Koning Philips, wierdt geſlooten.

het verbond zelve als aan 't onderling ge- | Wederzyds waaren in deezen Pais begree
meene welzyn den ſchop geeven, docht pen, de Paus, de Keyzer en 't Ryk, de
raadzaamſt met
allereerſt den ! Keurvorſten met alle de Ryksſteden ; de

#

vreede te moeten treffen, mids dat ryk met : Koningen van Poole, Deenemarke, Zwee
Maria aan den tegenwoordigen oorlog al-de, Schotland, met de Koninginne van

-

leen gehuuwelykt, naa 't afſterven dier Engeland , de Vryeſtaaten (4) van Ve- @Hooft
Koninginne,
onderhethetParlement
ryksbeſtierhaare
van , de
neetſië
, Genua, Luka,
Zwitzerland
en Nººd
Hul.
Elizabet, dienudoor
Graauwbunden
; de Hertogen
van Saol. 19.
opvolgſter verklaard was, zyn voorig ſtaats- | voye, Lotteringe, Ferrara, Mantua, Ur
zag ophouden : en waarlyk, de bin , Parma en Plaçenze : even alsof
Engelſche Koningin, van eene andere Ge- | niet alleen tuſſchen de Koningen van
loofsleere als de voorige, had ruſt van Spanje en Vrankryk, maar alle Moo
doen, om zich, en de begonne Geloofs- | gendheden, Staaten en Steden van het
hervorming haars vaders Hendrik en broe- | Chriſtendom een algemeene Vreede ge

#

ders Eduard, wederom in 't nieuwe Ko- | troffen waare.

ningryk te veſtigen. Dierhalven wierdt de | ſluyten van dit
(2) Larrey
Hiſt.d'An
let. tom.

ll. fol. 12.

Des heeft men o

#

#

vreéver

oude (2) vriendſchap tuſſchen Engeland en | bond de hieronder verbeelde gedenk
Vrankryk herſteld, en gaf dit verder aan- en legpenningen in Nederland, ter eeu
leyding om de zwaarigheden van den be- wige gedachteniſſe zien in 't licht ko
gonnen vreedehandel tuſſchen den Fran- men.
G 2
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I. Op den eerſten, waarvan de voorzyde beſtaat uyt het borſtbeeld des Konings, ſtaat binnen
den rand dit omſchrift:

PHILIPPUS, HISPANIARUM ET NOVI ORBIS
OCCIDUI REX.
PHILIPS, KONING VAN SPANJE EN DE NIEUWE
WESTER WER RELD.

-

#1) d:
N#

een hoop weggeworpene wapenen, door den met olyf gekroonden, en eenen hoorn des over

#8

vloeds voerenden Vreede, op den voorgrond verbrand wordt, zynde het om- en opſchrift:

Op de achterzyde ziet men den geſlooten tempel van Janus (1) in 't verſchiet, voor welken

PACE TERRA, MARIQUE COMPOSITA. MDLIX.
DE VREEDE TE LANDE EN TE WATER GESLooz EN
(2) Syll.

fol. 194

1fro.

II. De tweede, die by Luckiuste (2) vinden is, heeft weder des Konings borſtſtuk, en dit om
ſchrift op de eene zyde:
-

PHILIPPUS, HIsPANIARu MET NOVI oRBIs

occIDUI REX.
PHILIPS, KONING VAN SPANJE EN DE NIEUWE
WESTER WER RELD'

-

# º:
Op de andere zyde ziet men, volgens het gebruyk der aloude Romeynen, twee in een geſloo
# tene rechterhanden, ten teken der herſtelde (3) eendragte by 't ſluyten van 't vreeverbond, met
pag. 387.

dit by- en omſchrift:
H ELICITAS TEMPORUM REGUM CONCORDIA.
DE EENDRAGT DER KONING EN IS DE GELUK ZALIG HETD
D ER TTD EN.

-

III. De derde, die een legpenning is, heeft rondom het Koninglyke borſtbeeld op de voor
zyde, dit gebreklyke randſchrift:

PHILIPPUS, DE 1 GRAT 1A HISPAN1 ARUM REGIs,
COMIT IS HOLLAND IAE.

PHILIPS, DOOR GODS GENADE KONING VAN SPANJE,
G RAAF VAN HOLLAND.

H IS TO R IP EN N IN GE N.
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Op de tegenzyde ziet men de wapenſchilden van Holland, Zeeland, Uytrecht, Vrieſland en 1 559.
Overyſiel; mids deeze vyf Landſchappen te ſamen maar eene Rekenkamer in (1) 's Graavenhaage (1) Guicc.
hadden.

In den rand leeſt men deeze woorden:

Beſchr. der
Nederl.

PACE TAN DE M CONFECTA.

fol. 233.

DE VREEDE ETND ELTK VOLTOOID.

IV. De vierde heeft des Konings borſtbeeld binnen de vyf gemelde wapenſchilden, en dit om
ſchrift, op het voorſtuk:
PACE TAN DEM CONFECTA.

DE VREEDE E rN DE LYK VOLTOOID.
Op het ruggeſtuk ſtaat het wapenſchild van Dordrecht, binnen den rand deezer woorden:
LEGGELT VAN DE MUNTERS VAN HOLLAND.

Dier voorwaar kocht Vrankryk deezen en Ivois; doch dit ontmanteld zynde te
(!) Hooſt Vreede, door het wedergeeven van een (2) gens Teroane, en de andere zonder veſ
#" ongelooflyk getal geſterkte ſteden en ſlo ten te verzwakken, moogende ieder zyn
ten, als of het naderhand geen oorlog geſchut en oorlogsvoorraad naar zich nee
meer te verwachten ſtonde. Koning Phi men. De Spaanſche Koning moeſt ook
lips aan zynen kant moeſt, volgens den terſtond naa 't afkondigen van den pais in
inhoud des geſlooten verbonds, aan de het bezit van 't Graafſchap Charolois en de
kroon van Vrankryk weder uytkeeren en Baljuwagie van Hesdin geſteld worden :
ontledigen Sint Quintyn, Han en Chaſte met een woord alle de ſteden en plaatſen,
let met hunne landouwen, daarenboven nog bemagtigd ſedert acht jaaren herwaart, (4) Hooft
het Bisdom van Teroane,zoo nogtans dat die keerden (4) tot haare voorige Heeren: Ned. Hiſt.
verwoeſte ſtad nimmer weder opgebouwd van welk wederzydſch ontfangen en gee fol. 18.
of naderhand verſterkt mogte worden. ven de volgende drie legpenningen aan
(3) Mete- Hiertegens verpligtte zich Koning Hen ons, als # gedenkſtukken, door de
# drik Dietenhove te ontledigen, midsgaders zorgvuldige oudheyd zyn achtergelaa
25.

" Marienburg, (3) Damvillers, Montmedy

UCIl.

I. Rondom het borſtbeeld van den Spaanſchen Koning ziet men, op de voorzyde van den
eerſten, dit kantſchrift:
PACE TAN DEM CONFECTA.
DE VREEDE E YTN DE LTK VOLTOOID.

Op de achterzyde ſtaan kruyswyze de wapenſchilden van Holland, Zeeland, Uytrecht, Vries
land en Overyſſel, binnen deeze woorden:
I. Deel.

H

3o

1559.

N E D E R L A N D S C H E

ACCIPE QUOD TUUM, ALTERIQUE DA SUUM.
ONTFANG HET UWE, EN GEEF EEN ANDER HET Z2 NE.

II. De tweede voert, binnen de wapenſchilden van Holland, Zeeland, Vriesland, Uytrecht
en Overyſſel, Philips borſtbeeld, met dit omſchriſt, op het voorſtuk:
PACE TANDEM CONFECTA.
DE VREEDE ETND ELTK VOLTOOID.

Het ruggeſtuk voert in eenen laurierkrans de gemelde ſpreuk:
ACCIPE QUOD TUUM, ALTERIQUE DA SUUM. 15.59.
ONTFANG HET UWE, EN GEEF EEN ANDER HET
ZTNE.

1 55 9.

III. Op den derden, die het zelfde ruggeſtuk als de tweede heeft, ſtaat rondom de wapenſchil
den van Holland, Zeeland, Uytrecht, Vriesland en Overyſſel, op het voorſtuk, dit randſchrift:
PACE TANDEM CONFECTA.
DE VREEDE ETND ELTK VO LTO O ID.

Volgens welker inhoud en der voor dat de vermaarde(3) Godefroi van Bouillon, (3) Guice.
(1) Hooft waarde, door Koning Philips ten voordee bekend door den aangevangen kruysvaart #"
Ned. Hiſt. le der Luykſche (1)kerke bedongen, nu ook naar Jeruzalem, zynen naam ontleende : fol.386.
fol. 19.
het van ouds vermaarde ſlot Bouillon, dat

hy had, om deezen krygstogt met des te

ſtaande de laatſte oorlogen in den jaare meer naadrukste moogen uytvoeren, op 't
tweeënvyftig uyt gebrek van 't noodige in eynde der elfde eeuwe aan Obert, Biſ
de magt van Vrankryk was gevallen, door ſchop van Luyk, zyne vaderlyke ſtad
des zelfs Koning aan het Luykſche Bisdom Bouillon voor eene zekere ſomme gelds

weder moeſt worden overgegeeven; be verkocht, onder beding, dat zy hem, by
houdens echter het recht des Heeren van

w

zyne terugkomſt en uytkeering van het

Sedan, die, als erfgenaam van den Huyze daar voor ontfangen geld, weder zoude
van Marke, daarvan als het zyne den tytel moeten worden ingeruymd; dan zyne
voerde. Dit ſlot is zeer ſterk, ruym om dood in 't jaar elfhonderd, en het eerſte
veel krygsvolk te bevatten, en leggende van zyn nieuwgeſtichte (4) Koningryk van (#), Fleu
op den top eens bergs wordt, mids zyne Jeruzalem, voorgevallen, heeft ſedert aan #
(2) Guicc. (2) gelegenheyd en veſtingwerken, voor de Luykſche kerk dat recht verſchaft, uyt pag. 3.
Beſchr. der
Nederl.
onwinbaar gehouden; het is omtrent zeſtien krachte van 't welke, by deezen vreede
tol. 385. uuren van Luyk en vier van Ivois gelegen, door Vrankryk aan Robbert (5) van Ber- (5) Guicc.
heeft aan den voet des bergs eene nieuwe gen, als zynde tegenwoordig Biſſchop dier #"
voorſtad in de plaats der oude, en voert nog kerke, het (6) oude en vermaarde ſlot fol rit.

den tytel eens Hortogdoms met het gebied Bouillon weder moeſt worden overgele- &#
en de heerſchappye over verſcheydene dor verd. Ter gedachteniſſe van 't welke dees foi ig.
pen en landen. Van zyne oude ſtad was het legpenning gemunt is.

(7) Le
Blaſon de
la Toiſ.
d'Or fol.
2o3.
(8) Ou
daan R.

De eene Zyde verbeeldt het wedergegeeven ſlot, en op de andere ziet men, boven het wapen

Moog.

ſchild van den Heer Robbert van Bergen, zoon van Antoni van Bergen Graaf van Walhain en
Jacoba van Croy (7), twee ineengeſlootene rechterhanden den ſlangenſtaf van Merkuur, het ge

pag.263.

woonlyke (8) vrecdeteken, vaſthouden, binnen deeze omſchriften:
FO E

H IS TO R I P EN N IN GE N.

I. Boek.
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FOEDERE INT ER REG Es HISPA NIARUM ET GAL LIAE IN ITO:

I 559.

BUL LONIO ROBERT o BERG Es, EP1sco Po LEO D1E Ns 1s
ECc LEs 1AE, REST IT UT o.

I 5'59.

HET VREE DE VERBOND TUSSCH EN DE KONING EN VAN

SPANJE EN VRA NK RTK GESLOO TEN: E N BOUILLON
AAN ROB BERT VAN BERG EN, BISSCHOP DE R
LUYKSCHE KERKE, WEDERGEGEEVEN. 15.59.

#

was, tot vaſter verbintenis en (1) opgerecht, maar ook door de ingezeetenen
de Beilo onverbreekelyker grondſlag deezes han van allerleye landaardt, als om ſtryd, ne
#
. pag. 22. dels, Izabelle, oudſte (2) dochter van gen achtereenvolgende dagen geſleeten (5) (3) Hooft
(# Hooft Vrankryk, nog maar elf jaaren bereykt wierden met het vertoonen van tooneel- ##
# hebbende, met eenen bruydſchat van ſpelen, ontſteeken van vreugdevuuren en Meteren
(1)Strada

-

viermaal honderdduyzend kroonen aan vuurwerken, loſſen van grof geſchut, wyn #
Philips ten huuwelyk beloofd; gelyk ook en ganſche gebraadene oſſen ten beſte te 25 verſo."
aan den Franſchen Koning, die de eerſte geeven : men zag in 't water hooge maſten
in 't volbrengen des beſpreks zyn, en al geplant en vet geſmeerd, boven op welke
lesbinnen drie maanden overleveren moeſt, koſtelyke pryzen geſteld en, voor die ze
# de Prins van (3) Oranje, de Graaf van Eg beklimmen konden, te verdienen waaren :
# mond en de Hertogen van Aarſchot en Al ook wierden er looppryzen voor de vrou
boek, va tot Gyzelaars waaren gegeeven, en de wen opgehangen, en de hooge tooren der
fol 13 laatſte afzonderlyk gemagtigd, om zyns Lievevrouwekerk met driehonderd lantaar
Konings perſoon te Parys by de plegtighe nen verlicht, en dit alles onder het hou
den der aanſtaande ondertrouwe te ver

den van prachtige banketten en gaſtmaa

beelden, welke den zevenentwintigſten len. Zoodat met ongemeenen luyſter de

# van Zomermaand (4) met veel pracht en gelukkige beginſelen der nieuwe regee

#

#r# ſtaatſie in de Lievevrouwe kerk te Parys ringe gevierd en de
vreugdebly
#" geſchiedde. Groote vreugd en blydſchap ken over den getroffen Vreede, door het

#g, wierdt aldaar en in Neêrland alom wegens daaruyt voortvloeyende echtverbond des
's Konings huuwelyk bedreeven, doch bo

Konings, nog meer (6) vergroot, ja ook #"

ven alle muntte de ſtad Antwerpen in over aanſtonds op dit vreedemaakende huuwe- hei, bec.
daad en dartelheyduyt, alwaar niet alleen lyk de volgende penningen gemunt wier-1 Pag. "
eerpoorten, praalbeelden en zeegeboogen den.

I: Het geharnaſte borſtſtuk van den Spaanſchen Koning ſtaat op de eene zyde van den eerſten,
binnen het omſchrift deezer tytelen:
H 2.

PHI
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N E D E R LA N D SC H E
PHILIPPUS II, HISPAN 1A RUM ET NOVI ORBIS

I559.
OCCIDUI REX'

PHILIPS DE II, KONING VAN SPANJE EN DE
NIEUWE WESTER WERRELD.

De andere zyde bevat het borſtbeeld zyner nieuwe Huysvrouwe, prachtig gehuld naar den

zwier dier tyden, binnen den zoom deezes nieuwen eertytels:
ISABELLA VALESIA, PHILIPPI II. HISPANIARUM
REGIS UXo R.

-

IZABELLE VAN VALO IS, ECHTGENOOTE VAN PHILIPS

DEN II, KONING VAN SPA Nj E.

II. Op den tweeden ſtaan onder eene Koninglyke kroon de borſtbeelden des Konings en zyner
ondertrouwde Gemaalinne, binnen het randſchrift deezer woorden:
PHILIPP Us ET IS ABEL LA, REG Es HISPANIAR U M.
PHILIPS EN IZABELL E, KONING EN KONING IN

VAN SPANJE.

#
#

Het ruggeſtuk voert de # van Juno, Godinne (1) van 't huuwelyk, vereenigd met den
vreede- of ſlangenſtaf van Merkuur, hebbende tot byſchrift:

Pag, 289.
C O N COR D I A.
E E N D RA G T.

(#)#da . Ten bediedſel, dat het geſlooten vreedeverbond met dit huuwelyk als bezegeld (2), en daar
door de onderlinge eendragt der bevreedigde Vorſten te meer verzekerd en beveſtigd was.

#e

I. Pag. 22.

III. De derde, die te Ryſſel gemunt is, heeft onder eene Vorſtlyke kroon de borſtſtukken
van Philips en Izabelle, en in den rand dit opſchrift op de voorzyde:
PHILIPPUS ET IS ABEL LA, HISPANIARUM REX.
PHILIPS EN IZABELLE, KONING VAN SPANj E.

Het gekroonde wapenſchild der nieuwe Koninginne, gevoegd met dat van haaren Gemaal,
ſtaat op de tegenzyde, wier rand dit omſchrift bevat:
QUI BI EN GET ERA, SON COMPTE TROUVERA.

DIE WEL REKENT, ZAL HET WEL BEVINDEN.
IV: Uytrecht verſchaft ons den laatſten, op wiens voorſtuk, rondom Koning Philips gehar
naſte borſtbeeld, deeze tytels geleezen worden:
PHILI P P US, DEI GRATIA HISPANIA RUM REX,
Do M IN US TRAJECT 1.

PHILIPS, Doo R Go DS GE NA DE KONING VAN SPA Nj E,
HEER VAN UYTRECHT

De beeldens zyner nieuwgetrouwde Echtgenoote ſiert het ruggeſtuk; binnen dit randſchrift:
ISABELLA DE VAL o 1s, PHILI P P1 HISPANIAR UM
REG IS UXo R.

IZABELLE VAN VA LOIS, GEMAAL IN VAN PHILIPS,
KONING VAN SPANj E.
Welke

H I ST O R I P EN N IN GE N.

Welke, hebbende gezien den Hertog

I. Boek.
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door de gebuurvorſten, met kryg op 1559.

Emanuël Philibert van Savoye aan zy kryg telkens elders wordende bezig ge- -

ne belangen altyd zoo naauw verknocht, houden, heeft hy des Hertogen herſtel
en die met zoo goede uytkomſte ſtaan ling geenszins konnen te wege brengen,
de dees geheele oorlog met de wapenen zulks die genoegzaam als balling (3) het (3) Buffier

-

verdeedigen, ook by 't ſluyten van dit overige zyner dagen te Vergelli heeft #
vreedeverbond de vergoeding der ſcha geſleeten. Des was de hoop van deezen Souviom.
|

de niet vergat te eyſchen, die dat huys

zynen naagelaaten zoon alleen op de *****

ſtaande de regeering van Karel den III. vermoogende hulp van den Koning Phi
van de Kroon van Vrankryk eertyds ge lips geveſtigd, die, hoewel hy tot zy
leeden had. Want als Philibert de II. ne herſtelling ſtaande dees oorlog uyt
(!) Buffier zonder kinderen (1) uyt zyne twee huu geſteld had de wapenen op te vat
# welyken naa te laaten overleedt, en zyne ten , echter als 't op een handelen ging,
#m. ſtaaten aan zynen halven broeder Karel zyn recht zoo wel heeft weeten te doen
l Pºg 3°t den III. naaliet, zoo beweerde toen de

e

gelden, dat hem alle de landen en ſteden,

Franſche Koning, uyt Louize lyflyke zuſ die Koning Hendrik of zyn vader Franſois
ter van den overleeden afſtammende, dat

aan deeze en gene zyde (4) der bergen van E#

op hem als den naaſten de Savoyſche erfe zynen vader hadden gewonnen, moeſten fol. 19.
nis niet alleen was vervallen, maar dat worden wedergegeeven, uytgenomen Tu
hem ook uyt hoofde der Prinſen van An rin , Pignarol , Kleri, Cheras en Vil
jou, als Graaven van Provençe, en Ko lenove in de landeryen van Aſti. Welke

ningen van Napels daarenboven het Graaf ſteden binnen (5) drie jaaren, naadat het #
ſchap Niſſa toekwam. Hoewel Hertog geſchil inmiddels over de erfenis van 's Hiſt fol.
Karel zich wegens deeze eyſchen des Konings Grootmoeder zoude vereffend *5 "
Franſchen Konings, als die ongegrond en zyn, hem van den Franſchen Koning dan
onbillyk achtende, weynig bekommerde, insgelyks moeſten worden ingeruymd.
zoo zag hy echter naamaals, als Keyzer
(!) Ulloa (2) Karel zyn bloedverwant door 't voeren
# van den kryg in Afrika afweezig was, zich
karel fol in het jaar vyftienhonderdvyfendertig op 't
9.
onverwachtſt door Vrankryk aangetaſt,
en, niet in ſtaat zynde van aan zoo ontzag
lyke krygsmagt het hoofd te bieden, ge
volgelyk ook in 't kort van de meeſten
zyner Staaten beroofd. Keyzer Karel
ondertuſſchen uyt Afrika verwinnaar zyn
de thuys gekomen, poogde ſedert wel
zynen onderdrukten bloedverwant in zy
ne afgenomene ſtaaten te herſtellen, maar

De Hertog van Savoye aldus in zyne erfſe
lyke ſtaaten voor het grootſte gedeelte her

ſteldzynde, 't gene Keyzer Karel aan zy
nen Vader niet had konnen verſchaffen,

had nu een vaſt vertrouwen opgevat, dat
Koning Philips, naa het driejaarig verwy
len in 't doen der uytſpraake over de in

geſchil zynde erfenis van 's Konings
Grootmoeder zoude zyn omgekomen,
hem ook alsdan in alle de overige zou
de herſtellen, ten minſte hy komt het

hem op deezen penning te verzoe
ken.

'.

(6) Reſol,

In den rand der voorzyde, welke het geharnaſte borſtbeeld des Hertogs voert, die van dit jaar der Staat,
door de Staaten van Holland met tienduyzend guldens wegens zyne groote dienſten aan het van
Holl.
1o. Febr.
and beweezen, wierdt beſchonken, leeſt men dit omſchrift:
1559. fok

#

16.

E MAN U EL PHILIBERTUS DUX SA BAUDIA E.

EMANUEL PHILIBERT, HERTOG VAN SA VorE.
Op de rugzyde wordt Koning
-

I. Deel.

Philips , die in 't midden van zynen raad zittende eene ſtraal
I

kroon,

N E DE R LA N D SC H E
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1559. kroon, naar de (i) wyze der oude Roomſche Keyzeren, op 't hoofd heeft, door den Herto
van Savoye, die aan zyne rechter zyde ſtaat, door dit randſchrift aangeſproken:

-,

(1) Ou
daan R.

Moog.
Pag,87.

Q U o D NON PATER PATRI, PHILIPPE CONCT AN DO
RESTITU E.

-

'T GENE UW VADER AAN DEN MrN EN NIET HEEFT
KONNEN BEZORG EN, DOE GY DAT, DOOR
'T VERW YLEN, O PHILIPS!

En dewyl hy dit reeds voor een groot gedeelte gedaan had, komt hy hem, als eenen anderen
Vader zyner Staaten, volgens dit opſchrift, op den voorgrond bereids te erkennen.
PHILI P P Us PAT ER PATR IAE.
PHILIPS VADER DES VADERLAND S.

Omtrent of op het ſluyten van dit Vree hunnen Luytenant te verkiezen, en voor
de- en Echtverbond, immers in den Len

hunne rekening naar den vogel te laaten
tetyd deezes jaars vierde het groote Gulde ſchieten. Dus vind ik dat Robbert van

of Gilde van den Voetboog te Bruſſel zyn Croy (5) Biſſchop van Kameryk; de Erf- (s)isco.
feeſt met om ſtryd naar den papegaai te prins Karel (6) naderhand Roomſch Key- (o) 1,12.
ſchieten. Van vyf zulke Broederſchappen, zer, Margreta van (7) Ooſtenryk, wedu- (7) 1518.
die aldaar in weezen zyn, en zich in het we van Hertog Emanuël Philibert van Sa
handelen van verſcheyden wapentuyg oef voye, Philips van Lalain Heer van Hoog
fenen, is de gemelde van den Voetboog, ſtraaten, de Kardinaal vander Mark Biſſcho
(8) 155 r.
welke de groote genaamd wordt, en be van Luyk; Lamoraal Graaf(8) van

#

halven Sint Joris ook de Moeder onzes

Philips de II (9) Koning van Spanje, Phi- (o) 1,7.
Heylands voor beſchermheylige houdt, lips de II. Hertog van Aarſchot en (1o) (io) 1,8,
(2) Eryci
Puteani

Brux.

Septen.

fol. 73.

de eerſte en oudſte ; als zynde al in het
twaalfhonderddertien opgerecht.
By de leden nu van dit Gilde is eene ge
woonte van jaarlyks op het kerkhof van
de Zavelkerke met den voetboog om prys

jaar

#

Prins van Chimay in verſcheydene jaaren,

het zy door eyge handigheyd, of eenen
aangeſtelden Luytenant, den vogel afge
ſchooten hebben en Koningen van dat Gil

de geweeſt zyn. In de Lente deezes (11) (11) 1sso,

te ſchieten naar eenen lederen papegaai, jaars nu wierdt naar ouder gewoonte door
welke op een zeer hoogen ſtaak en op het de leden dier groote ſchutterlyke Broeder
toorentje dier kerke geſteld wordt: zynde ſchap onder andere perſoonen van den
deeze plaats, die eertyds maar een enkel eerſten rang en Adel om mede naar den
kerkhof was, van de Moeder van Sint Jans vogel te ſchieten ook de Graaf van Egmond
gaſthuys, in 't jaar dertienhonderdvier, zoo te meer verzocht, midshy, in't behande
met toeſtemminge van den Abt van Dilegem, len van den voetboog ervaaren zynde,
(3) Eryci
Puteani
Brux.

Septen.
fol. 74.

verzorger van 't gemelde Gaſthuys, als op dien acht jaaren te voore, als wy zoo even
uytdrukkelyken laſt van Johan (3) Hertog verhaald hebben, zelf geveld had. Hy
van Brabant, aan het gemelde groote Gil
de, tot het ſtichten eener kerke, ter ge
dachtenis van de Moeder onzes Zaligmaa
kers aan God toegewyd, gegeeven. Niet

rekkelyk en toegeevenduyt den aardt, be
willigde ligtelyk om den Burgeren te be

lieven in dit verzoek, en had het geluk

van op zyne beurt ſchietende, den ( 12) (12) Eryci
opgerechten vogel ten tweeden maale te #teani
derſchap, om door 't vellen van den uyt vellen, en dus onder eene algemeene toe- #n.
geſtoken vogel den rang en eernaam van juyching van ontelbaare omſtanders als fol. 76.
Koning van dat
genootſchap Koning van 't genootſchap deezer ſchut
alleen ſchieten alle de leden van die Broe

#

te bekomen, maar by hen is ook eene ge teren gegroet te worden. By welke dus
(4) Eryci
Puteani
Brux.

Septen.
fol. 57.

woonte ingevoerd van de alsdan in de ſtad daanige penningen gemunt, en waar
zynde Vorſten, en luyden van den (4) ſchynelyk door den Gildeknecht aan al
eerſten Adel en aanzien tot het bywoonen le de tegenwoordig zynde Leden omge
dier plegtigheden te nodigen: welke, zoo deeld, midsgaders weder van ieder, zoo
zy zelfs in 't behandelen van den Voetboog dra dat geſchooten had, tot teken dat

niet zyn bedreeven, de magt hebben van zyne beurt voorby was, zyn ingezameld
eenen der handigſte Gildebroederen tot geworden.
Op

f
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f) Eryd

Op de
voorzyde
de Moedermaagd
Maria in eenen
zittende
verbeeld, wordt
en in den
# teanil
rand,
dewyl
zy, alswordt
gezegd
is, voor beſchermheylige
(1)zeylboot
van deeze
Broederſchap
ge- B#
houden, dit omſchrift geleezen:

Septen,
fol. 73,

O MATER DEI MEMENTO NOSTRI!

O MOEDER GODS WEES ONZE R GEDACHTIG!

Op de tegenzyde ſtaat, tuſſchen het jaar 156o, een voetboog afgebeeld, binnen het randſchrift
deezer woorden:

TEEKENE VAN DEN GRoo TER GULD EN IN BRUES ELLE.
Weynige dagen voor 't eyndigen van Hof in alle weelden, alles weergalmde van
Zomermaand deed Hertog Emanuël Phili

vreugde, en de Koning deed een prachtig
bert van Savoye, verzeld van den Hertog ſteekſpel , ter verheerlykinge van zyn
van Brunswyk, den Prins van Oranje, Dochters huwelyk, op de plaats voor 't

en honderd Edellieden van naam, zyne

Hof aanrechten.

Doch

de beſlootene

() Mete- ſtaatlyke intreede te (2) Parys; om insge bruyloften en dit ſteekſpel kwaamen o
# lyks het huuwelyk met Margreta 's Ko eene lykſtaatſ en een deerlyk treurſpel
#e nings Zuſter te voltrekken, welke hem, uyt : want als de Vorſt met open helm te

#, behalven de hier voor gemelde herſtelling gens den Graaf van Montgommery,

#

zyner landen, met eenen bruytſchat van man zyner lyfwacht, op (6) den naaſt- (@Hoon,
driemaal honderduyzend kroonen, en de laatſten van Zomermaand, ten derden maa- ##

SE# jaarlykſche inkomſte van het (3) Hertog le liep, brak dees op 's Konings borſtwa
#" dom Berry, haar leeven lang geduuren # zyne ſpeer, van welke een ſplinter
(#ada de , by het (4) laaſtgeſlooten Vreedever angs het oog zyner Majeſteyt tot in het
#e bond door den Franſchen Koning was ten breyn doordrong, en haar dermaate quet
J, pag. 22. wyve beloofd. Die zynen aanſtaanden ſte, dat zy (7) 't den tienden van Hooi- (i) Meteº

# #* Zwager, op zyne aankomſt te Parys,

maand

## Dit verwiſſelde de vreugd ##

de 'Hit met ongemeene beleefdheyden beneden aan in rouw, en gaf aanleyding tot het #e.
# den grooten (5) trap van de Louvre zelf in munten van deeze twee gedenkpennin-#6,3.

pig 631. perſoon ontſing. Ondertuſſchen zwom het

gen.

(8) Le

I. Rondom het borſtſtuk van des overleeden (8) Konings weduwe, eenige dochter van Lau- # #e
rents de Mediçis, leeſt men in den rand der voorzyde deezen tytel:

d'Or fo!,

258.
I 2
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KATHARINA DE MEDICIS, REG IN A FRAN co R U M.

|

KATHARINA DE MED1g is,

KONING IN DER

FRANso IzEN.
Op de achterzyde ziet men eene gebroke ſpeer afgebeeld, en den rand omzoomd met deeze
woorden:

HINC DOLOR, LACHRIMAE HINC.
HIER DOOR ONZE DRO EFHErD, HIER DOOR
ONVZE TRA'A NEN.

(i)syn. ,, II. De tweede, die (i) in Luckius wordt gevonden, is in alles # aan den eerſten, uytge
foi. 196. zonderd dat het borſtbeeld der Koninginne in geen weduwelyk gewa: verbeeld is, als hier boven
kan gezien worden.

En waarlyk de verſlaagenheyd en rouw te dringen: gelyk dit dan ook den negen
van het Hof was niet uyt te drukken, den van Hooimaand, 's daags voor het
zulks men met recht mogt twyfelen of dees overlyden des Konings in de Lievevrouwe

ſplinter zwaarder zyne Majeſteyt gequetſt, kerk zonder eenige (2) ſtaatſië en in ſtilte to M
ofwel de harten haarer geneegene Onder verricht wierdt. Hoewel ook anderen # #s
daanen door droefheyd getroffen hadde. willen dat de Koning zelf, zyne dood ze- #
Doch onder allen was ook de Hertog van ker achtende, zyne Zuſter Margreta en #V"
Savoye in de uyterſte verlegenheyd, zoo den Hertog Emanuël Philibert van Savoye fol.631.
wegens het ongeval zynen aanſtaanden voor zyn ziekbedde zoude ontbooden,

Schoonbroeder overgekomen, als door be (3) en dit doorluchtige paar, in de tekommering, dat zyn beloofd en voorge genwoordigheyd van den eerſten Adel #,
nomen huuwelyk door dit zonderlinge toe zyns Hofs, door den Kardinaal van Em Phil.
-

val nog wel te niet zoude konnen loopen; Lotteringe in den echtenſtaat doen be- "*
waarom hy, van de Geneesmeeſters, die veſtigen hebben. Hoe 't ook zy, van

men by den gequetſten Vorſt geroepen den Hertog en zyne Gemaalin, die nu
had, onderricht dat 'er geene hoop van haar zevenendertigſte jaar bereykt had,
herſtellinge, maar wel eerlang eene wiſſe wordt dees penning, op 't voltrekken
dood te verwachten was, niet ophieldt van hun huuwelyk, gemunt gevon
van tot het voltrekken zyns huuwelyksaan den.
Rondom

I. Boek.
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Rondom het geharnaſte borſtbeeld van den herſtelden Hertog leeſt men in den rand der voor
zyde deezen tytel:

EMANUEL PHILIBERTUS, DUX SABAUDIAE.
e

EMANUEL PHILIBERT, HERTOG VAN SAVO YE.
Het borſtſtuk van 's Franſchen Konings Zuſter, dat zeer prachtig getooid is, ziet men van
dit randſchrift op de rugzyde omringd:
MARGARITA DE FRANTIA, D U x SABAUDIAE.
MARGRETA VAN VRANKR2 K, HERTOG IN VAN SAVO TE.

, Vermids nu Koning Philips dit huuwe min heerlyk vervolgd; ja waaren geneegen
tot de uyterſte proeven van trouwe en
ſchuldige onderdaanigheyd , want of
ſchoon des Konings breedſtrekkende magt

lyk van den Hertog van Savoye met de
Moeye zyner ondertrouwde Gemaalin
ne had doorgedrongen, en met zulken
aanwas van achtbaarheyd ten eynde des
laatſten krygs was geraakt, ſteeg zyn naam
en der Nederlanderen roem in top der
(1) Hooft doorluchtigheyd, en klonk door aller (1)

by de ſtaatkundigen niet geoordeeld wierdt

van
een klem,maakende
als (2) de
gemeene #
# 3.#
waanzulk
wel uytblies,
de geſcheyiſt,
denheyd zyner Staaten ſlappe lendenen,

#" Heeren hoven de galm deezer glorië. en de leden onhebbelyk om het een het

fol. zo.

De Landzaaten ondertuſſchen weelderig andere ten dienſt te ſtaan, was nogtans
door de verbeelding der aanſtaande vruch Philips naam tot vrees en ontzag der
ten deezes handels, als doorverwd van aangrenzende Moogendheden,

en alles
langerhand in den eed van den huyze aan de kracht en 't geweld zyner wa
van Bourgondië, hadden den mond en het penen onderworpen ; immers volgens
hart vol van de Majeſteyt der zaaken, den inhoud deezes pennings, hoewel
voorheen door Keyzer Karel zoo loflyk meer uyt vleijerye als naar waarheyd ge
volwrocht, en nu door zynen zoon niet IIlUIIlt.

Het gelaurierde en geharnaſte borſtſtuk des Spaanſchen Vorſts ſtaat, binnen het randſchrift
deezer woorden, op de voorzyde:

PHILIPPUS, DEI GRAT 1A HISPANNIARUM REX.
PHILIPS, Doo R Go DS GE NA DE KONING VAN SPANJE
I. ZDeel.

K
º
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De tegenzyde verbeeldt hem, als eenen gewapenden krygsheld, binnen dit omſchrift:
OMN IS POTEST AS EI SUBIECT A.
A LL E MO OG EN D HETD IS HEM ON DE R/VO R PEN.

Aldus van geheel de werreld toegejuycht Niet lang heeft hy deeze waardigheyd
(!) Nete- hieldt Philips ten (1) tweeden maale in de bezeeten, mids hy in den jaare vyftienhon
# Hoofdkerk van Sint Bavo (2) het feeſt der derdvyfenzeſtig overleedt (7) op zyn #
# Les Guldenvliesordre, waartoe de voor de hand ſlot te Renti, en begraaven is te Chevres, dºor #
5: zynde Ridderlyke leden te Gent beſchree daarvan hy Heer was, zynde een kleyn eT.
# # ven waaren. Drie dagen wierden, zoo ſteedtje, (8) dat eene myl van Aath en #

# met het vieren van den uytvaart der over vyf van Berge aan den Hunelſtroom is N#i.
(3 Guice, leedenen, als het aanſtellen (3) van nieu gelegen. Met zyne huysvrouwe Anna fol 364.
#" we Ridderen in hunne plaatſen geſleeten. van Reneſſe, die naderhand in het jaar
fol. 67.

Onder de elf, die nieuwelyks met deeze vyftienhonderdzesentachtig, en het eenen

Ordre waaren vereerd, wierden alleen vyf vyftigſte haars ouderdoms te Kondé over
van Nederlandſche geboorte geteld, te leedt, liet hy twee dochters naa, welker
weeten: Philips van "Mommorançy Heer eerſte Louize genaamd eerſt met Maximi
van Hachicourt, Floris van Mommorançy liaan van Bourgondië Heere van ter Veer,
Baron van Montigny ; Philips Graaf van en naderhand met Johan van Bourgondië

Ligny ; Antoni van Lalaing Graaf van Heere van Fremont is getroud geweeſt. De
Hoogſtraate, en Willem van Croy Mark tweede Anna genaamd was eerſt gehuuwd
graaf van Renti. De laaſtgenoemde was geweeſt aan Emanuël van Lalaing Heer van
#nºot de zoon van Philips (4) eerſten Hertog van Montigny, welke te (9) Chevres boven ##
G#n. Aarſchot, en broeder van den tegenwoor de begraafplaats der overleedene ouderen #

#.

digen Philips van Croy, van wien in 't zyner Echtgenoote eenen prachtigen graf- 208.

vervolg omſtandig zal worden geſproken. ſteen liet oprechten. Naa het afſterven
Van jongs af heeft hy Keyzer Karel met van Emanuël van Lalaing hertrouwde zy
grooten lof in den oorlog gevolgd, gelyk met Philips van Croy Graave van Solré,
ook nu in deezen tyd zynen zoon: want van wien ons nader zal te handelen ſtaan.
# (5) zynde # over duyzend ligte Dit hebbe ik hier wat omſtandiger willen
#" paarden, heeft hy in den veldſlag by Gre aanroeren, zoo omdat de luyſter van het
pag. 2o7. velinge, als een der Hoofdbevelhebberen heerlyke en vermaarde geſlachte der Croys
(6) Mete- (6) onder Egmond zonderling uytgemunt, het ſcheen te vereyſſchen , als om ook
# en niet weynig tot het behaalen van zoo deezen legpenning hier plaats te gun
2. I.
heerlyk eene zeege op de Franſoizen ge nen, op welken de gedachtenis van Wil
holpen. Waarom hy ook nu hier waar lem Markgraave van Renti en zyne
ſchynelyk door Koning Philips met het huysvrouwe Anna van Reneſſe bewaard

gulden Vlies zal zyn vereerd geworden.

wordt.

Het gekroonde wapenſchild van Willem van Croy ſtaat op de voorzyde, zynde ter gedachte
niſſe zyner verheffinge behangen met den Ridderlyken halsband van 't Guldenvlies, en tot rand
ſchrift leeſt men deeze zyne zinſpreuk:

SOUFFRIR VAIN CRA CROY.
C RO T ZAL 'T LTD EN OVERWINNEN.

De tegenzyde vertoont het geruytewapenſchild zynergemaalinne insgelyks gekroond, en in den
rand deeze haare gewoonlyke ſpreuk:
DOUB
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DOUBT ER N'EN FAULT RENESSE.

•

RENESSE MOET 'ER NIET AAN TW YFE LEN.

De Franſche kryg dus met voordeel in Groninge en Linge , gelyk (5) anderen S#
eenen gewenſchten vreede verwiſſeld zyn van gelyken Adel over andere landſchap- ##."
de, dacht Philips ook zyn inwendig ver pen. Doch het algemeene Landsbewind,
-

moogen, by 't vervolg zyner regeeringe, door 't keeren des Hertogen van Savoye
opengevallen, wierdt
te ſtyven, en hoopte nu, door het invoe tot zyne
door
Philips
aan
zyne
natuurlyke zuſter
ren van een onbepaalder gezag in Nederland,
het langbedoelde oogmerk zyner door Margreta van Parma opgedraagen; het zy
luchtige Voorouderen te zullen bereyken; hy daardoor de gemoederen der Nederlan
wordende daartoe als genoodigd door den deren (4) zocht te ſtreelen, die de gedach- Q #
24
gunſtigen aanblik en toeſtand zyner zaa tenis van Keyzer Karel haaren # nog #"
in
hoogachtinge
hielden,
of
hen,
ken: want de pasgeſlooten vreede had de
ſtaatsgeſchillen der Gebuurvorſten veref reeds gewoon met eene zachte lyn geleyd

#

#

º# fend, de (1) Nederlandſche grenzen met

en door vrouwen beſtierd te worden, deeze

#" winſt verzekerd, en de harten dier in
woonderen, naar grooter maate van dat
geluk, te meer tot zynen dienſt verpligt.
Dewyl nu de Koning vaſtgeſteld had den

keur te beter mogte gevallen, vermidshy,
tot dit bewind eene uyt zynen bloede ver
kiezende, de oude voorrechten des lands

ſcheen te willen beveſtigen. Immers, de

hoofdzetelzyner heerſchappye in Spanje te algemeene Staaten hier op in Oogſtmaand

# # veſtingen, en vandaar alom door (2) zy

te Gent by aanſchryving vergaderd zyn

#NE ne wydverſpreyde Staatenzyne bevelen en de, voerde hy de Hertogin van Parma
# Pag genomene raadsbeſluyten te doen gehoor t'haaren ampte van de Opperlandvoogdye
-

zaamen, ruſtte hy zich toe ter reyze in, haar uyt aanmerkinge # afkomſte,
naar Spanje en liet tegelyk het oog gaan geboorte (2) en opvoedinge in den lande, # #
over de geſtalte deezer landen en alle le van 't welke zy ook de taal volkomenlyk # #

(3) Hooft
SE#
den des bewinds, om er zoodaanig op (3) | ſprak, als de bequaamſte tot dien laſt aan- # l,

#" te voorzien, dat de ongelegenheden, ge pryzende. De Nederlanders, nog gedachwoon uyt 's Vorſten afzyn te ryzen, tig der zachte regeeringe haarer Moeye,
bytyds en met ordre mogten worden ge bewilligden ligtelyk in eene verkiezing,
weerd. Des ſtelde hy tot Stadhouders in waaruyt zy dezelfde voordeelen verhoop

#
de byzondere geweſten, Oranje (4) over
e Bello
A-

ten , en deeden ſtraks, zoo ter eere van

5

# bec. Holland, Zeeland en Uytrecht; Egmond hunne Vorſt, als der nieuwe Landvoog
LPag, 29 over Vlaandre; Barlemont over Namen ; deſſe , deezen gedenkpenning in 't licht

Arenberg over Vriesland, Overyſſel,

komen.

Het geharnaſte borſtbeeld des Spaanſchen Konings ſiert de voorzyde ; binnen den zoom dec
zer tytelen:

PHILIPPUS HISPANIARUM, ET NOVI ORBIS
O CCID UI R EX.

PHILIPs KoNING VAN SPANJE EN DE NIEUWE
WESTER /VE R RELD.

Het borſtbeeld van zyne Zuſter ſtaat op de tegenzyde, binnen het omſchrift deezer woorden:
K z

MAR

#”"

N E D E R LA N D SC H E

4O
1559.

MARGARETA AB AUSTRIA, DUx PAR MAE ET PLAc EN T IAE,

"

GER MANIAE INFER 1o R Is G U B ER NAT RIx.

MA RG RETA VAN OOSTENRTK, HERTOG IN VAN PARMA
EN PLACENZE, LAND VO OG DES VAN
g

-

NEDERLAND.

Deeze Vorſtin was eenenatuurlyke doch roofd. Kosmus, die den vermoorden in 't
ter van Keyzer Karel en hem vier jaaren Prinsdom volgde, verzocht wel, tot veſ
voor zyn huuwelyk, geboren uyt Mar tiging dier nieuwe moogendheyd, ook (3) (3)Strada

(r) Strada greta Van Geſt, (1)dochter van Johan Van

-,

zyne naagelaate Weduwe van den Keyzer #e

# Geſt en Maria Koquambe, beyde Edellie ten huuwelyk , dan die, zich zoekende I, pag. 39.
# den te Oudenaarde. De Keyzer had haar van de geneegenheyd van Paus Pauwels den
36.

by zyne Moey Margreta Weduwe van Sa III te verzekeren, gaf haar ten echt aan
voye, die uyt zynen naam de Nederlan 's Pauzen kleynzoon Oktaaf Farneze,
den beſtierde, in het Hof te Bruſſel doen welke naa de dood van den Hertog van
opvoeden. Naa de dood van deeze wierdt Urbino, tot Stedevoogd van Rome, en
het Opperlandbeſtier dier Geweſten,te ge korts daarnaa nog tot Hertog van Kame
lyk met de opvoedinge van Margreta, aan rino verheven was. Zeer ongelyk was dit
Maria, zyne Zuſter, opgedraagen. huuwelykin opzigte van den ouderdomder
Huuwbaar geworden heeft hy haar aan getrouwden, vermids de Bruyd by de twin
Alexander de Mediçis, Hertog van Flo tig en de Bruydegom pas dertien jaaren tel
rentſe, ten huuwelyk gegeeven, naa dat de. Naa eene uytlandigheyd van ontrent
de eerſte trouwbelofte met Herkules, Prin tweejaaren, die hy aan eenen krygstogt naar
ſe van Ferrara geenen voortgang gehad had Afrika beſteedde, is hy (4) tot Margre- (4) Strada

#

-

Gº Strada de. De bruyloft wierdt (2) te Napels met

ta gekeerd, die hem binnen 't jaar tot een #

# Keyzerlyke pracht gehouden en daarnaa de byzonder geluk twee zoonen teener i. #
i# nieuwgetrouwden te Florentſe heerlyk in dragt gebaard heeft: zynde te gelyk ook
Doch in 't midden dier ſtaatlyk door den Keyzer met het Hertogdom
eden wierdt ſchielyk en buyten verwach van Parma en Plaçenze begiftigd; uyt
ting eene ſchrikkelyke taaning aan de zon welken hoofde zyne Gemaalin de tytels
gezien, die
tot veele voorſpel daar van op den voorbeſchreeven penning
lingen gaf, en onder andere, dat den voert. Dit heb ik hier wat breeder wil
nieuw getrouwden geen groot geluk over 't len ophaalen, eensdeels om dat het eene
hoofd hing. En waarlyk, eer een jaar Vorſtin is, van welke in 't vervolg me
verloopen was, wierdt Alexander door nigmaal zal moeten geſproken worden,
Laurents zynen bloedverwant vermoord, andersdeels om ook deezen penning hier
en dus Margreta van haaren Gemaal be zyne plaats te geeven.

#

#

-

Op de eene zyde ſtaat het geharnaſte borſtbeeld van Margretaas tweeden Echtgenoot, die zy
Belg bec. ne gemaalin op de reyze uyt Italië (5) herwaart verzeld had, en in den rand dees tytel:
(5^ Strada

de Bello

I. Pog 44.

OCT AVIUS FAR NEs 1 Us, PARMAE ET PLACENT IAE
D U X

II.

O KTAAF FARNEZ E, DE II HERTOG VAN PAR MA
EN

PLAgENZE.
Welke

H IS TO R I P EN N IN GE N.

I. Boek.

41

Want Paus Alexander, onder den naam van Pauwels den III bekend, had het aanzymen zoon 1 59
(1) Pieter Lodewyk Farneze geſchonken, die ook de eerſte Hertog uyt den huyze van Farneze ge- - ''Z
weeſt is: doch zynde om zyne wulpsheyd van ieder gehaat, en door verſcheydene ſamengezwoo- #ſtra,
l'Hiſt. de 1
renen vermoord, is hem zyn zoon Oktaaf, die de tweede uyt dien huyze was, in die hooge ME
waardigheyd niet alleen gevolgd, maar daar in van den Keyzer door het huuwelyk met Margreta Souv. add.
geveſtigd, wier borſtbeeld op de andere zyde des pennings, binnen deezen tytel gezien wordt: Pagixxv14.
MARGARETA AB AUSTRIA, Dux PARM E ET
PLACENT 1 AE.

MARGRETA VAN OOSTENRTK, HERTOG IN VAN
PARMA

EN

Phage wzE.

Naa op deeze wyze de Landvoogden te Karel met zonderlingen lof volvoerd,
hebben aangeſteld, benoemde de Spaanſche wierdt hy door den zelven niet alleen tot
Koning de Leden van den Raad der geld den Ridderlyken ſtand verheven, maar in
middelen, aan welken de Vorſtlyke den jaare (6) vyftienhonderdeenenvyftig #sri
# goederen en inkomſten betrouwd(2) waa met het Kommiſſarisſchap van den Raad Amic fol.
##" ren. De Ridders Lodewyk van Vlaan der Vorſtlyke geldmiddelen beſchonken , 1°.
dre Heer van Prat, Karel van Barlemont, en door des Keyzers Zoon althans daarin
en Philips van Mommorançy Heer van op nieuws beveſtigd. Met zeer grooter.
Hachicourt, alle drie Guldenvliesheeren, lof en vroomheyd heeft hy deeze be
waaren Opperbewindsmannen van dien diening den tyd van dertig jaaren, en tot
# Raad, en hadden, behalven eenen (3) zyne dood toe waargenomen, welke den
# Guicc. Schatbewaarder, midsgaders(4) eenen al twintigſten van Louwmaand des jaars een
#" gemeenen Ontfanger en twee Griffiers, entachtig te Antwerpen voorviel, naa
fol.39. nog drie Raadsheeren ofKommyzen onder dat hem zes jaaren vroeger zyne Gemaalin
zich. Van deeze was Jooſt Damhouder was ontvallen. Beyder lyken zyn naar
de eerſte ; welke getrouwd met Louize Brugge, zyne (7) geboorteſtad gevoerd, en (:) Sweer
(3) SEeer van Chantraines, (5) eene Adelyke Jonk in de Mariëkerk, die hy met verſcheydene #
iftigd, onder eenen 492.
# vrouw uyt Artois, door zyne veelvuldi inkomſten had
493ge in 't licht gegeevene boeken al de wer prachtigen grafzerk begraaven. Hoewel
reld van de geleerdheyd had overtuygd, zyn naam door zyne geleerde ſchriften de
welke hy op de Hooge ſchool van Lo alverſlindende vergeetelheyd genoegzaam
ven, onder Niklaas Heems, Johan Ha onttrokken is, zoo wordt zyne gedachte
zius en andere vermaarde Leermeeſters nis echter op deezen gedenkpenning be
der zelve, ſtaande zyne jeugd had ver waard, dien ik nergens als in de penning
kreegen. Om de verſcheydene Ge kas van den Heer Willem Lormier in
zantſchappen, ten behoeve van Keyzer 's Graavenhaage gezien heb.
-

De eene zyde bevat zyn borſtbeeld, hebbende het hoofd met eene Meeſterlyke muts gedekt,
en het lyf met den tabbaard bekleed, binnen het randſchrift deezer woorden:

JoDocUs DAMHOUDERIUs, EQUES AURATUS. iros.
JOOST DAM HOUDER, GULDRID DE R. 1 r66.
I. Deel.

L

Op
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Op de andere zyde ſtaat zyn gehelmd wapenſchild, zynde een damberd , nevens de volgende
ſpreuk, die zoo wel als het wapen op zynen naam zinſpeelt:
SON DER VA LL EN STAET DA MHO U DE RE.

Op denzelven tyd als Koning Philips de

re zaaken, welke de mindere rechtbanken

zaaken van den Raad der geldmiddelen re
elde, heeft hy ook de Leden tot den Ge
# Sanderi eymen Raad benoemd , die uyt tien of
tatus Au twaalf zeer ervaarene Rechtsgeleerden (1)
lic. fol. 6.
of Edellieden, wier bequaamheyd alom
vermaard is, beſtaande zeer oud is, en in

voorbygaande aan deezen Raad vervallen.
Tot Leden van dien benoemde thans de

Spaanſche Koning, Philips Nigri Kanſelier
der Ordre van 't gulden (3) Vlies; Karel

Nederl.

Biſſchops van Atrecht, Hermes van Win

fol.39.

den beginne eene vry uytgebreyder magt gen; Philibert van Bruſſel , Simon Rey
zoo in recht-als ſtaatzaaken gehad heeft, maart; Niklaas Micaut Heer van Indevel
maar naderhand door Keyzer Karel in de ; Chriſtoffel van Aſſonville , Karel
(2) Guicc.
Philips
Beſchr, der tween geſplitſt (2) zynde, heeft hy veel Granjan Heer van Romeyn ;
Nederl,
Kuebel,
en
Joachim
Hopper,
onder
een
van
zyn
gezag
verlooren:
echter
ſtaat
nog
fol. 38.
aan deezen het maaken van wetten, keu voorzittend Hoofd, 't welke gemeenlyk
ren en geboden ; het kennis neemen en de Opperzegelbewaarder des Vorſts is,
oordeelen over de klagten en verſchillen, en althans Viglius van Zwichem was. In
wegens de grenspaalen der byzondere welke hoedaanigheyd men hem op eenige
Landſchappen gereezen ; midsgaders het penningen vindt afgebeeld, waarom ik
verleenen of ontzeggen der brieven van noodig achte by de eerſte melding zyns

vrydom, gunſt en genade, en veele ande naams dezelve alhier in te laſſen.

#

I. De eerſte, die een
en eerſt in het jaar vyftienhonderdeenenzeſtig gemunt is, voert
op de voorzyde zyn borſt eeld met ontdekten hoofde; binnen dit omſchrift:
VIGLIUS ZUICHEMUS, PR.AESES Z.
VIG LIUS VAN ZWICHEM, RAADS HOOFD ENZ.

Op de achterzyde ſtaat zyn gewoonlyk zinnebeeld, zynde een tafel, op welke een geopend
boek, eene brandende kaars en zandlooper geplaatſt zyn, waar boven deeze ſpreuk van Plinius,
uyt de Voorrede zyner Natuurkunde, geleezen wordt:
VITA MORTAL IUM VI GILIA.
HET LE EVEN

DER STERVELING EN

IS

EENE

NACHTWAAKE.

Met welke ſpreuk en verbeeldinge Viglius, op zynen naam zinſpeelende, niet alleen heeft
(4) Adag willen bedieden, dat het menſchlyke leeven, gelyk Eraſmus (4) aanmerkt, zeer kort van duur
Cent III. is, maar voornaamclyk, dat het zelve eene geduurige en ernſtige waakzaamheyd , orde en te

ſel 844
-

genzorg vereyſcht, en dat het den menſch paſt, met God ſteeds voor oogen te houden, altyd
gereed te zyn, om zoo haaſt als het uurglas ledig is en de leevenskaars uytgeſcheenen heeft, van
zyne wacht te konnen afgeloſt worden.
II. De tweede is van kleyner omtrek , doch anders den eerſten in alles gelyk: waarom hy ook,
zonder eenige beſchryving, hiervoor alleen afgebeeld vertoond wordt.
-

(5)Hooft
Ned. Hiſt,
fol. 21.

Eyndelyk heeft de Spaanſche Koning
nog eenen derden, te weeten den Raad
van Staate, opgerecht, welken het be
wind over vreede- en krygszaaken (5) was

(3) Guicc.
Beſchr. der

Perrenot Abt van Favern en broeder des

aanbevolen. Staande de regeering der Her
togen van Bourgondië was dat hooge gezag
in handen van eenen Kanſelier, doch is

ſedert door Keyzer Karel, misnoegd te
gens

HIs To RIP EN N IN GEN.

1. Boek.
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gensdien grooten Staatsdienaar, omdat hy , en Barlemont, midsgaders de uytmunten-

1553.

het verbond, door hem met den gevangen | de Rechtsgeleerden Philibert van Bruſſel, -

Franſchen Koning geſlooten, weygerde te | Simon Reynaart, en de Hoofd-raad Viglius
bekrachtigen, zelf ter hand- en waargeno- | van Zwichem. En dewyl de laatſte nu een
men. Naa de dood echter van zyne Moeye ! en andermaal ons voorkomt, en een Ne

Margreta , Landvoogdeſſe deezer lan- derlander zynde groot ſtaatsbewind,ſtaan
den, vondt hy goed zyne Zuſter, Koningin | de de volgende # gehad heeft,
() Sande- van Hongarië, (1) tot Landvoogdes, en ne- | ſchynt de zaak te vereyſchen, dat ik zyne

#l yens haar eenige uytmuntende Edelen des | afkomſt, aardt en fortuyn wat dieper op
2.

lands te verkiezen, om als 't haar goed , haale en omſtandig

#

Hy was in

docht, met die vergaderinge, welke hy | Vrieſland een half uur buyten Leeuwaarde,
den Raad van Staate noemde, zich over | (3) den negentienden van Wynmaand, in #
de zwaarwigtigſte ſtaatszaaken te beraaden. | het jaar vyftienhonderdenzeven gebooren, $#
Dan mids die Vorſtin, en ſedert ook Ema- | en wierdt, om de beginſelen der geleerd- Pag.
#307,.
-

- -

-

-

-

- -

-

nuël Philibert van Savoye, deezen Raad | heyd op te leggen, eerſt naar Deventer,

als eenen hinderpaal voor hun opperver- | naderhand naar 's Graavenhaage en Leyde,
moogen aanzagen, was dezelve zeer zel- en vervolgens op de Hooge ſchool van Lo
den ſamengeroepen. Des vondt Philips |ven gezonden, om zich daar in de La
goed, als zynde ieverzuchtig uyt den | tynſche en Griekſche taalkunde en de eerſte
aardt, dien als op nieuws weder op te | gronden der Romeynſche rechten te oefſe
rechten, en aan zyne natuurlyke Z# nen: dit laatſte werk voltrok hy te Dolein
welke het hoofd van denzelven was, als | Bourgondië, en is daarnaa te Valence in

een tegenwigt van haar uytgebreyd ſtaats- | het Dauphiné (4) tot Leeraar der beyde #d.

bewind toe te voegen. De Leden van dee-|rechten, met geene mindere toejuychinge #"
G) Guic zennieuwen Raad waaren, de (2) Biſſchop | dan zyne kennis en gaaven verdienden, F#...

#der van Atrecht Antoni Perrenot, de Prins van | ingewyd. Met welken rytel hem ook ***
Nederl.

Oranje; de Graaven van Egmond, Hoorn, | deeze twee volgende gedenkpenningen ver

fol. 3°

en Boſſu; de Baanderheeren van Glayon, ' toonen.

1

1. Een ſierlyk ſlangerond, het zinnebeeld van de eeuwigheyd en onſterflykheyd zyner gaaven # #n
en geleerdheyd, omvangt den eerſten, zynde in het jaar vyftienhonderdeenenzeventig gemunt, voorgaan
en voerende op de eene zyde zyn gewoonlyk byſchrift en zinnebeeld, van 't welke het geopende # tº
boek is beſtempeld met de woorden: (r) DE US OP T 1 M us MAX Mus , DE BESTE #
EN GROOTSTE GOD. De andere zyde vertoont zyn borſtbeeld binnen dit omſchrift: ſpeeling
op deeze
woorden.

VIGLIUS ZUICHEMUS AB A YTA, JUR 1 s UT R 1 U s QUE
D o c T. o R.

VIG LIUS VAN ZWICHEM VAN AYTA, LEE RAAR DER
B ET DE RECHTEN.

-

II. De tweede, in het jaar vyftienhonderdachtenzeſtig gemunt, is kleyner, doch heeft de
zelfde voor- en tegenzyde, behalven dat op deezen in den naam en tytel eene geringe, doch gec
ne weezendlyke verandering, en het borſtſtuk met eene muts, het teken der Meeſterlyke Wal-AT
digheyd, gedekt zy.

-

:

L

Z
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Grooteren aanwas van achtbaarheyd gaf hem , eer verloop van zeven jaaren ,

hem zyne geleerdheyd als wel deeze eerte door Willem van Beyere het Hoogleeraar
kenen, waar van hy geene geringe blyken ampt der Burgerlyke rechten in de Hooge
in de openbaare vergaderingen en byeen ſchoole van Ingolſtad wierdt opgedraagen;
(1) Suffrid.
Petr. de

komſten, zoo te Avignon alsin Italië, (1) 't welke hy tot het jaar

#

Script.

dat hy doorreyſt heeft, had gegeeven. drieenveertig bediend hebbende, behaag

Friſiae.

Ook maakte in Duytſland zyn naam eenen de het Koninginne Maria, toen Landvoog

pag. 318.

doorluchtigen opgang, ſedert hy zyne ge deſſe in Nederland, hem thuys te roepen
leerde Verhandeling van de uyterſte wil en in den grooten Raad van Mechelen té
len en andere rechtszaaken in het licht gaf. plaatſen. Langs welke trappen hy zynen
Invoege François van Waldek,Biſſchop van ſtaat en geluk door zyne geleerdheyd van
Munſter, hem in den jaare vyftienhonderd

(2) Suffrid.
Petr. de

Script.
Friſiae.

pag. 326.

# tot tyd zoo

hoog heeft opgevyzeld,
at
hy
eyndelyk
in den Geheymen Raad
vierendertig tot Raadsheer van het Hof
verhief; en Keyzer Karel hem binnen van Keyzer Karel te Bruſſel, als voorzit
't jaar beriep onder 't getal der Raads tend (3) Hoofd, heeft plaats gehad, en de (3)suffrid,
etr. de
heeren van de Keyzerlyke kamer te regeering deezer Landen, veel op zynen # ipt.
Spiers, (2) en dus gelegenheyd verſchaf raad en door zyne handen, zien beſtieren. #
te , om de grootheyd zyns vernufts Welke zyne waardigheyd men # de twee Pag 336.

nog meer te doen uytſteeken. Zulks volgende penningen vindt uytgedrukt.

I. Zyn gewoonlyke ſpreuk en zinnebeeld ſtaan op het ruggeſtuk, en op het voorſtuk rondom
zyn borſtbeeld, dat met de ſlinker zyde naarbuyten gekeerd is, dit randſchrift:

VIGLIUS ZUICHEMUs, PRAESES SECRET 1 CONsil11
CAES AREAE ET REG 1 AE MAJ Es T AT 1s.
VIG LIUS VAN ZWICHEM, VO ORZITTER VAN DEN
GE HET ME N RAAD DER KETZER- EN

KONING LTKE MAJES TE rT.
II. De tweede voert dezelfde voorzyde als de eerſte, en tot tegenzyde zyn

#eind

wapen

ſchild, waarin eene tarweſchoof verbeeld ſtaat, onder zyne gewoonlyke zinſpreu
- ,

VITA MORTAL IUM VIGILIA.

HET LE EVEN DE R STERVELINGEN IS EENE NACHTWAAKE.
Naa

1. Boek.
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landing grootere gevaaren was doorgewor- 156a.

ningen dus te hebben geregeld, nam de ſteld. Deeze vreugdebedryven wierden Koning afſcheyd van de vergaderde Staa ook eerlang nog uytgelaatener hervat we
$#ten, en vertrok (1) naar Zeeland, alwaar # het voltrekken van 's Konings huuwe
fol. 26. twintig Spaanſche en Biskaiſche ſchepen, yk. De Kardinaal van Burgos en de Her
dertig hulken en veertig andere vaartuy tog van Infantasgo ontſingen te Ronçe
gen op zyne komſt vertoefden , zynde vaulx, in Louwmaand des jaars vyftienhon
overvloedig voorzien van alles, dat tot derdzeſtig, Izabelle, Koning Philips on
die lange reys en het voeren van zoo dertrouwde Huysvrouw, die onder geley
(3) Mere.
grooten Vorſt en Hofgezin vereyſcht de des Konings (3) van Navarre en des Kar ray
Abr.
Chronol.
wierdt. Den zesentwintigſten van Oogſt dinaals van Bourbon tot op de Spaanſche tom.
V.

# maand tradt de Koning te Vliſſinge (2) # gebragt was: en wierdt (4) op den Plg. I 2.
Hooft
# t'ſcheep, en maakte zeyl met negentig aatſten dier maand met bedgemeenſchap, in (4;
Ncd. Hiſt.

i. Eig iſ, ſchepen en een goeden wind, welk voor magtige overdaad van pracht en geldquiſtin fol. 26.
deel hem in veertien dagen te Laredo ge, het huuwelyk voltrokken, wordende
in Biskaye leverde. Voor de haven nog de bruyloftskoſten alleen, behalven de
tans beliep hem een geweldig onweeder, gewoonlyke hofhouding, op twee duy
waardoor hy ten naauwer nood aan den zend (5) dukaaten 's daags geſchat. Neder- (3) Net5
Ncd.
wal en veelen van zyn gevolg om 't leeven land nam ook deel in deeze vreugde, en ##
geraakten. Des waaren de vreugdeblyken gaf tot bewys daarvan, in dit jaar op het 27.
over des Konings gelukkige aankomſt in voltrekken van dit huuwelyk, de volgende
Spanje alom te grooter, hoe hy voor zyne legpenningen in het licht,
-

1. De eerſte is een legpenning in Walſch Vlaarde geſlaagen, hebbende des Konings Lorſt
becld, met dit omſchrift op de voorzyde:

PHILIPPUS, D E1 GRAT 1 A HISPANIARUM REX.

156o.

PHILIPS, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN SPA Nj E.

1 56o.

Op de tegenzyde ſtaat de beeldenis der nieuwe Koninginne, binnen dit randſchrift:
ISABEL LE, FIL LE DU ROY DE FRANSE HENR 1.
IZA DE LL E, DOCHTER VAN HENDR I K, KONING
VAN VRA NK RTK.

II. Op de eene zyde van den tweeden ſtaat het geruyte wapenſchild van Izabelle, uyt dat van
Vrankryk en haare nieuwelyks behuuwde Staaten ſamengeſteld, binnen dit omſchrift:
PHILI P P US ET IS ABEL LA, D E1 GR AT 1 A HISPA N 1 A RUM
REG ES, FLAND R1AE COM1T ES.
PHILIPS EN IZABELL E, DOOR GODS GE NA DE KONING
EN KONINGIN VAN SPANJ E, GRAAF EN GRAA VIN
VAN VLAAND RE.

Op de andere zyde is het gekroonde wapenſchild van Koning Philips afgebeeld, binnen deeze
woorden:
G E cT o I R s DE LA CHAMBR E DES COMPTE s A LILLE.

1563.

LEG PENNING EN VAN DE REKENKAMER TE RrSSE L. 156o.
I. Deel.

M

's Jaars
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's Jaars naa 't vertrek des Konings uyt Bisdommen, waarvan Philips reeds in
Nederland, vertrokken eerſt vandaar de Zeeland voor zyn vertrek de zekere tyding

# Reſol. (1) Spaanſche krygsbenden, wier overlaſt had ontfangen, eerſt op den achtſten dee
# en inlegering geene kleyne huyvering in zes jaars werreldkundig wierdt, en oorzaak
# Dee, de brandende geneegenheyd der Nederlan was van veel opſpraake en verſcheydene
#" " deren tot den Vorſt door 't lang draalen beweegingen, dewyl veelen daaruyt groote
verwekt hadden.

97.

Des mompelde de mis verandering in 't kerkelyke bewind voor

(s) Hooft noegde gemeente, dat zyne (2)Majeſteyt, ſpelden. Men vondt drie Aartsbisdommen
Ned. Hiſt in den oorlog tegens de Turken grooten af opgerecht, naamelyk; dat van (5) Meche- (3) Hooft
**7 breuk by Tripoli geleeden en nieuwe ſol len als het voornaamſte, het tweede van #"
daaten van noode hebbende, zich geliet

# derde van Uytrecht. Al
van ouds had (6) Kameryk zyne eygene (6) Arn... .
Biſſchoppen # # # # #els.
#

; en

-

- - -

haaren onderdaanen eene gunſt te doen,
in
voor welke men nogtans in der daad het
ongeval en vernielen der vloot door de honderdvyfennegentig (7) was Gangerus Pag,66.
ſtormwinden, en denvyand te danken had.

6) Reſol. Nog grooter misnoegen ontdekte

reeds de vyfde in opvolginge. Nu wierdt #

zich in

de Biſſchoplyke waardigheyd dier ſtad be- Nederl.
der Staat de reeds zoo zeer verkoelde gemoederen, kleed door Maximiliaan van Bergen, onder fol. 349.
# zoo haaſt de nieuwe ordre der kerkelyke wien als Aartsbiſſchop voortaan de Bis
#61. fol. regeeringe(3)aanden dag, (4) en de bedekte dommen (8) van Doornik, Atrecht, Sint S#
# Mete- ſtaatkunde, die er onder ſchuylde, onder Omeer en Namen zouden ſtaan. Zyne ge- ##
ten Ned. den man kwam. Mids de goedkeuring van dachtenis wordt door deezen legpenning

Hiſt. fol.
32.

(9) Repreſ.
de la No
bleſle de
Flandre.

den Paus tot het oprechten der nieuwe bewaard gevonden.

De eene zyde voert zyn (9) wapenſchild onder eenen Biſſchoplyken hoed , binnen het om
ſchrift deezer woorden:

MAXIM1 L1 AN Us A BERGIS, EP1sco P US ET D ux CAMERAc E Ns 1s.
MAXIMILIAAN VAN BERG EN, BISSCHOP EN HERTOG
VAN KAME RTK.

-

(ro)Miraei
Diplom.

Belgica.
pag. 237.

#n

(11)
Belg.

Want Keyzer Maximiliaan heeft Kameryk ter gunſte van Karel (10) van Croy tot een Her
togdom in 't jaar vyftienhonderdtien verheven.

Op de andere zyde ziet men eene kruypende hoornſlak verbeeld, zinſpeelende op zyne daar
boven geſtelde (11) ſpreuk:

Chriſt.pag.
185.

NEC CITO, NEC TEMERE.
NOC H RAS, NO CH REUKELOOS.

Uytrecht, ſedert het door Willebrord
(r, Batav. in de zevende eeuw tot het (12) Chriſten
Sacra fol. Geloof gebragt is, heeft ook, gelyk Ka
37.
meryk, altyd zyne eygene Biſſchoppen

gen. Op deezen voet heeft het Uytrecht
ſche Bisdom veele jaaren beſtaan, doch
niet zonder heevige beroerten en party

ſchappen, die ook eyndelyk , in den

#

wier magt zich niet alleen over jaare vyftienhonderdachtentwintig, den
et geeſtlyke, maar ook tot het werreld achtenvyftigſten Biſſchop Hendrik, zoon

lyke gebied uytſtrekte, naa dat zy die lan van Philips, Paltsgraaf aan den Ryn ,
hebben genoodzaakt om, op den eenen
Sacra fol. den van (13) Karel Martel te leen ontfangen
39.
(15)Batav"
hadden. De vrye verkiezing ſtondt eertyds twintigſten van Wynmaand, (15) al het Sacra
aan de Geeſtlykheyd en 't volk, gelyk de werreldlyke rechtsgebied aan Keyzer Karel 2.4C. fol.
goedkeuring aan den Prins. Maar Koen plegtelyk op te draagen. Sedert hebben
(14)Batav. raad de III.Roomſch Koning, van (14) dat nog twee Biſſchoppen den Uytrechtſchen
#n fol recht
afſtaande,
wierdt
het kiesrecht
den ſtoel bezeeten, welke nu tot den Aartsbiſ
Geeſtlyken
alleen,
en onder
die eyndelyk
ſchoplyken ſtand zynde verheeven, de (16 Hooft
den Kanonniken der vyf hoofdkerken ey Bisdommen (16) van Haarlem, Middelburg, #n.
(13)Batav.

nee

Leeu- "T''

H IS TO R I P EN N IN GE N.
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Leeuwaarde, Deventer en Groeninge on den zesentwintigſten van Herfſtmaand des 156o.
der zich had. Althans ſtondt de Biſſchop (2) voorleeden jaars, in zyne Abdye van ETEN"
Sint Amant, tuſſchen Doornik en Valen- Sacra fol,
lyke ſtoel van Uytrecht ledig; vermids gyn
gelegen, was geſtorven en aldaar be- 146. B.
() Batav. Joris van Egmond, zoon (1) van Johan,

Siºn fol. Graave van Egmond, welke in den jaare graaven. Van wien my deeze penning-

-

*

** vyftienhonderdzesendertig tot het be plaat, 's jaars voor zyn overlyden ge
kleeden dier

waardigheyd Was Verkooren,

maakt, te Antwerpen is ter hand gekomen,

Zy vertoont zyn bovenlyf in Prieſterlyke kleedinge, hebbende het hoofd met eene vierkante (3) Edm
muts gedekt, in de rechterhand de handſchoenen, die hem by zyne inwyding waaren aangetrok- Martene.

ken,
aan de geweeſt
ſlinkerhand
denteken
Biſſchoplyken
ring, wiens
dragt
de zeshonderd
(3)Kerjaa- Eccleſ.
de Antiq,
ren in en
gebruyk
en het
van den naauwen
band is,
diealdenover
Biſſchop
met zyne

##

ke vereenigd houdt. Verder leeſt men dit omſchrift:

DoM1Nus GEORG1us DE EGMOND, EP1 sco pus TRAIECTENsis.
ANN o 1558. AET AT IS SUAE 54.

HEER Jo RIS VAN EGMOND, BISSCHOP VAN UrTRECHT

IN 'T JAAR 1558, zrNS OUDERDOMs 54.

Hoewel beyde deeze Bisdommen ver- | Het ſcheen dat Koning Philips uyt aan
ſcheydene eeuwengebloeid hadden,hebben |merkinge (6) van de uytgeſtrektheyd der (6) Nic.
() Mete-zy by deeze nadere verheffing aan (4) dat oude Bisdommen, en daartegens dengroo- #
# # van Mechelen,'t gene thans nieuw en tot ten aanwas der gemeente, de vermeer- #. *
#" " gelyke hoogte over de (5) Bisdommen van dering der Nederlandſche Biſſchoppen by

'E# Antwerpen, 's Hertogenboſch, Roer- 't Roomſche hof heeft doorgedrongen,

#

#" monde, Gent, Brugge en Ypere was op- | 't welke Keyzer Karel (7) (
ſommi- #"
gerecht, volgens de Pauſlyke brieven van # meenen) zelf zoude hebben werk- Belg, bec.

aanſtellinge den voorrang moeten afſtaan. | ſtellig gemaakt, zoo het de geweldige * Pºë 3"
-

-

2.

be

48
N E D E R L A N D SC H E
156o bezigheden der buytenlandſche oorlogen aangeſtelden Raad van Staate en Biſſchop
hem niet belet hadden. Des had hy zy van Atrecht, den Aartsbiſſchoplyken ſtaf
nen zoone de uytvoering van dit voornee van Mechelen, (1)en te gelyk het grootſte S.#
men op het
aanbevolen, die ook en hoogſte aanzien van # de Nederland- Beroert.
ſtraks(mids de keur der perſoonen aan hem, ſche Geeſtlykheyd heeft opgedrdagen. Van #
gelyk de beveſtiging aan den Paus ſtondr) deezen Kerkvoogd vindt men als Biſſchop " *

#

aan Antoni Perrenot, lid van den nieuwen van Atrecht de volgende gedenkſtukken.
OOOOOKXXXX2 Dd

WeU

RO
#G
G
O

G
G

I. De eerſte penning vertoont op het voorſtuk zyn bovenlyf in Biſſchoplyk gewaad, holi
dende als Herder van zyn onderhoorige gemeente den Biſſchoplyken ſtaf in zyne
binnen dit omſchrift:

rechter:

5
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ANTONI Us PERRENOT, EPIs coP Us AT REBATEN s1s.

-

ANTONI PERRE NOT, BISSCHOP VAN ATRECHT:
(1) Bar

#

Dewyl de
hem aanzaagen als eenen, die door zyne herderlyke voorzorg het
water, dat is de leere hunner Kerke van alle beſmetting der nieuwe Hervorminge ſtondt te zuy
veren, ziet men op het ruggeſtuk eenen eenhoorn, drinkende uyt een ſtroomend water, tuſ
ſchen verſcheydene andere dieren in een boſch afgebeeld: van welk dier de natuurſchryvers (1)
melden, dat het, zynen dorſt willende leſſchen, onder 't drinken genoodzaakt is zynen hoorn
in 't water te ſteeken, en het zelve daar door van alle venyn en onreynigheyd voor zich en de
andere dieren zuyvert, waarom daar boven ſtaat:

tholin. de
Unicornu
cap. xx 1 v.
pag. 22o.

Joach. Ca
Inerarii

Emblem.
Centur. II.

ſymb. 12.
J. H. van

CAETERIS AEQUE AC SIBI.

Linſcho

tenSchipv.
naar Ooſt

VOOR ANDEREN EVEN ALS VOOR ZICH ZELVEN,

indiën fol.
79.

II. Op de voorzyde van den tweeden ziet men zyn borſtbeeld, met de rechter zyde naar buy
ten, en tot randſchrift deezen tytel:

-

ANTONI Us PERRENOT, EPISCo Pus ATREBAT EN s1s.
ANTO NI PERRE NOT, BISSCHOP VAN ATRECHT:

De tegenzyde vertoont het ſchip van den Trojaanſchen Eneas, die beſtookt van de bulderen
de winden en een zwaar onweeder, dat hem door den ouden wrok en de vervolging der Godin

ne Juno berokkend was, in gevaar is van door den ſtorm op de klippen ſchipbreuk te lyden,
met zyne lands- en reysgenooten door het zeegedrocht. Scylla omgebragt en van haare zeehon
den verſlonden te worden: terwyl die held zyne moedlooze en neerſlagtige Trojaanen een hart
onder den riem ſteekt en aanmoedigt, met het woord:

-

D U R AT E.
V O L H A RD T.

Virgil,
Deeze Scylla wordt van de aloude Dichters (2) verdicht zich op de kuſt van Sicilie te onthou (1)
Ecl. VI.

den, en een geweldig groot en wanſchaapen watergedrocht te zyn, dat met een menſchen aan

Y. 74.&c.

zigt tot den navel toe eene ſchoone maagd vertoont, doch wiens onderlyf, van verſlindende
zeehonden en andere gedrochten omringd, in eenen langen en dubbelen dolfynſtaart eyndigt,

Lib. III.
AEneid.

waarmede die zeeplaag de naderende vaartuygen op de ſteenrotſen rukt, het ſcheepsvolk om hals Y. 424 &
brengt en van haare waterhonden laat verſcheuren. Gelyk zy op deezen penning gezien wordt, ſeqq.
met het roer of de ſtierſpaan van een vergaan ſchip in beyde de handen ſlagvaardig, om met ge
weld de noodlydende ſchipbreukelingen ter verzaadiging van haare # zeejagt om te bren
(3) Ou
en. In welke gedaante en geſtalte zy ook op eenige Romeynſche penningen (3) wordt afge daan
R.
eld gevonden.

Moog.

Pag, 165,

III. De derde is een penningplaat, my te Bruſſel ter hand gekomen, welke rondom zyn
borſtbeeld, dat met de ſlinker zyde naar buyten ſtaat, in den rand deezen tytel tot omſchrift
VOCI't :

ANToN I Us PERRENOT, EPIs co P Us ATREBATEN s1s,
ANTONI PERRE NOT, BISSCHOP VAN ATRECHT:

IV. Rondom het zelfde borſtbeeld leeſt men, op de voorzyde van den vierden, den zelfden
tytel tot randſchrift: '

ANTONIus PERRENOT, EPIs coP Us ATREBAT EN s1s.
ANTONI PER RENOT, BISSCHOP VAN ATRECHT,
Op de tegenzyde ziet men wederom een ſchip met een gebroken maſt in groot zeegevaar, en
eenen duyvel, uyt den afgrond opkomende, op twee bazuynen een ſchriklyk onweêr blaa
zen, door 't welke verſcheydene ſchiplieden over # in zee geſlingerd en van veelerleye zee
gedrochten verſlonden worden: waarover de Zeegod Neptuun verſtoord ter golven uytſtygt,
met opgeheven drietand de gedrochten
te doorſtooten, en de ſtormwinden beſtraft, om

#

dus het onweeder te doen bedaaren, onder dit opſchrift:
I. Deel.

N
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D UR A T E.

V O L H A R D T.

V. De eene zyde van den vyfden is wederom met des Biſſchops borſtſtuk, en den zelfden ty
tel tot randſchrift, beſtempeld:

ANTONI vs PERREN oT, EPIs co P Us AT REBAT EN s1s.

ANTO NI PERRE Noz, BISSCHOP VAN ATRECHz.
Onder eenen Biſſchoplyken hoed ziet men op de andere zyde zyn wapenſchild, zynde eenen
dubbelen. Arend en vier zwarte balken op een zilveren veld, om hooge leeſt men zyn gewoon
lyk byſchrift:
D U R A T E.
V O L H A R D T.
w

VI. De laatſte vertoont wederom op het voorſtuk eene onſtuymige zee, op welke een ſchip
met gebroken maſt en ontredderde zeylen dobbert. Het ruggeſtuk behelſt op een ſierlyk ſchild

dit zyn meergemelde opſchrift:
D U R A T E.
JV O L H A R D T.

Des Biſſchops Vader Niklaas Perrenot klaas Nieuwland, geweezen Wybiſſchop

had door de wakkerheyd zyns vernufts van Joris (4) van Egmond, tot eerſten (4) HH.
zich allengs uyt de laagte zyner geboor Kerkvoogd van 't Haarlemſche Bisdom, #.
te tot het Geheymſchryversampt van in dit zelve jaar, door den Koning aan #
S# wyle Vrouwe Margreta, weduwe van (1) Paus Pius den IV. wierdt voorgedraa

#" Savoye en Stadhoudereſſe in Neêrland, gen, en door den zelven daarin beveſtigd.
-

weeten op te vyzelen, en dus dengrond Aan Niklaas de Kaſtro wierden mede
gelegd tot de hoogheyd zyns zoons, die den gedaanen voorſlag des Spaanſchen Ko
Geeſtlyk
en geoefend zynde nings, den tienden van Lentemaand, de 1561.

#

(2) Strada in zevenderleye (2) taalen, van jongs brieven zyner aanſtellinge tot (5) het Mid- "E
af een doortrapt werreldkundige is ge delburgſche Bisdom verleend. Insgelyks Epiſº.

#e

I, pag. 6o zynen
weeſt, en
met den
aanwas zyner jaaren
Vader
in ſchranderheyd
ruym wierd door zyne Majeſteyt Fredrik Schenk

#.

e

(6) als eerſte Aartsbiſſchop van Uytrecht toe,v.
heeft konnen ophaalen.

Hy wierdt in dit jaar voorgeſteld, en door de Kanon- Sacra pars

eerſt Kanonnik, naderhand Aartsdiaken

niken der vyf Hoofdkerken tot opvolger ""

te Beſançon zyne geboorte plaats, en van Joris van Egmond verkooren. Dewyl
klom langs deeze trappen tot de gemel nu ook de Koning met gelyke drift in 't
de waardigheden op. Voorwaar hy , aanſtellen der andere Biſſchoppen, tot ver
beſeffende wien hy zyne grootheyd te vulling der nieuwelyks opgerechte ker
danken had, ſteef alleszins Philips aan ken, yverde, zagmen veelen zyne god
ſlagen, als het maakſel zyner handen. vruchtigheyd, in 't uytvoeren van zoo
Dierhalven heeft hy met Graaf Karel van heylzaam een werk, ten hemel toe ver
Barlemont en Viglius, welke beyde zich heffen, of uyt geloofszucht, of uyt dank
in de belangen des Konings en de hand baarheyd als deelgenooten van het voor
haavinge des Roomſche Geloofs zeer deel. Dus vertoonden de yverigſte Room
ernſtig benaarſtigden, naauwe vriendſchap ſchen hoe zyne Majeſteyt door 't ver

gehouden, en al zyn vermoogen aange

meerderen dier Bisdommen niet dan het

wend, om het ſtuk der nieuwe kerken, heyl der Kerke, en door dat wederom het

volgens 's Konings meening, door te drin gemeene welzyn deezer landen beoogde :
(3) Sweer- gen. Die in dit jaar
Nigri (3) want of wel des Konings gedrag door

#

# Meeſter in beyde de Rechten, Deken eenige quaadaardtigen t'onrecht beticht
645.

der kerke van Sinte Goedele te Bruſſel, wierdt, als of het onder die ſchorſe eyge

en Kanſelier der ordre van 't gulden grootheyd betrachtte, zoo achtten zy nog
Vlies tot eerſten Biſſchop van Antwer tans de behoudenis des Roomſchen Ge

pen benoemde. Even gelyk ook Ni loofs alleen den ſpoorſlag en het doelwit
-

-

zyner
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zyner raadſlagen. Uyt gelyke zucht, en | in 't oprechten der nieuwe kerken, is dees
tot lof van des Konings godsdienſtigheyd legpenning in 't licht gegeeven.

156 r.
-

Dees penning, welke in 't jaar vyftienhonderddrieënzeſtig weder vernieuwd wierdt, heeft des
Konings borſtſtuk binnen eenen laurierkrans zonder byſchrift op de cene, en eenen ronden tem
pel, verbeeldende de nieuwelyks opgerechte Kerken, met deeze woorden op de andere zyde:

PIETAs PHILIPPI. 1561.
DE GOD VRUCHTIG HETD VAN PHILIPS.

1561.

Deeze nieuwe kerkordre, hoe zeer ook

ook onder deezen uyterlyken ſchyn geen
van veelen als godvruchtig geroemd, was kleyn ſtaatsgeheym verborgen lag, want
nogtans anderen, uyt eygen belang of ver dat zyne Majeſteyt niet zoude naalaaten
ſchil van Godsdienſt, geweldig tegens de zoodaanige Biſſchoppen, mids de keur aan
(rºHooft, borſt, voornaamelyk (1) den Monniken, haar ſtondt, aan te ſtellen, die, als van haar
#" vermids zy door 't vermeerderen der Bis afkomſtig, haar weder in alles zouden te wil
dommen, hunne klooſterlyke inkomſten le zyn. Dierhalven als het kwam tot het
zaagen beſnoeijen, die ten deeleden nieuwe aantaſten van de goederen der Abdyen van
Biſſchoppen,ook met goedkeuringe van den Afflegem, Sint Bernard op de Schelde, en
Paus, als hoofd der Kerke, tot onderhoud van Tongerlo, die den Aartsbiſſchop van
Bof
wierden toegelegd. Den andere ongeor Mechelen en den (4) Biſſchoppen van Ant- Sederl.
# dende Geeſtlyken (2) was deeze aanſtel werpen en 's Hertogenboſch tot onderhoud #,
H# #eig ling niet minder mishaaglyk, mids hunner waaren toegelegd, raakte de Geeſtlykheyd I.ol.boek
zo.

Pºg 38

grootſte getal, leggende verzoopen in wel op de been, en ſtelden de Prelaaten dier
uſten en ongeregeldheden, ſchroomde Abdyen, gewoon ter vergaderinge van de
voor ſtrenger tuchtoefening, gelyk ook Staaten te verſchynen, een ſmeekſchrift
de verdere zoo Roomſche als Onroomſche

op, ten eynde zy van dien overlaſt mog
ingezeetenen voor 't invoeren eener Inqui ten bevryd blyven en in rechte ontfangen
ſitië. Des het algemeene misnoegen, doch worden. Deeze beweeging onder de Geeſt
uyt byzondere oorzaaken en op de leeſt lyken gaf aan de (5) Onroomſchen moed,
van 's lands heyl geſchoeid, om eygen en bragt dit voorbeeld eene algemeene

(5) Hooft
Ned. Huft,

fol. 36.

belang te bedekken, uytberſt in ſmaalen, weygering by de kerken van Roermonde,
en alom de kreet opging: hoe hier door Deventer, Groeninge, Leeuwaarde en an
de overgewonnen vrydommen en hand dere tegens de Biſſchoppen te wege. Het

veſten zouden worden verkracht en ge welke ook de reden geweeſt is, waarom
kreukt, en meer hovelingen dan geletter deeze twee legpenningen, die zoo in dit

#

jaar ter eere
(#NE- den door gunſt ingedrongen, die de (3) als het begin van 't
# voorouderlyke inkomſten, aangelegd tot van den Aartsbiſſchop van Kameryk ge
32onderhoud van de zich in gewillige armoe maakt zyn, nog geenszins den tytel
de onthoudende Geeſtlykheyd, en door haar of het merk der Aartsbiſſchoplyke waar

zoo lange jaaren genooten, tot onnutten digheyd vertoonen, hoewel die Kerk
aanwas hunner pracht en overdaadige hof
reeds in 't voorgaande jaar onder 't

#

houdinge zouden verſpillen : hoe verder getal der Aartsbiſſchoppen beroepen was.

(6) De
Rouk Ned.
ed » Herauld

Want de eene zyde van den eerſten voert zyn wapenſchild (6) onder een Biſſchoplyken ho
N 2

van fol. 3* *.
-

52

1561.
1) - Le
'#!ophée

#x

N E D E R L A N D SC H E

van welken aan beyde zyden alleen zes quaſten afhangen, wier getal anders, om de Aartsbiſſchop
lyke waardigheyd (1) te verbeelden, tot tien moeſt vermeerderd zyn. Behalven dat ook het
randſchrift nog zyne oude tytels meldt:
-

--

n

e

-

MAX1 M 1 L1 AN Us A BERGIS, EP1sco P US ET DUx

fig. 27.

CAMERA C EN s 1 s.

MAXIMILIAAN VAN BERG EN , BISSCHOP EN HERTOG
VAN KAME RTK.
(2) Be
ſchr. der
Nederl.
fol. 4.
verſo.

Op de andere zyde is een uurwerk (in Nederland, volgens het gevoelen van Guicciardyn, het
eerſte (2) uytgevonden) afgebeeld, met deeze zyne gewoonlyke ſpreuk tot omſchrift:

NEC CITO, NEC TEMERE, 1561.
NOCH RAS, NOCH REUKELOOS.

1562.

1561.

w#

De tweede penning, die in den aanvang des jaars
gemaakt is,
heeft op de voorzyde onder eenen Biſſchoplyken hoed, zyn wapenſchild, uyt dat van zyn ge
ſlacht en het Kamerykſche ſamengeſteld, waar rondom in den rand deeze tytels te leezen
MAXIM 1 L1 AN Us
*

A BERGIs,

EP1 sco P US ET D U x

CAMERA c E Ns Is.

MAXIMILIAAN VAN BERGEN, BISSCHOP EN HERTOG
TI

IVAN KAME R2TK.

Binnen eenen krans, waarmede de rand omzoomd is, leeſt men op de achterzyde, zoo boven
als onder eene kruypende ſlak, deeze zyne gewoonlyke ſpreuk:
NEC CITO, NEC TEMER E.

1562.

NO CH RAS, NOCH REUKELOOS.

156z.

Dees Maximiliaan van Bergen was eerſt hy echter door zyne aangeboorene be
Deken van de Hoofdkerk van Lier, en quaamheden de ontſtelde gemoederen in

Kapellaan van zyne Keyzerlyke Maje diervoege tot bedaaren te brengen, en al
ſteyt; en had ſtaande deeze bediening aan le hinderpaalen uyt den weg te ruymen,
't Hof zoo zonderlinge blyken van eene dat op den tweeëntwintigſten van Lente
beproefde en vaſt geankerde godvrucht ge maand, ten overſtaan van François Ri
geeven, dat als Robbert van Croy, twee chardot, aan wien de Aartsbiſſchop van
het Bisdom van Atrecht had
(3) A#, énzeventigſte (3) Biſſchop van Kameryk, Mechelen
overgedraagen, en met bewilliginge van

r

# den laatſten dag van Oogſtmaand des jaars
181.

vyftienhonderdzesenvyftig deezerwerreld de onderhoorige Geeſtlyke van Kameryk
overleedt, hy den tienden dag daaraan in het groote koor der Hoofdkerke de
volgende in des overleedens plaats tot Biſ Pauſlykebrieven, waarby de Kamerykſche

ſchop en Hertog van Kameryk, door Phi kerk tot een Aartsbiſdom wierdt opge
lips Koning van Spanje, benoemd, en ſe recht, met de gewoonlyke plegtigheden
dert zyn Bisdom zelf, als gezegd is, tot wierden (4) afgeleezen, en hy Maximi- (4) Raiſſi
den Aartsbiſſchoplyken ſtand verhoogd liaan van Bergen in 't volle bezit dier nieu- #re
wierdt. En of ſchoon de verhaalde tegen we waardigheyd geſteld. Dit verricht #"
ſtand hem tot nogtoe belet had den Aarts zynde wierdt de Ambroziaanſche Lof
biſſchoplyken tytel te voeren, zoo wiſt zang gezongen, het geſchut op de
wallen
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wallen geloſt, en de beveſtigde Kerk het merkteken op de rekenpenningen ge- 1562.
voogd over deeze verheffing niet alleen munt, gelyk op deezen kan gezien wor->

begroet, maar daarvan ook de tytel en

den.

Zyn wapenſchild ſtaat nu onder cenen Aartsbiſſchoplyken hoed op de eene zyde, binnen deeze
nieuwe eertytels:

MAX1 M 1 L1 AN Us A BERGIS, ARCHIEP is co P US CAM ER Ac E N s1s,
D ux CAM ER A c1.

MAXIMILIAAN VAN BERGEN, AARTSB 1sscHOP EN HERTOG
VAN KAME RTK.

, Zyn gewoonlyk zinnebeeld, zynde eene
binnen deeze (1) zyne ſpreuk:

kruypende hoornſlak, ziet men op de andere zyde,

1) Raiſſi
elg.

Chriſt pag.
185.

NEC CITO, NEC TEMERE.
NOCH RAS, NO CH REUKELOOS.

(2) Ant.

Met den aanvang des zelven jaars ver endertig te Rome verleend, verkreegen,
loor in tegendeel de hoofdkerk van Sint dat alle de Geeſtlyken deezer Abtdye met
Bavo te Gent haaren eerſten (2) Prooſt, der woon niet alleen naar de Hoofdkerk

#

welke te voore Abt der althans vernietigde

van Sint Jan, welke ſedert die van Sint Ba

vum pag. Abtdye van den zelfden naam geweeſt was. vo genaamd wordt, zouden verplaatſt,
372Wier oude herkomſt, en de beweegrede maar ook de Abtdy in eene Prooſtdy en de
nen om welke deeze verandering was voor Monniken in Kanonniken veranderd wor

gevallen ik niet ondienſtig, veel min on
vermaakelyk oordeel hier te melden. Deeze
oude Abtdy van Sint Bavo is in 't begin der
zevende eeuwe door Sint Amand opge

den: zoo nogtans dat zy haare inkomſten,
voorrechten en rechtſpraak zoo in 't Wer

reldlyke als't Geeſtlyke, over verſcheydene

(6) Guicc,
omleggende (6) dorpen, en de Prooſt de Beſchr.
recht, en heeft ſedert haaren eerſten Abt oude eertekenen van Myter en Staf, die Nederl.der
(3) ASan- Floribertus (die in 't jaar (3)zeshonderdne hy als Abt voorheen gevoerd had, zoude fol. 289.
# # genendertig , of gelyk anderen willen blyven behouden. Hoewel nu de kerk
tweeënveertig overleedt ) in den tyd van wetten en regels voor 't nieuwopgerechte
omtrent negenhonderd jaaren, dat zy ge Kapittel door Lukas Munich den laatſten
bloeid heeft, nog andere zeſtig Abten, tot dag van Hooimaand des jaars vyftienhon
eenen Lukas Munich, die de laatſte was, derdzevenendertig waaren (7) in 't licht (75A.san
achter elkanderen gehad. Staande wiens gegeeven, zoo was 't echter niet voor den der Gand.
klooſterlyk bewind in het jaar vyftienhon twaalfden van (8) Bloeimaand des jaars #A#.
derdzevenendertig de gemelde verande vyftienhonderdenveertig dat het nieuwe de Gand.
ring voorviel. Want Keyzer Karel genee Kapittel uyt het oude klooſter van Sint P*537"
gen zynde tot intooming der Gentenaaren Bavo naar de Sint Janskerk wierdt overge

# PP den grond dier Abtdye (4) een ſterk ſlot voerd. Wier eerſte Prooſt, onaangezien
#ef te bouwen, heeft naa verkreege toeſtem deeze voorgevalle verandering, den ou
foi,8%.
(5) A.San
deri Gand.
Pag.37o.

ming van deezen Abt en zyne onderhoori den tytel van Abt van Sint Bavo te
ge Monniken, van Paus Pauwels den III Gent (9) ſedert heeft blyven voeren , (o) A. san
verzocht, en volgens des zelfs verlofbrie als blykt uyt deezen gedenkpenning, #d.
ven, op den vierentwintigſten (5) van die drie jaaren voor zyn overlyden ge- ***
Hooimaand des jaars vyftienhonderdzes munt is.
I. Deel.
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Op het geknotte armſtuk zyns borſtbeelds, dat met een prachtige geborduurde Veſperkap op
de voorzyde vertoond wordt, ſtaat het ingeſneeden jaar 1559, en in den rand dit omſchrift:

LUCAS MUNICH, ABBAS SAN c't I BAVON IS GANDEN SIS:
-

AETAT Is LXVI.

LUKAS MUNICH, A BT VAN SINT BAVO TE GE NT:
OUD LXVI. JAAR EN.

De rugzyde bevat, tuſſchen de letters L. M. zynde de eerſte van 's mans naam , zyn wa
(1) Pſalm
CXIX.

Y. 144.

# en ſtaf, waar aan een ſluijer gehecht is, even als die by de oude Abten gebruykt wierdt.
et (1) byſchrift is:
INTELLECTUM DA MIHI DOMINE, ET VIVAM.
DOE MY DIE VERSTAAN HEERE, ZOO ZAL IK LE EVEN.

Spreekende van de gerechtigheyd van Gods getuygeniſſe.

(2) Franc.
Sweertii

Ath. Belg.
fol. 7oI.

Dees nieuwe Prooſt, ziende hoe Viglius Lukas Munich in de voorleede maand
van Zwichem Hoofd van den Geheymen gehouden was, zelf in perſoon met veele
Raad te Bruſſel, naa 't (2) kinderloos af ſtaatlykheyd (5) in die kerk door het ge-

##
ſterven van Jakoba d'Amant zyne Huys heele Kapittel ontfangen. Sedert Onder # #d.
vrouwe, zich geheel aan het Geeſtlyke diaken, toen Diaken, en eyndelyk Prieſ. "

leeven had overgegeeven, heeft den zel ter , met behoorelyke tuſſchenpoozen
(3) Suffrid.
Petr. de

Script.
Friſiae.

Pag. 338.

ven tot zynen voorgeſchikten (3) op naar de gewoonlyke kerkregels, door den
Perrenot gewyd zynde,

#
, mids eyge zwakheyd en aan #
waſſenden ouderdom , onder den naam

heeft hy des Zondaags voor Allerheyli

van medehelper niet alleen van den Ko gen zyne eerſte Mis gedaan, en van den
ning verzocht en verkreegen, maar den gemelden Kerkvoogd eenen (6) plegtely- (6)Suffrid.
achttienden van Louwmaand deezes jaars ken zegen ter beveſtiging van zyn aange- #

# A. San
eri Gand.
Pag. 372.

vyftienhonderdtweeënzeſtig, naadat hy nomen Prieſterſchap ontfangen. Invoege Friſiae
zevenentwintig jaaren den Myter gevoerd hy niet eer als op Paaſchdag des jaars vyf- Pºë 34"
had, het ſterflyke (4) afleggende, hem ook tienhonderdvierenzeſtig zyne eerſte kerk
tot erfgenaam zyner ryke naalaaten dienſten, met (7) Myter en Staf als # A. San
Prooſtheeft.
van Sint
Bavo,
in die kerk
ver- Pag.372
de Gand
ſchap benoemd. Zulks Viglius, den eenen richt
Welke
eertekenen
op deeze
• .
twintigſten van Louwmaand des zelven
jaars by volmagt bezit der aan hem ver twee penningen gezien worden, die ter
valle Prooſtdye heeft laaten neemen, en is gedachtenis dier bekome waardigheyd,

den derden van Sprokkelmaand, naadat de hoewel eerſt op laateren tyd, gemunt
uytvaart op de allerplegtigſte wyze over Zyn.
I. Het
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(i Suffrid.

I. Het borſtbeeld van Viglius, dien de Koning ook tot (i) den Ridderlyken ſtand had ver

Petr. de
Script.

heeven, ſtaat met eene geſchoore kruyn op de voorzyde, binnen dit omſchrift:

Friſiae.

pag. 336,

VIGLIUS ZUICHEMUS AB A YTA, IUR 1s UT R1us QUE
D o c T o R.

VIG LIUS VAN ZWICHEM VAN A2 TA, LE E RAAR DER
B ET DE RECHTE N.

Op de tegenzyde ſtaat zyn nieuw wapenſchild, uyt het zyne en dat der Gentſche Prooſtdye
ſamengeſteld, en daar boven de Myter en Staf, overgebleevene certekenen der geweeze Abtdye,
verder zyne gewoonlyke ſpreuk:
VITA MORTAL IUM VIGILIA.
HET LE EVEN DE R STER VELING EN IS EEN E NACHTWAAKE.

II. De tweede heeft het zelfde ruggeſtuk en omſchrift op het voorſtuk, doch zynde kleyner
als de eerſte, wordt daarop zyn borſtbeeld ook met de Meeſterlyke muts gedekt vertoond.

Twee weeken voor het verſcheyden van
den voornoemden Munich was ook Philips
Nigri, Deken van Bruſſel, voorgeſtelde
Biſſchop van Antwerpen, en lid van den

wel op hem te doen vallen. Perrenot echter,

die zich altyd voor Wiglius belangen, ge
lyk dees ook totnogtoe voor de zyne,
verklaard had, ſtelde by deeze gelegen

#

Geheymen Raad zyner Majeſteyt overlee heyd alle vermoogen tot zyne
den, waardoor het Kanſeliersampt der Or by den Spaanſchen Koning, en met zoo
(2) Suffrid.
Petr. de

Script.
Friſiae,

dre van 't gulden Vlies was opengevallen.
Zulks (2) hier op eerlang de toen voor de
hand zynde leden dier uytmuntende Rid
derordre vergaderden, om volgens de

goeden uytſlag te werk, dat zyne Maje

ſteyt aan den (4) Opperraadsheer Wiglius,
met achterſtellinge van deeze twee zeer
uytmuntende Kerkvoogden, het openſtaan

Pag:34I

grondwetten deezer Ridderſchap drie be de Kanſeliersampt opdroeg, verwekkende
quaame perſoonen te benoemen en zyne deeze verkiezing geene kleyne verbittering
Majeſteyt, als het Hoofd dier Ordre, aan tegensPerrenot by de zulken, die de begee
te bieden: opdatuyt de drie voorgeſtelden ve waardigheyd den achtergeſtelde Biſ

een, volgens haar behaagen, tot opvol ſchoppen hadden toegedacht. In gevol
ger gekooren mogte worden. By opnee ge dan der gedaane keuze des Konings
ming der ſtemmen vondt men de meerder deed de nieuwe Kanſelier zynen eed, en
heyd ten voordeele van Maximiliaan van wierdt door den Graaf van Egmond, als

Bergen. Aartsbiſſchop van Kameryk, Karel den oudſten der voor de hand zynde le
van (3)Croy Biſſchop van Doornik, en Wi den, ter vergaderinge ingeleyd. De ty
Chriſt pag. glius van Zwichem; doch zynde de laatſte tels deezer verhooginge worden op de
27 I.
meer onder dit drietal benoemd, om des # volgende gedenkpenningen gevon
(3) Raiſſi
Belg.

Koningskeur op eenen der twee eerſten als

CI1.

O 2

I. De

(4) Suffrid,
Petr. de

Script.
Friſiae,
P43.34k
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I. De voorzyde van den eerſten voert zyn borſtbeeld, met de Meeſterlyke muts gedekt, en in
den rand deeze tytels:

VIGLIUS PR.AE Pos IT Us SAN cT 1 BAV o N1s, PR.AESEs SECR ET 1
CONs 1 L11 RE G1 AE MAJ Es T AT 1s, ET CANCELLAR 1 Us
ORD IN 1 s AU R E1 VEL LE R1s.

VIGLIUS PROOST VAN SINT BAVO, VOORZITTER IN DEN

GEHErMEN RAAD DER KONING L rKE MAj ESTE r7,
EN KANSE LIER DER ORDRE VAN 'T
GULD EN VLIES.

De tegenzyde vertoont # eene tafel een uurglas en brandende kaars, by een openleggend
boek, onder zyne gewoonly e zinſpreuk:
VITA MORTALIUM VIGILIA.
HET LE EVEN DER STERVEL ING EN IS EENE NACHTWAAKE.

II. De tweede heeft de zelfde voorzyde en ſpreuk op de rugzyde, doch in de plaats van het
zinnebeeld zyn nieuw wapenſchild met den Myter en Staf, hiervoor nader uytgelegd.

..
Met het overlyden van Philips Nigri plaats, gelegen in 't Quartier van Peelland
was ook het Bisdom van Antwerpen, voor in de Meijerye van (3) 's Hertogenboſch, 3#
(r) Bor

de eerſte (1) maal ſedert zyne oprechting, zoo om zyne perſoonlyke bequaamheden E#

Nederl.

Beroert.

I. boek,

fol. 19.

opengevallen: en ofwel de overleeden tot als zynen yver, in 't oprechten der nieuwe van de
nogtoe geen bezit dier hooge waardigheyd Bisdommen betoond, het Geeſtlyke op- #
had konnen neemen, om den geweldigen pergezag van die volkryke ſtad op te draa- #enk
tegenſtand der Wethouderen van Antwer

pen; waarom Koning Philips had toege
(2) Hooft

en.

Want met zyne aangeboore wel- **

# de geleerdheyd gepaard heb

ſtaan dat de beſliſſing van zoo gewigtige bende, wierdt hy Kanonnik te Uytrecht,
gaf ſedert in de Wormſche ſamenſpraak en

zaak tot (2) zyne overkomſt, uyt aan
Ned. Hiſt.
merkinge van Antwerpens grooten koop
fol. 36.
handel zoude geſchorſt blyven, zoo vondt
zyne Majeſteyt thans goed, zonder op
die vergunning acht te ſlaan, aan François
van Zon, dus genaamd naar zyne geboorte

de Kerkvergadering van Trente daarvan

doorſlaande blyken; ja door den Koning

Fr.

aan den Paus zynde gezonden, om het op- $#
rechten der nieuwe Bisdommen te verzoe-

#.

ken, heeft (4) hy die moeijelyke zaak
#"
ZOO
-

H IS TO R I P EN N IN GE N.

I. Boek.

57

zoodaanig tot genoegen zyner Majeſteyt onderkroopen, zwollen van ſpyt,begoſten 1562.
aldaar uytgewerkt, dat hy thuys komen

de een achter den anderen zich van hem te

de in vergelding daarvoor door de zelve verwyderen, zyn gezelſchap te ſchuuwen,
ſtraks met het Bisdom van 's Hertogen en trekkende eene lyn, de hoofden by een
boſch, en thans met dat van Antwerpen te ſteeken. Dit openbaarde zich kennelykſt,
beſchonken wierdt.

Doch deeze verhef

als hy ter aanvaardinge zyner nieuwe

fing ſtak geenszins zoo zeer in't oog als die waardigheyd te Mechelen zyne intreede
van Perrenot, welke zich naar zyns va deed; alwaar niemand van hen op die

(r) Hooft ders aangekochte (1) Heerlykheyd nu ſtaatſi verſcheen, voorgeevende dat zy
Ned. Hiſt. Granvelle
noemen,
en met
fol. 6.
ſcheydene laatende
aanzienlyke
eerampten
in ver
Ne 'er niet genodigd waaren, en hy hen niet

# te hebben

om geen (3) gevaar
derland zynde begiftigd, thans daarenbo van weygering, tot verkleyning zynerge
ven nog door den Paus met den rooden purperde waardigheyd, te moeten onder
Hoed en ſcharlaken Tabbaard wierd ver gaan: door welke de Kerkelyken willen,
eerd, niet zonder toedoen zyner Maje dat hy wel minder als de kinderen derge
:2) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 27.

(3) Hooft
Ned. t ligt,

fol. 34

ſteyt: die waarſchynlyk dit middel ge kroonde Hoofden, doch aan alle de overi
bruykte, om daarmede (2) het gebrek der ge Prinſen van Koninglyken bloede in
laagegeboorte van Perrenot te boeten, en, rang gelyk was. Wat ook hiervan de waar
hem door dit beroep den voortreffelykſten heyd zy , immers is het zeker dat men
des Lands in achtbaarheyd hebbende ge hem, in de hoedaanigheyd van Kardinaal,
lyk gemaakt,zyn bewind met meer ontzags op deeze penningplaat, die waarſchynlyk
en tegens alle opſpraak te dekken. De Hee tot zyne eere en op het bekomen deezes
ren van hoogen Adel, ziende zich op deeze
eertytels gemaakt is, vindt afge
CCIC.
wyze # en hunne moogendheyd

#"

Zyn borſtbeeld in Biſſchoplyk gewaad ſtaat met de rechterzyde naar buyten, binnen dit om
ſchrift:

ANT oNI Us, SAc RAE RoM AN AE Ecc LEs 1 AE PR Es B1T ER,
CARD IN AL 1s GRAN VELAN US.

ANTONI, PRIESTER DE R HE rLIGE ROOMSCHE KERKE,
KARDINAAL VAN GRA NV ELLE.

(4) Hooft - De glans deezer (4) geeſtlyke grootheyd te munten. Groot nochtans was zyn ver
#
Hiſt. ſtak in Nederland nog ieder te meer in't oog,
nuft tot hooge zaaken, doch meer op het
"”

mids daar deeze zaak ongewoon, en zyne behandelen van een breydelloos gebied als
ſlechte afkomſt bekend was, en hy ver bepaald beſtier afgerecht draaide het gan

(s) Benti waanden (5) oploopend van natuure zynde,
#" en gedreeven van eenen geeſt, die dikwils
öort Eag meer naar 't ongewyde dan naar 't gewyde
19.
geleek, vermaak ſchepte in, ook zelfs in
twiſt en nyd, eer op eene laatdunkende

ſche gevaarte der regeeringe deezer landen,
naar zyn believen en met uytſluytinge van
anderen, alleen op zynen duym, door
oogluyking der Landvoogdeſſe, (6) die (6) Mete

nieuwelyks uyt Italië gekomen, en eene #

als bezadigde wyze boven anderen uyt | leerling in dit geweſt zynde, hem genoeg- 33.
I. Deel
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1562. zaam alleen met den toom der Landvoog

dye geworden liet.

veele bewysredenen van verſcheydene

Des had dit gedrag zyden te berde gebragt tot beveſtiging der

alom tot ſchaduw den nyd aller Edelen, verſchillende geloofspunten, waande daar
die daarom ook de ontſtaane beweegingen in weynig onderſcheyds en het geheel niets
over het indringen der nieuwe Biſſchop waard te weezen. Des het quaad en goed
pen, en de dagelyks toeneemende beroer op gelyke onwaarde ſtellende, ſloegen
1) Reſol.
ſommigen aan een ongebonden en (5) god (5) Hooft
er Staat. ten, wegens (1) het weder invoeren van
Hiſt.
van Holl. het Plakaat (2) van den jaare vyftienhon
loos leeven, roofden en plonderden ten Ned.
fol.
37
17. April
1564 fol. derdvyftig, behelzende eenen ſcherpen platten lande, en bedreeven ſtraffeloos
27.
, met goede oogen aan allen moedwil. Ja de ſtoutheyd der zoo
(2) Hooft chouwden , en verre van de daaruyt daanigen ging zoo verre, dat eenigen het
Ned. Hiſt.
ſpruytende onheylen voor te komen, de vrouwenklooſter te Oudergem afliepen, de
fol. 32.
zelve als ongemerkt lieten doorgaan, ver in 't ſlaaphuys geweekene nonnen op
wachtende hieruyt niet alleen het middel eyſchten en de kerk, naa't rooven van den
(3) Hooft (3) om tot eene gewenſchte en gemaatigde buyt, aan koolen leyden. Geene mindere
Ned. Hiſt.
regeering te geraaken, maar ook de gelegen zwaarigheden ontſtonden er wegens het
fol. 36.
eyd, om eens met vrucht hun ongenoegen # der lieden over geloofszaa
Mete
teuyten, en alden laſter dier onluſten (wel ken, die uyt (6) de kerkers gerukt of (6)
ren Ned.
ke zy bedektelyk goedkeurden) den Kar ter dood gaande ſtraffeloos den gewel Hiſt. fol.
(4) Bentiv. dinaal, als uytvinder (4) en de oorzaak denaar ontweldigd wierden. Uyt wel 33
Hiſt. der
Ned. Oorl. deezer nieuwigheden, uyt wraake aan te ke doodelyke voortekenen de verrezien
P23. 23.
wryven. Staande deeze twiſt der Room den deezes tyds, by het uytgeeven van
ſchen hadden de Onroomſchen ruſt, en de deezen legpenning, de gemeente in 't ver
ſlappe tuchtoefening wakkerde geweldig volg nog zwaardere ſtaatſtormen voor

#

cenen vertwyfelden hoop, die ziende zoo ſpelden.

De eene zyde des pennings, die volgens zyn wapenſchild voor Zeeland te Antwerpen gemunt
7) Matth.
VIII.W.25.

is, verbeeldt den Heere Jeſus, ſlaapende in het ſchip, welke mids het aanhoudend onwecder en
naderend doodsgevaar, door zyne Leerlingen met dit (7) omſchrift wordt opgewekt:
DOMINE SALVA N OS! PERIMUS.

1562.

HEERE BE HoE D ONS! WY VERGAAN
(8) Pſalm
LXXVII.

1562.

De andere
vertoontgolven
eenengevoerd
Koning,wordt,
die metbinnen
kroon(8)endeeze
ſchepter
op een zeepaard gezeeten,
midden
door zyde
de ontroerde
ſpreuk:
e

Y. zo,

IN MARI VIA TUA ET SEMITAE TUAE IN AQUIS MULT 1s.

UW WEG IS IN DE ZEE, EN UW PAD IN GRooze
WATE REN.

Dit duyſtere onweeder kreeg men eer pen. De begaafdheden van den Baron
lang ook ten Hove in 't oog, waarom al van Montigny, broeder des Graaven van
daar goede raad dier, en by de Landvoodes Hoorn, haalden den laſt deezer gewigtige
Hooft
beſlooten wierdt den Koning van de hag boodſchap op zynen (9) hals, die vervol (o)
Ned. Hiſt.
chelyke geſtalte zyner zaaken, door een gens de reys aannam, doch naa verſchey fol. 37.
perſoon van genoegzaame bequaamheyd, dene handelingen met den Koning, niet
te berichten: op dat nog by tyds de noo dan met eenen goeden wind van hoope,

dige hulpmiddelen mogten beraamd wor in Oogſtmaand weder naar huys keerde.
den, tot verhoeding van den ſtorm, die nu Ondertuſſchen, terwyl men naar Spanje
voor oogen was en geſchaapen ſcheen, om om hulp van buyten ſchikte, bleef een der
by 't uytberſten alles over hoop te wer voornaamſte oorzaaken des onweders in
de
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dezelfde hoogachtinge aan het Hof niet lang zoude ſtaan, en die als achtelooze 156i.
Want Granvelle, verachtende den weder dwaazen door hunne onvoorzigtige ver

wil der grooten tegens hem en de hachly
ke beweegingen, die daar door reeds zeer
hooggereezen van nog zwaarder ſtonden
gevolgd te worden, hieldt even ſcherpe
ſtreek met volle zeylen: en zich zeker
(1) Strada
de Bello

Belg. Dec.

I-pag. 73.

(1) waanende door den rugſteun van 's Ko
nings gunſte, ſchimpte hy op 't gedrag
der Ridderſchap en aller Edelen overdaad,

(2) Reyd

welke in deeze tyden, (2) het zy uyt

Hiſt. der
Nederl.

ſtaatkunde van den Vorſt, om 't vermoo

gen der rykſte huyzen te fnuyken, het zy
door verval der zeden, als iet hoffelyks de zee en gedrochten opofferen. Met
en den Adel welſtaande geroemd wierdt. welke ſcherpe toepaſſinge van ſommi
Onder andere ſtrekte ook tot aanſtoot een gen, aan wier afgunſt alles aanſtootelyk
vrouwebeeld, door Perrenot op zyn huys ſcheen , ook de volgende penningen
(3) Hooft te Kantekroy (3) opgerecht en houdende wierden uytgelegd ; hoewel die niet an
Ned. Hiſt.
in de eene hand eene Wynſchaal, in de an ders, als zyn voorheen reeds aangeno
fol.37.
dere een Waterlampet ; met dit onder men zinnebeeld, zynde eene ontſtel
ſchrift: DURATE ; VOLHARDT: de zee, behelsden ; doch echter nu te
Oorl.fol.2.

,

(4) Cice:d

quiſtingen haaſt in de geld-en roofgierige in Orat.
Pub.
Scyllaas klaauwen (4) der woekenaaren pro
Scxt.
Vergelyk
zouden moeten vervallen, maar ook dat hy met
de eze
onder de beſcherming van den Spaanſchen uytlegginge
twee
Zeegod (ik meen den Koning) zich genoeg den
den van
verzekerd achtte in 't midden der holgaan zyne hier
de ſtaatsorkaanen, die, ſchoon tot zyn voor be
ſchreevene
bederf en den voortgang der nieuwe Ge Penningen,
Biſſchop
loofshervorminge aangelegd, de beſtoo als
van A
kers zelfs zouden vernielen, en hen buy trecht, fel.
ten boord werpende aan de alverſlinden 49.
1563.
-

tot betekenis, dat niet alleen zyne ſpaar gelyk ook op de toeneemende beroer
zaamheyd zoude konnen verduuren de

ten van Nederland konden worden toe

pracht en overdaad der Edelen, als wierryk gepaſt.

1. De eerſte heeft op de voorzyde zyn borſtſtuk in Biſſchoplyk gewaad, en tot randſchrift
deeze tytels:

ANT oN1us PERREN OT, SAc RAE Ro MAN AE EccL Es 1 E PR Es B1T ER,
CARD 1 NA L 1s, ARCHIEP Isco P us M ECHL 1 N 1 EN s 1 s.
P 2.

AN
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1563.

A NTO NI PE R RE NOT, PRIESTER DER HEYLIGE RO OMSCHE
KERKE, KARDINAAL, AARTSBISSCHOP VAN
MECHELEN.

De tegenzyde verbeeldt een zwaar en byſter onweeder, door het welke het ſchip van Eneas

tot zinkens toe, ja met het over boord vallen zelfs der bootsgezellen, op zee "E eſold en
geſlingerd: terwyl de Zeegod Neptuun met eenen opgeheven drietand de bulderende winden dreygt
en beſtraft, om de noodlydenden uyt het voor oogen zynde doodsgevaar te redden, van welke
eenigen met in den maſt, anderen met in de boot te klimmen zich trachten te behouden. Gelyk
ook de Trojaanſche Vorſt zelf op de ſtierplecht zittende zyne reysbroeders aanmoedigt met het
meergedachte woord, hier boven eenen regenboog tot opſchrift geſteld:
D U R A T E.
V O L H A R D T.

II. De tweede heeft wederom het borſtbeeld van Perrenot in Biſſchoplyk gewaad, doch met

ontdekten hoofde en de ſlinker zyde naarbuyten , binnen den zoom deezer tytelen op het
voorſtuk:

ANT oNI Us, SA CRAE Ro M AN AE Ecc LEs 1 AE PR Es B1T ER,
CARD IN A L1 s GR ANVEL ANUS.

ANTO NI, PRIESTER DE R HEYLIGE ROOMSCHE KERKE,
KARDINAAL VAN GRANVELLE.

Het ruggeſtuk vertoont wederom het gemelde ſchip met geſcheurde zeylen, door eenen ge
weldigen ſtorm beſtookt, en den Trojaanſchen Held, ſtaande op de #, en zyne lands
genooten moed geevende met het woord:
-

D U R A T E.
V O L H A R D T.

III. De derde vertoont hem wederom met de rechter zyde naarbuyten, ontdekten hoofde en
in zyn Biſſchoplyk plegtgewaat, binnen deeze tytels op den eenen kant:
ANT oN1 Us, SACRAE RoMANAE EccL Es 1 AE PR Es B1T ER,
CARDINAL 1s GRANVELANUS.
ANTONI, PRIES TER DE R HE YLIGE ROOMSCHE KERKE,
KARDINAAL VAN GRANVELLE.

Op den anderen kant ziet men wederom een ſchip verbeeld, wiens groote maſt door een zwaar
onwèeder is gebroken en over boord geworpen, onder dit bovengeſtelde opſchrift:
D U R A T E.
V O L H A R D. T.

ſ

-

IV. Rondom des Aartsbiſſchops borſtſtuk leeſt men, op de eene zyde van den vierden, in den
rand deeze tytels:
ANT oNI Us PERRENOT, SAcRAE Ro MANAE EccL Es 1 AE PR Es B1TER,
CARD IN AL 1s GRANVELLAN Us.

ANTONI PERRE NOT, PRIESTER DE R HETLIGE
ROOMSCHE KERKE, KARDINAAL VAN
GRAN VEL LE.

Boven een reddeloos ſchip, dat met gebrokene maſten en touwwerk, door eenen geweldigen
zeeſtorm geſlingerd wordt, en in 't uyterſte gevaar is, leeſt men het meergemelde woord op de
andere zyde:
DU
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V O L H A RD T.

V. Op den laatſten is eensdeels Perrenots wapenſchild onder eenen Aartsbiſſchoplyken hoed,
andersdeels een ſchip in 't midden der ontroerde golven en groot zeegevaar
der op een ſierlyk ſchildtje wederom te leezen het woordt:

#,

en daaron

D U R AT E.
V O L H A R D T.

Welk woord ongetwyfeld genomen is uyt den 211. dichtregel van Virgilius eerſte boek der
Eneade:

DURATE, & vosmet rebusſervate ſecundis.
VOLHARDT ſlechts, en bewaart u zelfs voor beter zaaken.

Waarmede de godvruchtige Eneas zyne afgematte en geſolde Trojaanen heeft aangeſproken,
even naadat ze het uytgelaaten onweeder en dreygende zeegevaar, door den byſtand van Neptuun,
ontkomen, en behouden op de kuſt van Libië geland waaren; om dus het hartewee zyner ver
moeide reys-en landsgenooten te verzachten, en hen met de hoope van een beter lot en toeko

mende voorſpoed verquikkende, tot verdere onderneemingen aan te moedigen. Geheel anders
dan hier Granvelle, die met dit woord in ſchimp der Edelen overdaad quanſuys aanmoedigende
en hunnen wederwil tergende, zich zelven tegens hen tot de uyterſte proef van volhardinge aan
boodt.

Hier kwam nogby dat hy dagelyks meer | moeds gaf : dierhalven wierdt eenpaarig
beſlooten zich met gelyke ſchamperheyd

(1)Hooft
Ned. Hiſt,

fol. 41.

en meer, door oogluyking der Landvoog
deſſe, zoowel al het gewigt der Neder
landſche ſtaatzaaken, als het begeeven (1)
der geeſtlyke en werreldlyke ampten aan
zich trok, en veeltyds naa 't ſcheyden
van den Raad, met Viglius en Barle

en eenen duydelyken hoon aan dien vreem
deling te wreeken. En kleedden zy hier
(2) Bentiv.
op, volgens Egmonds voorſlag (dien (2) Nederl.
't lot, daar 't aan geſteld was, tot de uyt Hiſt. pag.
2.

ſpraak hadt uytgekipt) hunne dienaars (3) #3. Strada
mont geheym naageſprek houdende, de in zwart laken met eenen zotskap op de e Bello
Prinſen van Oranje en Gavere met den mouw geborduurd, om daarmede # Kar
Graave van Hoorn , als over de hand dinaals nieuwbekome waardigheyd te be

Belg. Dec.
I. Pag 133.

zynde, liet ſtaan toekeyken. Dit ſcheen ſchimpen, en hem te doen verſtaan, dat
hen onverdraagelyk, zulks Egmond, de zyn verwyt van quiſtzotternye hen nog in
Graaf vanden Berg en de Baron van Mon den krop ſtak. Dit beſluyt wierdt geno
tigny, benevens meer voortreffelyke Edel men ten huyze van Gaſpar Schets Heere
lieden te ſaamen op zeker gaſtmaal aan van Grobbendonk, # gezelſchap tot
tafel zittende, en van hunne Nederduyt zynent onthaalde. Van deezen, die een
ſche gemoederen door 't
des wyns goed (4) Dichter en ook een voornaam(5) (*) Franc.
alle hoofſche achterdocht hebbende afge kenner en bezitter van penningen was, is #
fol.
ſpoeld, begoſten onderling het hoogdraa my dit gedenkpenningtje ter # geko- Belg
265.
vendegedragdes Kardinaals af te maalen en men, 't gene in het jaar vyftienhonderd (5) Guic
hun ongenoegen des weegen te uyten. De negenenzeſtig gemunt is, dan dewyl ik #ard.

#

een betuygde dat zyne baat- en ſtaatzucht, in dat jaar niets van hem gemeld vinde, #"
en andere haatelyke eygenſchappen niet heb ik voegelykſt geacht het zelve, mids foi. ,,
langer te lyden waaren; een ander dat dit gewag zyns naams, alhier te plaat
hunne verdraagzaamheyd hem des te meer ſen.

De voorzyde voert rondom zyn borſtbeeld, dat met de rechter zyde naar buyten ſtaat, dit
randſchrift:
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GAS PAR SCHETS, HEER VAN GROBBENDONK.

Grobbendonk is een oud en voortreffelyk Heerenſlot in het Dorp en de Heerlykheyd Ouwen
in de Meijery van Zandhoven, en over meer dan anderhalfhonderd jaar al aan het geſlacht van
Kraaijenheym eygen geweeſt. In 't jaar veertienhonderdvyfendertig heeft het Arnold Brand be

(1)Le Roy gonnen te bezitten,

yt wiens geſlacht het doorgifte van Margreta (1) Brand aan Philips Heer

van Kleef, en van deezen weder op de zelfde wyze aan Andries van Maſtaing is eygen geworden.
G#Nobil. Braban Naa wiens overlyden het Philibert van Maſtaing, in het jaar vyftienhonderdvyfenveertig aan
tiae, fol.96. Erasmus, Vader van deezen Gaſpar Schets, verkocht. Ter gunſte van (2) Anthoni Schets, die
(2)Le Roy 's Hertogenboſch zoo kloekelyk tegens Prins Frederik Hendrik beſchermd heeft, en Zoon van
March.
deezen Gaſpar was, is het naamaals, door de Aartshertogen Aalbert en Izabelle, tot eene Ba
S. R. I.
ronny,
en eyndelyk den derden van Zomermaand des jaars zestienhonderdzevenendertig door
fol. 215.
Proſp.

Koning Philips den IV. tot een Graafſchap verheeven.

-

Op de rugzyde ſtaat een zandlooper afgebeeld, onder het opſchrift deezer woorden:
TEMPORA FAT A DABUNT.
DE TYTD ZAL HET NOOD LOT VERSCHAFFEN (3) Franc.

Welk algemeen noodlot en vaſtgeſtelde ſterftyd deezen Gaſpar Schets den (3) negenden van

Sweertii

Ath. Belg.
fol. 265.

Slagtmaand des jaars vyftienhonderdtachtig te Bergen in Henegouwe is overgekomen. Voorts
ſtaat boven het jaar 1569, en ter wederzyde van het uurglas, dit Franſche byſchrift:
L'HEURE VIEN DRA.
DE UUR ZAL KOMEN.

Het geſlacht der Schetſen, zeer vermaard kocht, welken naa zyn overlyden door
# en van (4) Maaſtricht afkomſtig, heeft, zynen zoon Melchior Niklaas Schets, en
#" mids de groote koophandel en bloeyende naa dien door zynen kleynzoon Ignatius

fol 99
-

ſtand van Antwerpen, ſedert eenige jaaren AuguſtinusSchets is bezeeten, die eerſt Ka
herwaart zich aldaar ter woonbegeeven; nonnik, toen Aartsdiaken, en vervolgens
enzynde tegelyk met zyne gewonne ſchat algemeen (*) Stedehouder van Doornik (#) Vice

ten tot den Ridderlyken ſtand opgeklom zynde, ſedert tot het Bisdom van Roer- "
men, is dees Gaſpar Schets door zyne Ma monde benoemd was , doch als Biſſchop

jeſteyt met het algemeene Schatmeeſter van Namen in 't jaar zeſtienhonderdzeven
(s) Reſol. ſchap (5) beſchonken, en hem dus een enzeſtig ingewyd zynde, is hy twaalf
der Staat.
# voet gegeeven om den luyſter zyns opſty jaaren laater Biſſchop van Gent gewor
21564febr,
genden geſlachts nog meer in top te voeren. den, en aldaar (9) in het jaar zeſtienhon- (9) Les
fol.
Zulks hy in 't voorgaande jaar van Karel derdtachtig, omtrent hondert jaar naa dee- #
(#LeRoy (6) van Brimeu de Heerlykheyd van We zen zynen Grootvader overleeden. Wel- bas, tom.
#s
. Nob. zemale gekocht heeft, welke tuſſchen Lo ke nog twee jongere broeders gehad heeft, III Pag".
oudſte , Melchior geheeten, was
Brab. fo," ven en Aarſchot gelegen, door den tytel wier
I5van eene oude Baronny, aanzienlyk hof, Heer van Rumpſt,Willebroek en (19) an- # Guic.
en volkryk dorp, midsgaders door de dere onderhoorige dorpen, even gelyk de #"
#Guige waardigheyd van (7) Maarſchalk van Bra jongſte, die Balthazar genaamd wierdt, fol,99.
I 2.

W

#" bant van overlang vermaard, en altyd
fol. 124

over vier jaaren by aankoop (11) Heer van (#) Le

Hobooke geworden was. Dit heb ik hier #n.
door zeer magtige en ryke Heeren bezee wat
omſtandiger willen aanroeren, omdat S. R. I.fol.
, ten geweeſt is. Sedert heeft hy nog de
Heerlykheyd van Hautven, gelegen om de gedachtenis deezer drie gebroederen, 369.

(8)Le Roy trent Geel, van den Heer Anthoni Wi wier zonderlinge eendragt tot het munten

#l tham, den laatſten van (8)Zomermaand van deezen legpening aanleyding gegeeven
331.

des jaars vyſtienhonderdvyfenzeſtig ge heeft, op den zelven ook bewaard word.
.

,

Zyne eene zyde vertoont eene zwarte kraai met uytgeſpreyde vleugelen, zynde het am:
van deezen huyze; binnen dit randſchrift:
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Op de andere zyde ziet men nog twee kraaijen, (1) zynde het zinnebeeld der cendragt, tuſ

IIl CIAI 11

ſchen welke een opgerechte ſchepter op eenen verheven voetſtal ſtaat afgebeeld, binnen decze
woorden, ziende op de zonderlinge eensgezindheyd deezer drie Gebroederen, en genomen uyt

Embl.
Cent. III.

de aanſpraake van (2) Mikipſa, Koning van Numidië, aan zyne drie zoonen, tot omſchrift:

(2 Salluſt.

ſymb. 57.
in Bello

Jugurth,

CON COR DIA RES PAR VAE CERESCUNT.

Cap. Id.

DOOR EEN DRAGT GROE IJ EN KLEINE ZAAK EN.
Dit ſtraffeloos ſchertſen der Grooten

met Granvelle bragt te wege dat ook ande

ſte en treffelykſte ſpreuken der oude dich

#

en wysgeeren in zeker getal van

ren, voornaamlyk de Rethorykers der by dichtregelen zoude begrypen, die de aard
zondere ſteden en dorpen de vervallene 'tigſte nieuwe liederen zoude ter Kamere
(3) Hooft zeden (3) der mindere Geeſtlyken, waar brengen en konſtigſt opzingen, die de uyt
# Hiſt.
fol. 36.

van hy het hoofd was, by hunne jaarlyk gezondene en opgegeevene Vraagen beſt
ſche ſamenkomſten, kamerſpelen en uyt en dichtkonſtigſt zoude beantwoorden,
gegeevene vraagen, zoo in dicht als on en meer andere zedelyke en zinryke uyt
dicht op eene ernſtige of boertige wyze vindingen, dienende tot ſtichtelyk ver
ten toon ſtelden en beſtonden te heke
len. De zucht tot de dichtkunde is

maak en oefening van den geeſt.

Dus

hadden die van Gent, onder den naam van

den Nederlanderen van den beginne af Fonteyniſten bekend, in 't jaar vyftienhon
aan als ingebooren geweeſt : want dus derdnegenendertig, met verlof des Key
(4) Corn.
Tacit. de
Morib.

leeſt men dat eer (4) by de Duytſchers zers by hunne Kaart deeze vraag uytgegee

het ſchryven bekend was, hunne Barden
die een ſoort van (5) Prieſters zyn, de
2. & #
Annal. lib. geſchiedeniſſen en dappere daaden hun
II. cap. 88. ner afgeſtorvene helden, alleen door 't
(5) Scedius
lib. II. cap. opzingen van gedichten en liederen, ter
4I
wyl de Druïden in 't offeren bezig waa
ren, als hunne eenigſte jaarboeken, ver
eeuwigden. De oudſte hiſtoriſchriften van
Germ.cap.

ven : Wat den ſtervenden menſche den
meeſten trooſt aanbrengt ? Van (9) de ne
gentien Kamers, die aldaar met groote
pracht en in groot getal van ledemaaten
verſcheenen,

(9) Mete
ren Ned.
Hiſt. fol.

29. VcIlo.

# de voornaamſte en

oudſte van Antwerpen, onderden naam der

(10) Violieren bekend, den eerſten prys :

(1o Guicc.

welke tegen den eerſten van Oogſtmaand

Nederl.

Beſchr. der

Holland zyn insgelyks de bekende Rym des voorgaanden jaars tweeënzeſtig insge fol. 79.
kronyken van Klaas Kolyn en Melis Stoke: lyks haare Kaart uytſchreef en negen pry
doch met het beſchaaven der zeden is ſe

zen ophing, van welke onder anderen aan

dert die oude oefening ook meer beſchaafd, het Mariëkransje van Bruſſel die wierdt
en zyn in meeſt alle de Nederlandſche ſte toegeweezen, welke voor die op 't prach
zoude zyn uytgedoſt was voorge
den, ja zelfs in veele dorpen, met toeſtem
minge der Overigheyd vergaderplaatſen ſchikt. En niet buyten reden, want dee
(6) Hooft opgerecht, die (6) onder den naam van ze Bruſſelſche Rethorykers deeden drie
Ned. Hiſt.
Rethorykkamers bekend, door byzondere honderdenveertigſterkte paarde, en alle ge
fol. 36.
blazoenen en daarop ſlaande zinſpreuken kleed in karmozyne fluweele rokken, ryk
onderſcheyden waaren, en met # VOOT lyk met zilver geboord, met zeven Ro
rechten door de Landsvorſten zyn be meynſche zeegewaagens, behalven nog
ſchonken geworden. Deeze waaren niet achtenzeventig andere, die alle met ver
alleen gewoon verſcheydene gedichten uyt ſcheydene ſieraaden, beelden en zinſpreu
te geeven, by 't inhaalen der Vorſten dicht ken bevracht waaren, hunne ſtaatlyke in
kundige aanſpraaken en opſchriften te maa treede. De laatſte der negen pryzen was
(11) J. v.
ken; treur-en blyſpelen te dichten en ver voor den meeſter (11) van de dwaazen, of Oudenho
(7) Guicc. toonen, maar ook zekere kaarten (7)ofly
die op de eenvoudigſte doch belachlykſte venBeſchr.
Beſchr. der
's Her
Nederl.
ſten aan de nabuurige Kamers rond te zen wyze den zot konde ſpeelen; zonder dat van
togenb.
den,
waarby
zekere
bepaalde
pryzen
be
fol. 79.
iemand in 't byzonder beſchimpt of de eer Pag. 4C.
beloofd wierden aan die kamer, welke baarheyd gequetſt wierdt : onder welke
prachtigſt op den geſtelden tyd aldaar zou dees Jan Wielen Oomken niet onwaarſchy
(8) Schat
de verſchynen , die met de ſierlykſte en nelyk den prys behaald, ten minſten zeer
kiſt der
Philoſo
zinrykſte blazoenen en zinnebeelden, ook uytgemunt moet hebben ; mids zyne ge
hen en
zonder
eenige woorden, (8) of letteren, dachtenis op deeze penningplaat in dit jaar
oëeten
CnZ."
in dicht zoude uytkomen, die de leerzaam is vereeuwigd geworden.

#

Q_ 2

-
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Ter wederzyde van zyn bovenlyf, dat in Rethorykers gewaad afgebeeld en met een ſluijer ver
ſierd is, leeſt men deeze ſpreuk:

jAN WALRAVENZ. NIET SON DER WIELLE OOM.
Want ieder dier kamernarren had zyne eyge zinſpreuk, waarop alle zyne boerteryen draaiden
en haare betrekking hadden. Dus had elders zoodaanig een tot ſpreekwoord: Al met zoetigheyd;
en gaf aan elk, die hem te na kwam, eenen ſtreek met eenen vet met honig beſmeerden voſſe
ſtaart. Een tweede, wiens woord was: Alles met maaten, ſloeg ieder, dien hy bereyken konde,
met eenen bandelier om de ooren. Anderen weder hadden andere zinſpreuken, even als

#

de rand deezer penningplaate dit Franſche omſchrift:
MAISTRE OOMKEN, PRINCE COURON NE DES DOCTEURS
A QUATRE OR E1LLES. AETAT Is 56. 1563.
MEESTER OOMKEN, GE KROOND PRINS DER VIE ROO RIGE
DOKTOOREN. IN ZTNS OUDERDOMS 56. JAAR. 1563.

Zynde moogelyk de ooren van zyne zotskap of marot daarby gerekend.
(1) Batav. . Gelyk by zeker beſluyt der (1) Haar-, om, onder ſchyn van een ſmeekſchrift,

#r lemſche Kerkvergaderinge alle de ſpelen |den Kardinaal zeker toegevouwen papier
# deezer Rhetorykeren, hoewel zy by den ! aan te bieden, daar zyn perſoon naar 't
(3) Hooft gemeenen man (2) vry grooten ingang leeven in afgemaald op een deel eyeren

# vonden, in 't volgende jaar verbooden zat, en Biſſchoppen uytbroeidde, van
# " wierden, ten waare zy door den Biſſchop welke dees met den Myter, die met eenen

of zyne gemagtigden te voore onderzocht arm, de ander met een been door (4) (4) Hooft
en goedgekeurd waaren, even zoo mis den dop brak, vliegende boven het hoofd

#1.

haagde de door Egmond uytgedachte des Kardinaals een duyvel , met dit by- #
ſcherts-en ſchetslievrey niet weynig aan ſchrift: Dees is myn zoon, hoort naar
Margreta van Parma: des wierdt wel op hem. De Prins van Oranje, midsgaders

S#eft haare vermaaning de# (3) in eenen / de Graaven van Egmond en Hoorn ſchree
Nederl.
#. bundel pylen verwiſſeld, doch geenszins |ven over dit haatelyk gedrag des Kardi
38.

de vaſtgeankerde haat verzet ; door wel- | naals, en over de verdeeldheden, die daar

ken iemand zich naaderhand verſtoutte I uyt voortvloeiden, aan den Koning: ten
eynde

8l
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eynde die algemeene ſtruykelſteen mogt
worden uyt den weg geruymd. Doch het
ongevoelige antwoord des Konings benam
hen die hoope en deed den overmoed van
den verklaagden maar te meer ontſteeken.
Dier halven verbonden zich onderling de

grootſte Heeren des gulden Vlies, Graa
ven en Edelen des Lands tegensGranvelle;

en droegen tot verbondteken den bundel
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ſpaarzaamer in zulke vergaderingen te laa
ten vinden, waarin het begeeven van wer
reldlyke of geeſtlyke ampten wierdt behan
deld. Dan ziende desniettegenſtaande naar
grooter maate deezer ingetoogenheyd den
verbitterden moed zyner tegenſtreeveren
dagelyks nog meer toeneemen, deed hy
een gerucht van zyn aanſtaande vertrek

() Hooft pylen (1) op hunne hoeden en mantels. verſpreyden, 't welke hy, in ſchyn van

#. De Brabantſche Edellieden in 't byzonder zyne moeder in 't Graafſchap van Bour
#" " verklaarden, dat zy niet verſtonden immer
meer met Perrenot ter vergaderinge van
de Staaten te zitten: die thans zoo gewel
dige tegenwinden en ſtroomen voor den
boeg krygende , eyndelyk raadzaamer
vondt wat in te binden, als door ontydig
aanhouden en volharden met by te zetten
de hoofdſteng zyner achtbaarheyd over

gondië te gaan bezoeken, echter niet

voor in 't eynde van (2) Lentemaand &#on
des volgenden jaars vyftienhonderd- El.
vierenzeſtig volbragt. Tot zyn vaar- 45.
wel, ſchoon hem van weynigen toege- '
wenſcht, wierden deeze twee penningtjes
op de maare zyner aanſtaande reyze ge
IIlu Ilt.

1. Op de eene zyde zit de Kardinaal als reysvaardig op eenen ezel , geevende zynen aan
hangeren en lievelingen den laatſten zegen, met de opgeheeve rechterhand en deeze woorden:
VALETE, QUANTUM PRO. 1563.
VAART WEL, ZOO VEELE VOOR ONS Z rT

1563.

Op de andere zyde ziet men den nyd uyt bitteren ſpyt en wroegende afgunſt zyn eygen hart
knaagen, tuſſchen dit byſchrift:
INVIDIA COMITE.
VA N DEN NYTD VERZELD.
v
"

II. Het tweede is kleyner, doch geheel van den zelfden inhoud, en behoeft daarom geene
byzondere beſchryving, gelyk uyt zyne afbeeldinge kan gezien worden.

#

De uyt Nederland gekome tyding dee
dier roofbenden, met dertig
zer verdeeldheden bezwangerde met laſti # eyen Oran belegerd hadden. Het be
ge gedachten des te meer Philips gemoed, ang aan deeze plaats, welke op de kuſt
Al
naardien zyne krygszaaken in Afrika hem van Barbarye, onder het
geene mindere tegenſpoeden voorſpelden. giers, twintig mylen van Tremiſen (3) en #
Mids de Turkſche zeeſchuymers, door de eene van Marzelquivir is gelegen, deed den #n.
behaalde voordeelen op zyne ſcheepen, Spaanſchen Koning, op de zekere tyding #og af
thans tot grooter getal en magt zynde toe van den nood dier âE om de achtbaar."

##

genomen, onder het beleyd van Dragut, heyd zyns naams by de ongeloovigen te
I. Deel.

hand

66

N E D E R L A N ID SC H E

1563. handhaaven, door Johan Andries Doria ſe, eene gewiſſel ſlaaverny verwachtten.
op 't ſpoedigſte in de naaſtgelegene zee Doch de aankomſt van Mendoza redde de
havens zyner Staaten eene ontzaglyke bedrukten uyt deeze vaſtgeſtelde onhey

krygsvloot vervaardigen. Dan deeze groo len. Want, gelyk op 't gezigt van der
te toeruſting had tyd van noode en Chriſtenen hulpvloote onder de noodly
de benaauwde ſtaat der belegerden leedt dende ſtedelingen eene algemeene vreug

geenszins zoo langen uytſtel: des wierdt dekreet opging, zoo beving ook de belege
middelerwyle François Mendoza met een raars zoodaanig een geweldige ſchrik en al

edeelte der ſcheepsvloote, dat te Barçe gemeene verbaasdheyd, dat zy, zonder de
ona klaar lag en 't overige verbeydde, naderende zeemagt af te wachten, ſchande
vooraf tot het ontzetten van Oran gezon lyk het beleg op braaken, en geſchut en leef
den.

Waar binnen de Chriſtenen reeds

togt den opkomende ontzetteren ten buyt

tot het uyterſte waaren gebragt, en nu al lieten. Wyd en zyd verſpreydde zich alom
eenige dagen lang met paarde- en ezels 'tgerucht van dit behaalde voordeel, zulks
vleeſch het gebrek der eetwaaren hebbende dat ook in Holland, ter gedachtenis van
vervuld, niet anders dan vechtende eene

't ontzet van Oran, de drie volgende leg

eerlyke dood, of by 't overgaan der plaat penningen zyn in het licht gekomen.

I. De eerſte deezer drie

# die alle in 't volgende jaar andermaal geſlaagen wierden,

voert des Konings borſtbee d, met de rechter zyde naarbuyten gekeerd, binnen dit omſchrift in

gebreklyk Latyn op het voorſtuk:
PHILIPP US, DE 1 GRAT 1A HISPAN 1 ARUM REGIS,
CO MIT IS HOLLAND IAE.

PHILIPS, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN SPANJ E,
GRAAF VAN HOLLAND.

Op het achterſtuk ſtaan de wapenſchilden van Holland, Zeeland, Uytrecht, Vriesland en
Overyſſel, verbeeldende een kruys, binnen den zoom deezer woorden:
ORANA TURCARUM OBSIDIONE LIBERATA. 1563.
ORAN VAN 'T BELEG DER TURKEN VERLOST

1563.

II. De tweede voert wederom het geharnaſte borſtbeeld des Konings , doch met de ſlinker
zyde naarbuyten gekeerd, zynde verder den eerſten in ruggeſtuk en omſchriften gelyk.

III. De laatſte heeft dezelfde rugzyde met de twee voorgaande, doch rondom het wapenſchild
der ſtad Dordrecht, dit randſchrift op de voorzyde:
LEGGELT VAN DE MUNTE RS VAN HOLLAND.

Alwaar, gelyk ook door 't verdere Ne-l onder de Grooten des Raadsgrootere een

1564- derland, met het vertrek des Kardinaals dragt doorſtraalen, en den Prins van
##oſt van Granvelle men het ſtaatsbewind ſtraks | Oranje, alsmede de Graaven van Egmond
# op eenen anderen voet (1) zag behandelen, | en Hoorn, op het ſterk aandringen der
47-

Land

H IS TO RIP EN N IN GE N.

Landvoogdeſſe wederom in dien van Staa
te verſchynen. Des naar maate voorheen
deeze Heeren het regelen der ſtaatszaaken
ſomtyds hadden verwyld, ſomtyds ook
de ſtrafwaardige bedryven als ongemerkt
hadden laaten voorbyſlippen, om in die
verwarringen den Kardinaal bet werkste
verſchaffen, zoo bevlytigden zy zich nu
boven gewoonte in 't afdoen der zaaken,

I. Boek,
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voortſlaande aanwas des Onroomſchen 1564.

gevoelens alleenlyk koſt en moeſt geſtuyt
worden, 't welke, gelyk bleek, tegens de
vervolgingen opwies, en onder de verdruk
king wceldriger ſcheut maakte. Dierhal

ven vonden zy geraaden des Konings ſtraf
fe plakaaten aangaande de geloofszaaken

met de voorige ſtrengheyd niet te doen
handhaaven.

Des ontliet allengs de ſtraf.

menigmaal blokkende naar tyds vereyſch heyd van den Geloofsdwang, en vondt
heele dagen van den ochtend tot den het (2) ſtuk der Inquiſitië min heuls ten

(2) Hooft
Ned. Hut,

avond. Op dat de gemeente zoo veel be Hove. Door dusdaanige ſtaatszorgen wak
terſchapuyt de laatſte veranderinge gevoe
lende, en met deeze ſtaatsbehandelingen
openlyk te pryzen het
gedrag
der Kardinaaliſten bedektelyk laakende,
des te eer hunne zyde zoude kiezen. Dus
kreeg het Hof een ander oog en wierden
thans met luſt zoodaanige zaaken afgehan
deld, welke tevoore, of om den gewel

#

fol. 47.

kerde niet weynig de geneegenheyd der ge
meente tot deeze drie Heeren, dan

by

zonderlyk de hoop der Onroomſchen. Én
gelyk de lof, door 't bloed en de dapper
heyd der mindere krygsknechten verkree
gen, veeltyds den bevelhebberen wordt
toegevoegd, zoo ſchynt het dat ook in dee

ze ſtaatszaaken, de nieuwe yver deezer
digen laſt of uyt haat tegens Granvelle, Heeren de geneegenheyd der gemeente

waaren verſchooven of van de hand ge
weezen. Wyders waaren (1) deeze drie
Ned. Hiſt.
Heeren, welke by eygene brieven den Ko
fol. 48.
ning van hun wederkeeren in den Raad

(1) Hooft

niet alleen thunwaart, maar ook tot den

Koning heeft weeten op te beuren; 't welke

ook waarſchynelyk de oorzaak geweeſt is,
dat men in dit jaar Philips lof wederom,

hadden verwittigd, van eenſtemmig ge als in den beginne zyner regeeringe, door
voelen, dat door 't verbeteren der ver

den volgenden legpenning, ten minſten

vallene zeden van de Geeſtlyken en goed
onderwys der gemeente de dagelyks

#

zyne vrienden heeft zien opheme

CIl.

Zyne beeldenis ſtaat op de eene zyde, binnen den zoom deezer woorden:
DIVO PHILIPPO, OPTIMO PRINCIPI.
DEN

VERGooD EN PHILIPs,

DEN BESTEN VORST.

Op de andere zyde zit de Nederlandſche Maagd, houdende in de ſlinkerhand eene brandende

fakkel, naaſt een zeegeteken van verſcheydene krygswapenen, waarſchynelyk veroverd in de cxxxv111,
(3) Elin

laaſtbehaalde overwinning op de Turken, binnen dit (3) byſchrift:

Y.4,

CON FITEAN TUR TIBI OMNES REGES.
DAT ALLE KONING EN U LOO VEN.

1564.

1564

Deeze ſchorſing en maatiging der In nogtans en de aanhangers van 't voorige
quiſitië, hoewel het beſte daarmede be ſtaatsbeſtier waaren in den lande gebleeven.
oogdwierdt, beantwoordde geenszins die Deeze zochten althans niet minder dit
verwachtinge, maar bragt eene algemeene nieuwe bewind te verwarren om, gelyk de
aan Granvelle,
(?)
Hooft onachtzaamheyd (4) in 't behandelen des misnoegde Heeren
Ned. Hiſt. gerechts, zoo by den grooten Raad als
alzoo ook nu op hunne beurt, onder 't voe
fol. 47.

#

verſcheydene Gerechtshoven der byzon den van nieuwe beroerten, aan dezelve ge
dere Landſchappen te weeg. Want of wel lyken laſter dier beweegingen uyt weer

Granvelle verreysd was, zyne ſchepſelen wraake toe te voegen. Hier kwam by de
R 2.

OIl
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1564. ontydige geloofsyver der Onroomſchen, tot het herſtellen van de bedieninge des
welke ziende den toom der eerſte ſtreng Gerechts, als het heelen van den gelee

heyd geſlapt, min omzigtig hunnen Gods
dienſt verrichtten. Dit liep den Roomſche
(1) Hooft Geeſtjyken (1) ſtraks in 't oog, die, hoe
# weluyt een ander inzigt, zich hierom tot
de zyde van Perrenots aanhangeren vly
den, op het hervatten der geſtaakte ſtraf
oefeningen tegens de afgeweekene hnnner
Kerke te krachtiger aandrongen, en aldus,
mids de vrymoedigheyd der Onroomſchen

#
ºf

den afbreuk in haarer voorouderen Gods

- tºt

dienſt, bequaame hulpmiddelen te beraa

#

men. Naa verſcheydene raadpleegingen
vondt men by opneeming der ſtemmen de
gevoelens verdeeld: want de Geeſtlyken
het uytvoeren der plakaaten en ſtrafwet
ten, de andere Heeren de ingevoerde ver

zachting wilden doordryven. Eyndelyk

##

kwam men tot beſluyt van den Koning nog
rº,

ſedert de verkeerde ingetoogenheyd der maal van dengevaarlyken ſtandzyner Lan
amptenaaren nog dagelyks toenam, nieuwe den door eenen perſoon van de meeſte

#
i

klagten ten Hove verwekten. De Land achtbaarheyd te berichten : uyt de drie
voogdes hier door op haar tederſte aange meergemelde Heeren, Oranje, Egmond
Ned 1-1 ill.
Hoorn,
de tweede
daarmede(3)
Sº:
taſt, dewyl zy het handhaaven van haar en
belaſt,
en terwierdt
eere van
den laatſten
en zyne #
Geloof voor en boven alle andere ſtaats

S# zaaken bëyverde, verſcheen (2) perſoon Huysvrouwe in dit jaar dees algemeene leg

Ned. Hiſt.

foi Ay.

-

lykin den Raad van Staate, om daar zoo penning gemunt.

Beyder borſtſtukken zyn op de eene zyde afgebeeld, onder eene Graaflyke kroon, en hunne
VOOITIJſlandCn :

PHILIPPUS. WALBURCH.

1564.

TE.

G

PHILIPS.
(4) Monet
Pratique

WALBURCH.

1564.

-

Op de andere zyde ſtaat het wapenſchild van Mommorancy, zynde een kruys tuſſchen zestien
# F** Arenden, omdat weleer, ten tyde van Otho den vierden, door éenen zyner voorouderen (4) zes
(#'Monet tien vendels in Vlaandre op den vyand waaren veroverd. Wat achterwaard ziet men een ſchip
des ArI

Origine

in zee en tuſſchen dit Griekſche woord, 't gene van overlang by het huys van Mommorançy

,

des Ar#g.
Voor (5) zinſpreuk is gebruykt geweeſt:
-

-

- - - - -

28 & 67.

A P L A N ô S.
O P R E C H T. -

1565. , Egmond nu zynde

in Louwmaand des

gen. En belangende het ſtuk (8) des Ge- (sºstrada
e Bello

(6) Strada

jaars vyfenzeſtig (6) naar Spanje vertrok- | Ioofs wierdt haare Hoogheyd gelaſt zich # elg. Dec.

de B#" ken, aldaar met zonderlinge hoflykheden met de bequaamſte Godgeleerden te beraa

# van den Koning ontfangen en rykclyk be

l-Pag 1 54

den ; zoo nogtans dat ondertuſſchen het

ſchonken, keerde in 't uytgaan van Gras uytrooijen der Ketterye niet wierde ge
(7) Hooft maand, (7) weder tot Bruſſel, gaf aldaar ſchorſt, maar door middelen, volgens

#"
zyne berichtſchriften over, en byy mon haar gevoelen de bequaamſte daartoe zyn
ol. 51.
»

de te verſtaan: hoe zyne Majeſteyt, zyn-| de, haar verdere aanwas geſtuyt. Eynde
de deeze landen ten hoogſte toegedaan, lyk dat het eyland Malta zynde een leen van
eerſtdaags groote geldſommen herwaart Sicilië, en hebbende eenen zwaaren oor
ſtondt over te maaken, om 't verval der log van den Turk op den hals, den Ko
inkomſten daardoor te boeten : beveelen

p

ning, als Leenheer, belettede dit loopen
de middelerwyle aan haare Zuſter, gelyk de jaar herwaart over te (9) komen, maar (o) Hooft
ook den Raad van Staate bequaame midde
onweeder overzynde meende hy ten #"
len uyt te denken om den hortenden gang dit
naaſten jaare, waare 't moogelyk, die "”
der gerechtzaaken op 't oude ſpoor te bren reys te aanvaarden. Het eyland Malta
CCI

w

I. Boek.
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eertyds Melita genaamd, en by de eerſte den, om, hoe dier 't hem ook ſtaan mogt, 1565.
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Chriſtenen bekend door de ſchipbreuk van

zich daar van meeſter te maaken.

Des

()Hand. den (1) Apoſtel Pauwels, is naaden val van zelfs ſterke beſchansſingen en bolwerken

#" 't Weſterſche Keyzerryk door de Saraſy

deeden zyne bevelhebbers geenszins van

#ïII nen tot het jaar duyzendnegenentachtig dit voorneemen afzien, maar zy, getrooſt
*1
bezeeten, toen door Rogier Koning van alles te waagen, hadden met ſtorm op
Sicilië met dat ryk vereenigd en eyndelyk
door Keyzer Karel den V, naadat de Tur
ken zich van 't eyland Rhodes meeſter
gemaakt, en de Sint Jans ridders vandaar
(3)Hab- verjaagd hadden, aan de zelve (2) in 't

ſtorm eerlang Sint Elmo, eene der vier

hoofdſterkten van dit eyland, geweldig
aangetaſt, en eyndelyk ten koſte van
verſcheydene duyzenden der hunne vero
verd. Dit voordeel gaf den vyand moed,

met des te grooter kracht het overige
# jaar vyftienhonderddertig te leen geſchon om
aan te taſten, in vertrouwen van het ins
OIl »

-

jij deel, ken.

Deeze Ridders zyn van Jeruzalem

# herkomſtig als het nog in de handen der gelyks te zullen bemagtigen.

Dan de
*” Chriſtenen was, en ontleenende hunnen dappere en ongehoorde tegenweer der be
naam van de Sint Janskerk dier ſtad, heb legerden rekte het beleg zoo lang, dat de
ben zich eerſt tot beveyliging der Pelgrim Spaanſche Koning ondertuſſchen eene be
men aldaar, toen te Ptolemaïs in Sirië, quaame ſcheepsmagt toeruſtte, en tot
ſedert te Cyprus, vervolgens te Rhodes ontzet onder Don Garçia de Toledo af
op gehouden, en thans te Malta zynde zondt. De belegeraars van het zelfde
door onophoudelyke ſcheepstogten den wangeloofzynde, als zy die eertyds Oran
overzeeſchen koophandel der Turken in benaauwd hadden, toonden ook dezelfde , ,,

de Archipel in diervoegen ſedert eenige
jaaren belemmerd en zoo groote ſchade
door 't neemen hunner ſcheepen toe ge
bragt , dat Keyzer Soliman de II in dit
(3) Hubn jaar een (3) beſluyt nam van zoo verderf
#, lyk een roofneſt uyt te rooijen , en de
III deel, Maltezerridders ook vandaar gewapender
# hand te verjaagen. Tot dat eynde op ee

lafhartigheyd. Mids(5)zy alle op 't lan- ##
den der ontzetteren, zich op de vlugt be- Hiſt fol.

gaaven, de voor de hand zynden toeſtel 39 ve",
verbrandden, en alle de ingenomene ſterk
ten verlieten.

In Nederland, ſchoon daar

de eerſte geneegenheyd der ingezeetenen
tot den Koning niet weynig verkoeld was,
zagmen nogtans ter eeuwige gedachtenis

(,, Mete-ne weluytgeruſte oorlogsvloot eene ont van dit behaalde voordeel, en uyt deelge
#N# zaglyke krygsmagt hebbende ingeſcheept nootſchap aan de algemeene vreugde, de
# (4) deed hy die op dat Eyland lan zes volgende legpenningen in'tlicht geeven,

I. De voorzyde van den eerſten vertoont eenen gewapenden ruyter, vertreedende eenen hoop
Turkſche veroverde krygswapenen, met dit byſchrift:
I. Deel.
S
TUR

7o

1565.
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TURCA FUGATO.

|

1565.

DE TURK VERJAAG D. 1565.
Op de tegenzyde is eene galey afgebeeld, op wier ſtierplecht een overwinningbeeld ſtaat,
houdende eene zeegekroon; onder dit opſchrift:
M E L IT A

C

L I B E R A T A.

M A L 7 A o N 7 z E 7.
II. De tweede heeft het zelfde voorſtuk, en tot ruggeſtuk eene galey, voerende binnen boords
een opgerecht zeegeteken van veroverde wapenen. Het byſchrift is:
TURCAE CLASSE DEV ICT A.
DE TURKSCHE VLOOT O VERWONNEN.

III. De derde is op het zelfde voorwerp, doch eerſt met alle de overige in 't volgende jaar
geſlaagen: zyne tegenzyde vertoont dezelfde galey als de eerſte, en de voorzyde eenen geheel in
't harnas ſtaanden krygsheld, die voerende eenen Bourgondiſchen krygſtanderd, de overwonnene
Turken vertreedt, binnen den kreyts deezer woorden:

n

VIRTUTE DEI SABAoTH. 1566.

Y

Doo R DE KRACHT VAN DEN Go D DER
HET RSC HAAREN

1566.

IV. De vierde heeft dezelfde voorzyde, en rondom het gekroonde wapenſchild van 's Ko
ningsgemaalinne dit randſchrift op de rugzyde:
,

QUI BIEN GECT ERA, SON COMPTE

TRovvERA.

DIE WEL ZAL LEGGEN, ZAL Z2'N REKENING WEL BE VINDEN.
(1) Spe-

V. Op het ruggeſtuk van den vyfden, die wederom het zelfde voorſtuk heeft, ziet men, bo

#

ven eene gelaurierde wapenruſting, op een ſierlyk ſchild, door twee naakte kinderen vaſtgehou

Phil'Hiſp. den, de gewoonlyke # zinſpreuk van Koning Philips:
Princ.

NEC SPE, NEC METU. 1566.
NOCH DOOR HOOP, NOCH DOOR VREES. 1566.

VI. De laatſte, die al mede dezelfde voorzyde heeft, voert, behalven het gekroonde wapen
ſchild der Walſche landſchappen, in den rand der tegenzyde dit omſchrift:
CALCULUS CAMERAE INSULENSIS. 1566.
REKEN PENNING VAN DE KAMER VAN RTSS EL.

1566.

Deeze vreugde wegens het geluk van des de van eenen dag of drie de beſchryving
Konings wapenen zoude in Nederland vol
maakter geweeſt zyn, indien de quaade
vochten, waar mede het lighaam van den
Staat tot quynens toe bezet was, door be
quaame hulpmiddelen hadden konnen ge

der Godgeleerden, om middelen op het
ſtuk van den Godsdienſt te raamen, beſloo

ten wierdt: zoo nogtans

dat de beſtemde

beroeping zoude geſchieden in ſchyn, als
of er iet over het Conçili van Trente te

zuyverd worden, welke uyt te vinden handelen viel. Deeze voorzorg had zelf
het weezendlykſte oogmerk was van de de Koning bevolen, om te voorzien dat
dagelykſche raadpleegingen ten Hove. onder de gemeente geene lucht kwaame

Want ſedert de wederkomſt van Egmond van het beraaden over de verandering der
uyt Spanje had de Landvoogdes, over 't ketterſtraffe, het geene den Onroomſchen

ontfangen bevel des Konings tot het hand

niet dan maar te meer moeds en nieuwe

haaven des Roomſchen Geloofs, menig hoope konde geeven, als of de Koning
maal met eygen geweeten en die van den reeds wanhoopende van langs het oude

Raade(2)geraadpleegd, by welketen eyn ſpoor, mids hun aanhoudende geloofsyver,
zyn

I. Boek.
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7 1.

zyn oogmerk te zullen bereyken , by weetenſchap en zeer groot verſtand, te- 1565.
vervolg door verdere ſtandvaſtigheyd gen den vyfentwintigſten van Bloeimaand te Bruſſel beſchreeven.

nog wel tot den geheelen en laatſten

Van den laatſt

#
afſtand van allerley geloofstucht zoude genoemden, die een Hollander (2) in Beſchr.
der
y

konnen gedrongen worden. Volgens dit s Graavenhaage gebooren en eertyds N#
beſluyt dan en op deezen voet wierden Hoofd van den Landraad (3) van Vries- ºok:
(3) Winſe
-

- -

-

de Biſſchoppen van Ypere, Name en land was, en door Koning Philips, den ##
Sint Omer, de Hoofdraad van Vlaan

negentienden van (4) Bloeimaand des #fie, fol.

dre, twee Leden uyt den Hoogen Raade jaars vyftienhonderdzevenenvyftig tot #saffia,
van Mechelen, ook de Prooſt van Wal Raadshoofd van Uytrecht in de plaats van #e
court Godgeleerde van Loven, Kornelis Adriaan Verburg, nu geworden Raads- #,
Janszoon gekooren Biſſchop van Gent, hoofd van Vlaandre, was aangeſteld ge- pag. 384,
Warnar Bernards Hoogleeraar en eerſte worden, is my dit gedenkpenningtje
Voorleezer der Geeſtlyke rechten in de Lo ter hand gekomen; het welke , hoe
wel vier jaaren laater gemunt, ik hier
mids dit gewag zyns naams heb willen in

# venſche Hooge ſchoole, midsgaders Hip
#" politus (1) van Perſyn Raadshoofd van

laſſen,

ſjii6c Uytrecht, alle geacht voor luyden van

*

Rondom zyn borſtbeeld ſtaat, op de voorzyde, dit Latynſche randſchrift:

HIPPOLYTUS PERSYN, PR.AEses TRAJe cri.
HIP PoLrg US PERS rN RAADS Hoo FD VAN UrTRECHT

is

Welke Raad door Keyzer Karel den clfden van Grasmaand des jaars (5) vyftienhonderddertig ##
#
en van welken hy het vyfde Hoofd geweeſt is.
-

-

p de tegenzyde is eene oudtydſche brandende lamp afgebeeld, onder dit opſchrift, zinſpee-

AN No 1569.

TER VERWACHTING DER ZALIG HErD.
Aan deeze beſchreevene Heeren dan

#,
pag. 383

lende op de gelykenis by Matth, kap. XXV. V. 1. en vervolgens:
EXPECTATION I S ALUT 1s.

Script.

IN 'T JAAR 1569.

; minderjaarigen en boetvaardigen, ter be

in een byzonder vertrek buyten den Raad
dus vergaderd, deed de Hertogin, naadat
zy hen de waare oorzaak hunner beſchry
vinge en den grond der zaake in weynig
woorden had voorgedraagen, ieder een
berichtſchrift van den zelfden inhoud ter

ſcheydenheyd der Zielzorgeren, iet zou
de konnen verzacht worden.

Deeze ver

klaaring dien van den Raade zynde mede
gedeeld, betuygden de Graaf van Hoorn .
en de Prinſen van Oranje en Gavere, dat
men niet zoo zeer althans hadde naa te

hand ſtellen, met laſt van niets te melden, ſpooren, welke ſtraffe de Kettery (7) vol- (7) Hooft

doch naa eenige dagen weder ten raade ge gens het recht verdiende, als welke de te-

#"

keerd; eerſt ieders bedenken op elk lid des genwoordige tyd en gelegenheyd draagen.

”

geſchrifts, en vervolgens hunne ſtemmen konden, en hoe die waare in te voeren
op alles te geeven. Op den eerſten van zonder nieuwe beroerten te verwekken.
Zomermaand geſchiedde deeze ſamen De Landvoogdes, zelve eenigszins geneygd
komſt, in welke eerſt over de zedebeetering tot maatiging der ſtrafvonniſſen in ge
der Geeſtlyken, het leeren der gemeente en loofszaaken, droeg het gevoelen dier Hee

S.# onderwyzen derjeugd (6) wydloopig zyn ren den Geeſtlyken en verdere beſchree
#" de gehandeld, wilde by vervolg het ge venen wederom voor, ten eynde zy, naa .
meene gevoelen, wegens de verandering het doen van nader onderzoek tot het ſtem
der ketterſtraffe, zich aan 't oude gebruyk men treedende, een gemeen beſluyt zou

houden, zoo nogtans dat de ſtrafſe der den inſtellen. Drie dagen wierden ſedert
S 2.

in.
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1565. in het betwiſten van dit

# geſlee

brengen. Waar door , gelyk ook door

ten, tot dat eyndelyk de eerſte voorſlag het uytlekken deezer oneenigheden ten
nogmaal vaſtgeſteld, als hun raadſlot in
ſchrift gebragt, en van allen ondertekend
zynde op den zevenden van Hooimaandaan
de Landvoogdes, en door haar weder dien

Hove, de vlam van de tot hier toe ge
ſmoorde beroerten te (2)geweldiger dreyg #? Strada
de op te ſteeken: invoege de ſtaatkundige #e
Viglius de grootheyd der op handen zynde I-pag. 164

van den Raade behandigd wierd. Hier onheylen beſeffende, onder voorwendſel
waaren wederom de gevoelens verdeeld, van zynen hoogen (3) ouderdom, ontſlag Q#"
g# want Oranje, Egmond, Hoorn (1) en van zynen dienſt verzocht om, met zich Hiſtºfol.

#"
Manſvelt
• 54-

# in die zaak te ſtem

der hoofſche onſtuymigheden te ontrek- 54 .

-

men onder ſchyn of de Koning hunnen ken, in geruſter haven tegens het uytber
raad deswegen niet uytdrukkelyk gevor ſten der naderende Staatſtormen veylig en
derd hadde. De Landvoogdes door die beſtandig te weezen. Hetzelve hebben ook

verdeeldheyd benard, zondt dit beſluyt en

andere voorzien, en hunne vrees voor het

het bericht deezes handels aan den Koning, aanſtaande onweeder, mids de onzekere
die middelerwyle nieuwen laſt had over
des lands, aan de gemeente door
geſchikt om eenige Doopsgezinden en an et uytgeeven van deezen legpenning wil

#

deren uyt zaake van 't Geloof ter dood te

(4) Virg.

##
lib. III.

len betekenen.

In eene beroerde zee dryft een roer- en maſteloos ſchip, binnen dit (4) omſchrift op de eene
zyde:

Y. 7.

INCERTUM QUO FATA FERENT. 1565.
ONZEKER WAARHEEN HET NOOD LOT (ONS) ZAL
VOEREN.

1565.

. Op de andere zyde ſtaat het zinnebeeld der Hoope, binnen het omſchrift deezer woorden:
SPES ALMA SUPERSIT.

DAT DE GUNSTIGE Hoop

SLECHTS OVERIG BLTVE.

Vlottende aldus de zaaken in Nederland, zoodat de daaruyt gereezene geloofsge

ontſing de Landvoogdes nadrukkelyk be ſchillen alle ryken en ſtaaten in vollen

g#eft vel (5) uyt Spanje om de regels der Kerk vlam van onderlinge verdeeldheden ge
#l vergaderinge van Trente, met des Konings ſteld hadden, wierdt het ſamenroepen
54-

goedkeuringe te doen drukken, in alle zy
ne Staaten afkondigen en achtervolgen.
Welke nu deeze Kerkvergadering en hoe
daanig die geweeſt zy zal, myns oor
deels, niet ondienſtig zyn alhier te ver

eener algemeene Kerkvergaderinge, tot

beſliſſing der ontſtaane oneenigheden,
van ieder een volkomen noodzaakelyk

geoordeeld. En ofſchoon de verſchillen
de inzigten en voordeelen, die zich ieder
haalen. Als Maarten Luther, Monnik uyt deeze Kerkvergaderinge beloofde, de
van de Auguſtyner ordre, van zyne aan beroeping derzelve lang vertraagd hadden,

gevange hervorming der vervallene zeden, zoo wierdt eyndelyk, # het ſterk aan
(6)J. Bof- waarna al de werreld zoo lang en (6)vuu dringen van Keyzer Karel den V, en de
##
verlangd had, in 't begin deezer Vorſten van het Duytſche en andere ry
Variat- riglyk
tomſ E eeuwe te Wittemberg ook tot het hervor ken, door Paus Pauwels den III, in het
3
(7) Petri men der Leere was overgegaan, en hy jaar (8) vyftienhonderdzevenendertig, tot (8)Bonan
Polani
deswegen door Paus Leo den X. veroor het
deringe
houden
te Mantua,
eener algemeene
de behoorelyke
Kerkvergauyt- #
# Ol
Hiſt.Conc.
deeld
zynde,
zich
daarvan
op
eene
alge
Trident.
-

pag. 8.

meene Kerkvergadering had (7) beroepen, ſchryving gedaan. Een verſchil echter
WC
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wegens het rechtsgebied,

tuſſchen den

I. Boek.

73

ſche Kerke verklaard, en de tucht over 1565.
-

Hertog dier ſtad en den gemelden. Paus derzelver Ledemaaten geregeld was, die
(1) Petri
Polani

Hiſt. Con
cil. Trid.
pag. 74

ontſtaan, was oorzaak dat tot de ſamen groote Vergadering in het jaar drieënzes
komſt der beſchreevene Biſſchoppenſe tig geëyndigd, en derzelver beſluyten
dert de ſtad Viçenze (1) en eyndelyk die door tweehonderdvyfenvyftig der be
van Trente benoemd wierdt. Alwaar ze ſchreevene(2) Leden goedgekeurd en on
in 't jaar vyftienhonderdvyfenveertig haa dertekend. Naa 't houden van eenen alge

ren aanvang nam, dan onder Julius den III. meenen dankdag heeft Pius de door hem
en de twee volgende Pauzen die Vergadering bekrachtigde beſluyten aan de byzondere

(2) Barth,
Caranza
Collect.
Concil.

Pag 446.

gezonden, en de Koningen en
zynde opgeſchort gebleeven, is eyndelyk kerken
vorſten
verzocht de ſterke hand te willen
door Piusden IV in 't jaar vyftienhonderd

zeſtig beſchreeven,den twaalfden van win leenen tot de uytvoering van de keuren

(3) C. Mo

termaand geopend, en naadat in vyfentwin en regelen deezer Trentiſche Kerkverga

linct Hiſt,
ſum. Pon

tig zittingen de nieuwe

Geloofshervor

deringe. Op 't voltrekken van welke tif,

fol,72.

ming veroordeeld, de Leere der Room dees (3) penning gemunt is.

IPSE-ES

Het borſtſtuk van den Paus, eene veſperkap aanhebbende, ſtaat op de voorzyde afgebeeld,
en omringd van deezen tytel:
PIUS IIII. PON TIF EX MAXIMUS.
PAUS PIUS DE IJV.

l

Op de rugzyde ziet men Chriſtus in 't midden der Wetgeleerden in den tempel leeraaren. En
dewyl de Roomſchen voor vaſt houden, dat hunne kerk in de geloofsſtukken onfeylbaar, en
onveranderlyk altyd eene en dezelfde is, leeſt men op den voorgrond (4) deeze ſpreuk:

(4) Pſalm
W. 18,

CII.

TU AUTEM IDEM IPSE ES.
MAAR GY Z2TT DEZELFDE.

Op eene zaak van dat gewigt, als was
het invoeren der Kerkregelen van Trente,
vondt de Hertogin raadzaam het goeddun
ken der Biſſchoppen, Landvoogden en
Raaden, midsgaders der Hooge ſchoolen
van Loven en Douay te hooren: en hoe

(5) Hooft
Nederl.

Hiſt. fol..

67.

Dan Oranje, hoewel hy tot nogtoe op
het maatigen der Inquiſitië had geſtaan,
betuygde # dit pas, dat de klaare zin van
's Konings bevel nu geene waarſchynlyk
heyd meer overliet, om zonder blaame van
ongehoorzaamheyd de uytvoering langer
te verwylen, ſchoon hy wel de zigtbaar
heyd van 't naakende onheyl toeſtondt.
Dit gevoelen hieldt ſtand, als geſterkt
door dat van den Heymelyken en Raade
van Staate. Des wierden de (6) brieven en
by elken een uyttrekſel van 's Konings

wel deeze onderling verdeeld waaren,
kwam men eyndelyk tot beſluyt om den
ontfangen laſt des Konings ter uytvoeringe
te leggen, onaangezien Viglius, die voor
heen altyd op het volbrengen van des Ko
nings bevelen had aangedrongen, thans (5)
niet min als veele anderen der gemelde eſchrift, vervattende het bevel om Con
beſchreevenen wegens de laatſte aanſchry gili, Plakaaten en Inquiſitië te handhaa
ving zyner Majeſteyt verlegen ſtondt en ven, aan de Biſſchoppen, Landvoogden
van gevoelen was, tot verhoeding van en Raaden afgevaardigd. Allerwegen,
grootere beroerten, den inhoud des bevels waar deeze aanſchryving wierdt ontfan
voor 't ontfangen van nader orde niet gen, herſchiep zich ſtraks de ſmook in
ruchtbaar te maaken: ja de Landvoogdes vlam, en ſteeg de brand der beroerte,
zelve ſcheen derwaart over te hellen.
I. Deel.

onder 't ſtraffeloos ſmaalen op den Koning
T

Cn

(6) Strada
de Bello

Belg. De r.
I. pag. 165.
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1565. en de Amptenaaren, boven alle daken.

te

#

Hendrik van Breederoode de

#-E#
(1) Hooft De voorbaarigſten (1) lieten zich hooren: eerſte van den Adel, als zynde van 's va
Nedei, hoe deeze ſtrafheyd niet langer te dulden ders zyde van Suffried, zoon van Aarnoud
#ſt ºok waare, welker invoering meer het veſtigen of Arnulfus , den (2) derden Graaf van (2) Ha
-

68.

van eyge#

dan het behouden | Holland afkomſtig, en van 's moeders #"

des Roomſchen Geloofs in 't oog had. | kant uyt het bloed (gelyk (3) ſommi-vacap 19.

Dierhalven dat het tyd wierdt om zich gen meenen) der Keyzeren van Kon- # #es.
eens
daadelyk
tegens
uytvoering
dier zelfde
ſtantinopele
geſprooten,
wasde van
het ni Elia,
bevelen
te ſtellen,
en de
de boeijen
der ſlaafgevoelen
en deed om
gemeen- #
4I

-

'

3) Hooft

-

ſche dienſtbaarheyd te verbreeken: of dat te daartoe op te wekken te Viane, zy- Ned. Hiſt.

men in 't vervolg, en als het te laat waare, ne Heerlykheyd, deezen legpenning mun- " 75
moeſt getrooſt zyn nog zwaardere dingen ten.

-

Op de eene zyde wordt de rechterhand van Mugius Scevola gezien, houdende een zwaard in
het midden der vlammen, en binnen dit omſchrift:

*

-

AGERE AUT PATI FORTIORA.

1565.

ZWAARDERE ZAAKEN UrTVOEREN OF LTD EN

1565.

De andere zyde vertoont boven twee brandende laurierſtokken. Breederoodes blazoen, zynde
een zwynshoofd van vuurvlammen omringd, met deeze ſpreuk, dien huyze eygen:
(4) O

ETSI MORTUUS UR IT.

4) Up

#

SC HO O N OOK DOOD NOG

BRANDT HY.

Arte am.

Zinſpeelende op de meening van (4) Oppianus en andere dichteren, welke ſtellen, dat de

lib. II.

lucht en adem van het everzwyn tuſſchen de jaagers en honden in # woede en benaauwdheyd
li, Viii. zoo heet en gloeijend is, dat zyne tanden al het gene zy raaken, ſchynen te verzengen en af te

#.

W.289 & branden. Verder ſtaat, tot blyk waar de penning gemunt zy, op den voorgrond:
V.356.357
lib. X.

W. 55o.
Martial.
lib. XI.

CAL CU L Us VIANAE.
l

w

\

REKENPENNING VAN VIANE.

epigr. 7o.

1566.

Naauwlyks waaren de afgezondene be te hangen: dewyl de geloofſtraffen, vol

– velbrieven der Hertoginne, zoo tot het gens den inhoud dier bloedige plakaaten
invoeren der keuren van 't hier voor be

wordende geoefend, tuſſchen de vyftig
ſchreeve Conçili van Trente, als het hand en zeſtigduyzend inwoonders ten vuure
haaven der Inquiſitië volgens de voorige zouden geſleept hebben; welke of door den
plakaaten, aan de byzondere Landvoog band van maagſchap, of huuwelyken en
den, en by gevolg ook aan den Prins van anderen burgerlyken ommegang aan nog
Oranje ter hand gekomen, of dees ver grooter getal verknocht, eene algemeene
(s) Hooft klaarde by antwoord aan de (5) Landvoog deernis by de Roomſche medeburgers, en
Ned. Hiſt des, (hoewel hy tot het uytgeeven van geen minderen weerſmaak in de aanbevole
ſol 69 des Konings bevelen geſtemd (6) hadde) uytvoering deezer ſtrafwetten by de Rech
g# # dezelve om hunneſtrafheyd niet te konnen ters verwekten. Dienvolgens vondt men
fol. 68.
volvoeren; en verzocht dierhalven, dat te (7) Antwerpen (alwaar om het bloeijen (7) Hooft
liever een ander met zyne ampten wierde des koophandels zich veele uytheemſchen #n.
voorzien, dan hy met de wyte der onge van verſcheyden Godsdienſt hadden neder- '
vallen belaſt, die den landen en luyden, gezet) tot drie of vier plaatſen een ſcherp
hem vertrouwd, ſcheenen boven 't hoofd ſteekſchrift aangeplakt, met vermaan aan
de

H IS TO R I P EN N IN GE N.

1. Boek,

75

de Wethouders om den Koning, als bree kaanen waaren, want dat zy wel verſton- 1566.
kende zynen eed door 't ſchenden der be den het wederzydſche verband en onder zwoorene handveſten, voor 't Kamerge linge opzigt tuſſchen den Vorſt en den Vaſ
(i) Bor recht (1) van Spier te dagvaarden : mids ſaal, ook zoude wel ligt, eer men 't ver

# Brabant, zynde een lid des Keyzerryks moedde, raad geſchaft worden, om eenen
f#ol en ſchatbaar onder den vyfden kreyts van
*" Duytſland, in den geloofsvreede van Paſ
ſauw en Augsburg was begreepen: of zoo
dit wierdt afgeweezen, hadden zy heul
by de Staaten des Lands te zoeken, zon
der dat het weeren der Inquiſitië hen voor
oproer moeſt worden toegerekend. Op

oorlog tot behoudenis der vaderland

ſche vryheden te onderneemen : invoe
ge dat zoo de Nederlandſche leeuw zich

ſlechts zyner krachten erinnerde, gee
ne Inquiſitiëkluyſters zouden bequaam

weezen , om zyne aangeboore edel
moedigheyd te beteugelen. Het welke
andere plaatſen, hoewel min uytmuntend men ook door deezen gedenkpenning
in koophandel, hoorde men geene minde (ſchoon door eenen. Liefhebber in laa

re klagten : hoe de Nederlanders geene tere tyd gemaakt) heeft willen beteke
plompe Peruaanen noch weerlooze Mexi I1CI1.
-,

Het borſtbeeld der Landvoogdeſe ſtaat op de eene zyde, binnen den zoom deezertytelen;
MARGARETA DE AUSTRIA , D Ux PAR MAE ET PLAc EN T 1AE,
GER MANIAE IN FERIORIS GUBERNAT RIx,

MARGRETA VAN OOSTENR rK, HERTOG IN VAN PARMA

EN PLage NzE, LANDroog Des Van
NEDERLAND.
-

Op de andere zyde, welker inhoud genomen is uyt den (2) Nederlandſchen Gedenkklank, wordt

» Van

de geboeide Nederlandſche Leeuw tuſſchen de Inquiſitiëpers door de Landvoogdes, den Kardi- %dr. Vale
naal van Granvelle en eenen Spaanſchen krygsknecht gedrukt, in 't aanzien veeler omſtaanderen, rius, pag.
voor wier voeten de handveſten, voorrechten en gunſtbrieven leggen verſmeeten ; binnen dit '5'
omſchrift:

QUID PREMITIS? REDEAT SI NOBILIS IRA
LEONIS.

1566.

WAT DRUKT G r? (WEE U!) ZOO DE LEEUW Z1 NE
EDEL MOEDIGE GRAMSCHAP HERVAT 1566.

Door dusdaanige ſpoorſlagen aangezet, lten, tot nogtoe nooit met geloofsdwang
ſtaken de vier hoofdſteden van Brabant de

of Inquiſitië was gequeld geweeſt, dier
hoofden by een, en verſtonden elkandere halven, dat zy de ontfangene bevelen,

zoo verre, dat zy haare gemagtigden aan zonder kreukinge haarer vrydommen, niet
Q:" den (3). Kanſelier en Raad te Bruſſel af. konden opvolgen, en daarom ook derzel
#l vaardigden, met vertoog : dat Brabant, ver herroeping ten nederigſte verzochten.

volgens zyne van ouds geſtaafde voorrech Dan de gemagtigden weynig heul by den
T 2,

Bra
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1566. Brabantſchen Raad ontfangende, keerden

zy zich ter Landvoogdeſſe, die een- en
andermaal hunne meening en ronde ver
(1) Bor

klaaring hebbende verſtaan, en (1) van de
bondigheyd van 't gedaane verzoek eynde
lyk bericht gekreegen, door den Brabant

Nederl.
Beroert.

I. boek,
fol. 28.
verſo.

(2) Reſol.
der Staat.
van Holl.

3o. July

1566. fol.
33

te ſtellen, of de Inquiſitië voor trawanten
te dienen. In 't byzonder verklaarde de
Prins van Oranje, dat hy geenszins
tot de uytvoering dier ſtrenge bevelen,
zonder verkrachtinge van zyn gewee
ten, de hand konde noch zoude lee

# Raad een gunſtig antwoord den
ſmeekelingen deed toekomen. Slappende
aldus de toom der eerſte ſtrafheyd, ont
ſtak (2) dit voorbeeld van den eenen in de
anderen geen mindere graagte, om ook
gelyke maatiging ten Hove te verzoeken.
De Graaven van Mansfelt en Meegen, de
Markgraaf van Bergen, de Baron van
Montigny en anderen betuygden openlyk,
dat het hen aan middelen en geneegenheyd

nen : daarom hy, naa voorheen te ver
geefs ontſlag van zynen dienſt by de Land
voogdes verzocht te hebben, beſloot, en

faalde om de ongenadige plakaaten te werk

ICIl.

I.

met hem de Graaf (3) van Hoorn, voor

ningen den naakomelingen achtergelaa

zyner tytelen:

PHILIPPUS, BARO DE MONTMORENCY, COMES DE
HORN, ADMIRALLUS ZC. 1566.
(4) Strada
de Bello

PHILIPS, BARON VAN

MoMMoRANgr,

GRAAF VAN

Belg. Dec.

I. pag. 31.
(5) Guic

HOORN, ADMIRAAL ENZ.

1566.

ciard.

Beſchr. der
Nederl.

fol. 42.

Deeze hooge

# in welke hy door Koning Philips voor (4) zyn vertrek uyt Neder

land op nieuws was beveſtigd, is een der eerſte des Lands. Want behalven, dat hy het opper

#er Reſol.
Staat.

bewind heeft over alles, 't gene de zee aangaat, en aldaar. Opperbevelhebber van de ganſche zee
van Holl. # des Konings is, zoo heeft hy aandeel in alle aanhaalingen en den op zee gemaakten buyt,
ten tyde midsgaders zeker laſtgeld (5) van alle de in- en uytgaande koopmanſchappen : en dit geeft hem
van J. de byna eene Vorſtelyke inkomſt. Invoege men leeſt dat Prins Frederik Hendrik, naamaals dat
Wit geno- hooge ampt voor de vereenigde geweſten bekleedende, in den tyd van tweeëntwintig jaaren voor

#" " zyn tiende part in de genomene pryzen, wegens Holland alleen meer dan (6) negentien tonnen
2o5.
Le

#

laſ de la
Toiſ d'Or

Ned. Hiſt.

taan uyt den Raad van Staate te blyven fol. 7o.
en zich thuyswaart te begeeven. De ge
dachtenis des laatſten en zyner Huysvrou
we vind ik, om dit of eenig ander geval,
in dit jaar op de twee volgende gedenkpen

# de voorzyde van den eerſten wordt des Graaven borſtſtuk in het harnas gezien, binnen

het omſchrift

(3) Hooft

gouds heeft ontfangen.

Op de tegenzyde ziet men, binnen het randſchrift deezes tytels, het borſtbeeld zyner Huys
vrouwe; die dochter van Willem, Graaf van Nuenar, (7) en van Anna Gravinne van Wiede was:

fol.249.
WAL

H IS TO RIP EN N IN GEN.

I.

'Boek.

WALBOURG DE NUENAR, CONTESSE DE HORN.

77
1566.

1566.

-n

WALBURG VAN NIEUWE NAAR , GRAAVIN VAN
HOORN.

1566.

II. De tweede gedenkpenning is kleyner als de eerſte, doch anders, behalven eenig gering
verſchil, den zelven alom gelyk, waarom hy ook alleenlyk wordt afgebeeld, en geene letterlyke
beſchryving vereyſcht.

Dit zonderlinge gedrag der voornaam achtbaarheyd der Overheden geknakt, de
ſten van Adel en aanzien, maakte geenen regeeringe den teugel ontwrongen en het
kleynen indruk in de gemoederen van an weynig overige ontzag in gevaar geſteld
deren, minder in rang, te meer dewyl van haaſt geheel te worden verlooren.Zulks
deeze, jookende naar beroerte, ſlechts dat deeze hooggaande beroerten althans
door gebrek van beſtandige voorgangers zoo geweldigen ſprong naamen, als of er
tot hier toe hadden ſtil gezeeten: waarom gewed waare om alles in 't war te helpen,
zy ook, ziende den Raad onderling ver en in deeze algemeene verwarring de by
deeld en in gevoelenſ oneenig, de Edelen zondere behoudenis te konnen aantreffen.
gebelgd, en de Amptenaars onwillig tot Yſſelyke en gewiſſe voortekenen voorwaar
het handhaaven der aanbevolene ſtrafwet van eenen geweldigen en aanſtaanden bur
ten, nu te moediger het hoofd durfden op gerkryg, waarvan het quaad, zich allengs
ſteeken, naar 't voorbeeld der misnoegde en ongevoelig in de edelſte Staatsleden heb
Grooten , van welke zy in de plaats bende vaſtgezet, reeds zoodaanige vooraf
van ſtraffe zelfs heul verwachtten. Dus gaande trekkingen in de mindere leden ver

liep de moed der menigte nu over van on toonde, die den ſtaatkundigen Genees
geduld, die vindende zich van alle kanten heeren doodelyke gevolgen voorſpelden.

(r) Bor
Nederl.
Beroert,

I.boek,fol.

29 verſo.

benarden geenen uytweg, om den gevrees De Zeelanders onder deeze keerden zich
den geloofsdwang anders als door daade dierhalven tot den Heere, om door zyne
lykheden te ontgaan, eenige waaghalzen hulp en byſtand te mogen bevryd wor
op de been bragt, welke beſtonden ſom den van de naderende verdrukkingen,
migen hunner vrienden, die om hunne wier overſtrooming zy te gemoet zaa
Geloofsbelydenis gevangen zaaten , (1) gen, ten waare zyne almagtige hand,
geweldigerhand uyt den kerker te ver gelyk zy vertrouwden, hen door het ver
loſſen , of ook anderen die reeds ter ſtraf nielen hunner vyanden kwam te red
fe geſleept wierden, den beulen te ontruk den: als blykt uyt den volgenden leg

ken. Hierdoor zag men de noodwendige

penning.

de eene
zyde
Zeelandſche
wapenſchild
1566, tot bewys
Gº Pſalm
pain
datOp
geweſt
en in
datſtaat
jaar ishetgeſlaagen;
voorts
is het (2) en
randſchrift:
wy dat de ppenning
g voor (2)
CXLIV.

Y. 7,

LIBERA ME DE AQUIS

MULTIS.

RUK MY U YT DE GROO TE WATE RE N.

Op de andere zyde wordt een Koning gezien, die gezeeten op een zeepaard eenen ſchepter in (3) Pfilm
de hand en eene kroon op het hoofd voert, met deeze (3) woorden van vertrouwen tot omſchrift: #t
. I4
AD NIHILUM DE DU CET IN IMICOS M EOS.
HYT ZAL MY NE WEDERPARTY DE RS
I. Deel.
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Het is zeker dat door de wateren,

#

vol

de Hebreeuwſche ſpreekwyſe , al

te Worms in Duytſland Luther gehoord en
veroordeeld hadde.

Van geldboeten is

erleije benaauwdheden en vervolgingen men temet gekomen tot lyfſtraffen, wor
moeten verſtaan worden, die althans tot dende de plakaaten om de ſlapheyd der

aan de lippen waaren gereezen door de
ingevoerde doch voorheen onbekende In
quiſitië. Deeze was van overlang in Span
je met de uyterſte ſtrengheyd in zwangge
weeſt, volgens eene oude inſtelling tegens
g#or (1) de Jooden en Mooren, die gedwongen
Hiſt fol. door de Koningen tot het aanneemen van
29.
de Kerkzeden der Roomſchen, heymelyk
(2) Sam (2) weder tot hunne afgezwoorene dwaa

rechteren tot zevenmaal toe vernieuwd en
verzwaard. Dan niettemin de leere van

Luther en Kalvyn in Nederland meer velds
winnende, heeft vervolgens Koning Phi
lips (5) 't gene zyn Vader had begonnen, (5) De
nog ſterker voortgezet, en verzwaarende #at.

de ſtraffen en ſcherpheyd der voorige pla-foliº.
kaaten ſedert getracht door vuur en vlam

men alle geloofsgevoelens, van het zyne

# lingen keerden en vervielen. Vandaar is ze verſchillende, met den wortel uyt te rooi
Hiſt. Eur. Nederland, door 't huuwelyk van Hertog jen en geheel te verdelgen. Welke In

"ë 53.

Philips met die kroone vereenigd, insgelyks quiſitië, door my meermaal gemeld en
doch op zachteren voet, aangekomen.Want
de gevoelens van Johan Hus in Duytſland,
van Wiklef in Engeland, der Waldenzen
in Vrankryk allengs weder leevendig zyn
de geworden en vandaar in Nederland
overgebragt, begoſten door byeenkomſten
der ingezeetenen, door ommegang met uyt
heemſch krygsvolk, en wel meeſt door 't
dryven van den koophandel onder de ge
meenten te loopen. Doch eene aange

#

daarom in herkomſte en voortgang alhier
wat breeder beſchreeven, het land alom

6) Hooft

met ballingen, de gerechtsplaatſen met ly- #
ken, en veele huyzen met rouwe vervuld

##

had. Veelen derhalven en (6) onder hen #t
Breederoode, die zich altyd met grooten kommen
h: ik neo
ont
ernſt daartegens gekant hadden, zagen ##
dezelve als een groot ſtaatsgeheym aan, #*
voor den
waarmede onder de uytwendige ſchorſe #

en den glimp van geloofsyver, door vlam-zelven,
al
hier be

maatigde vryheyd (3) van zyn geloof te en vuurmiddelen, op het veſtigen van ey-#.
verzaadelyke ſtaatzucht wierdt toegelegd: ##

#ab. #
veranderen, ook zeer veel tot verſcheydene ge grootheyd en het vervullen eener on- zynde,
fol. Io.
ketteryen en gruuwelyke gezind

eden hebbende geholpen, als die van gelyk niet duyſterlyk door den inhoud van om, by al
David Joriſz: van Delft, en Jan Beukelſz:

zekeren (7) legpenning wierdt te kennen #,

(3) Hooft van Leyde, is(4) Keyzer Karel de eerſte gegeeven, die in dit jaar, als de beweegin- ergens ge
#. geweeſt, die in Nederland by plakaaten gen over den geloofsdwang tot die hoogte #
wierdt, hier
3 I.
op 't ſtuk van den Godsdienſt orde geſteld waaren gereezen, op zyne orde gemunt nog ingelaſt
wierdt.
te kommen
heeft, naadat hy op de Ryksvergaderinge
worden.

De eene zyde was zonder eenig beeld- of zinnewerk, maar vertoonde alleenlyk waar hy ge
munt was door dit opſchrift:
ES CU DE VIA NE.

sc HILD VAN VIANE.

Welke Heerlykheyd Hendrik van Breederoode onder zyne tytels telde. Op de andere zyde
ſtondt het wapen van het huys van Bourgondië, met deeze woorden:
PAR FLAMMES ET PAR FEU.
DOOR VLAMMEN EN DOOR VUUR.

Over welken penning de Ridderlyke Hiſtoriſchryver Hooft zyne ſtaatkundige gedachten laa
(8) Ned. tende gaan, zegt: dat de Heer van Breederoode en (8) Viane hier door wilde doen verſtaan, dat
Hiſt.fol. hy en de zynen ten dienſte van dit huys, noch vuur noch vlammen aanzaagen, of ſpeelende op
78.
het zin# van den vuurſlag, daarmede gemeend heeft, dat het door zoo wreede middelen ge
veſt
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veſt en opgetimmerd wierdt. Dingen, aangezien van de verſtandigen voor opwellende bobbelen 1566,
van het geſtoorde bloed, dat zelf door minderen van vuur zwaarlyk voor 't overzieden zoude te
hoeden zyn.
En voorwaar, de uytkomſt heeft eer

lang deeze voorſpelling #

zoodaanige hulpmiddelen, als bequaam

WalIn I

zouden konnen zyn, om det landen ge
de overlaſt, door de aangewende vlam- en kreukte vrydommen, en overgeërfde ge

vuurmiddelen der ingevoerde Inquiſitië, rechtigheden tot algemeene vreugde in #
den gemeenten althans
zynde voorigen luyſter te herſtellen. Om nu dit

##

(1) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 71.

doorluchtige voorneemen te meer voort te
zetten en den misnoegden Adel in dee
te Breda, naderhand te Hoogſtraate en el ze netelige zaake een onwankelbaaren
ders, daar men, onder ſchyn van banket moed in te boezemen, wierdt de vol
ten en elkanderen te onthaalen, het onder gende legpenning door den Heer Hen
ling gevoelen ondertaſtte, en over den drik van Breederoode, in dit jaar, ver
zorgelyken toeſtand des Lands veelmaal te nieuwd en andermaal in 't licht gegee
geworden, vergaderden veele zoo (1
Roomſche als Onroomſche Edelen, ee

ſamen beraadſlaagde tot het uytvinden van 'ven.

De eene zyde vertoont de rechterhand van Mugius Scevola, met eenen blooten dolk in 't mid
den des vuurs, en binnen dit omſchrift:
AGERE AUT PATI FORTIORA.

1566.

ZWAARDE RE ZAAKEN UrTVOEREN, OF LTD EN

1566.

Zynde deeze woorden byna dezelfde, die Titus Livius verhaalt geſproken te zyn van den ge
m##
Scevola; wanneer hy in het tweehonderdzevenenveertigſte jaar, naa de grondlegging van
Rome, als het door Porſena (2) belegerd en in groot gevaar was, tot ontzetting zyner geboorte (1) Tit.
ſtad niet alleen beſtondt den vyandlyken Koning in 't midden zyner lyfwacht naar 't leeven te Liv. lib. Il,

dingen, maar ook zyne eyge rechterhand, die in den ſlag gemiſt en in plaats van den Vorſt zy
nen Geheymſchryver gedood had, onbeweegelyk in het vuur te houden, en met een onverſaagd
en ſtandvaſti

# te doen verbranden.

Op de andere zyde ziet men een zwynshoofd, in 't midden der vlammen, waar onder twee
brandende laurierſtokken kruyswyze gelegd, het wapen van Bourgondië verbeelden, met dceze
woorden tot opſchrift:
ETSI MORTUUS UR IT.

SCHOON OOK DOOD, NOG BRANDT HY.

De zin deezer ſpreuke is voorheen uytgelegd, gelyk ook dit onderſchrift:
CALCU L Us VIAN.AE.

REKEN PENNING VAN VIA NE.

De geheele inhoud des pennings ſtrekte tot aanmoediging der Edelen, om 's Lands geſchonde
vryheyd daadelyk te verdeedigen, of anders, zoo het gebeurde, dat zy door overmagt of grim

migheyd van 't noodlot moeſten buvgen met eene Romeynſche

d#, gelyk Scevola, het

uyterſte uyt te ſtaan, getrooſt zynde ook zwaardere rampen te lyden.

(3) Hooft - Deeslegpenning als ook veele(3)ſmaad
#it ſchriften op de geweldenaaryen der Span
" " jaarden, en boekskens tot verdeediging
van den Hervormden Godsdienſt liepen
door 't heele land en de handen der inge

zeetenen, en gaaven ſtoffe tot veelvuldige
ſamenſpraaken der Edelen, welke zoo hier

zoo daar menigmaal vergaderden om be
quaame hulpmiddelen tot redding der in
gevaar

## vryheyduyt te vinden.deeze
Die
2.

CaP. Ik,
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1566. ' deeze zaak meeſt voortzetteden, waaren

Kuylemburg, en hoewel deeze Heeren den

Hendrik van Breederoode, Lodewyk van volgenden dag nog niet waaren aangeko
Naſſou Broeder des Prinſen van Oranje,

men, zoo lieten de Bondgenooten gehoor

Florents van Pallant Graaf van Kuylemburg, verzoeken, waartoe hen de uure van den

en Willem Graaf van den Berg; zulks het middag, om 't gewag en den toeloop van
eyndelyk zoo verre kwam dat men eerſt 't volkte ſchuuwen, door de Landvoogdes
te Breda, naderhand te Hoogſtraate en el betekend wierdt. De tyd nu ter gehoor
# Strada ders zich verdagvaardde, daar eenige (1) beſtemd voorhanden zynde zag men Bree
e Bello
Belg. Dec. misnoegde Edelen eyndelyk een verbond deroode en Graaf Lodewyk van Naſſouuyt
1 pag.17 1. ontwierpen dat, voortgereykt van hand het huys van Kuylemburg in het laat
tot hand, allengs wel by omtrent vierhon ſte gelid van ruym driehonderd Edel

derd perſoonen ingegaan en

ondertekend

wierdt, met belofte van zich alle op ze

lieden met eene voegelyke deftigheyd
ten Hove treeden.

Gekomen

voor de

keren beſtemden dag te Bruſſel te laaten Landvoogdes deed Breederoode het woord
vinden. Om dit verbond meer luyſter by en gaf, naa zyne aanſpraak geëyndigd te
te zetten, deed Breederoode als Hoofd hebben aan haare Hoogheyd een opge

dier Eedgenooten, verzeld van Graaf Lo ſteld ſmeekſchrift, ſlechts in (3) 't alge
dewyk van Naſſou, denderden van Gras meen ondertekend, over. Deeze ver
maand met een zeer groot getal van Hee
ren en Edellieden en nog grooter gevolg
van dienaaren zyne ſtaaatlyke intreede te
Bruſſel. De vierde dag der maand ging
(2) Hooft
Ned. Hiſt. door met (2) toeruſten, en inwachten der
fol. 75.

(3) Strada
de Bello

Belg. Dec.

ſchyning ten Hove der verbondene Edel I. pag.185.
lieden, gelykze veel geruchts in den lan
de alom verwekte, heeft ook op laateren
tyd den Heer Andries Schoemaker aange
zet, om op zoo zonderlingen zaak dee

afweezige Graaven van den Berg en van zen gedenkpenning te laaten dryven.

\\

UW
|

à €
Op de voorzyde ſtaat het geharnaſte borſtbeeld des Heeren van Viane, het Hoofd zoo

der

Roomſche als Onroomſche eedgenooten; binnen dit omſchrift:
HENRICUs XXI. BREDERODAE DOMINUS; NAT U s 15'31,
OB11T 1568.
HENDRIK DE XXI. HEER VAN BREEDE ROO DE; GEBOOREN

1531, GESTOR VE N 1568.
De rugzyde vertoont de overlevering van het gemelde verzoekſchrift door Breederoode en de

##
Theb. act. alſ1dere Edellieden, wordende by Margreta van Parma aangenomen, binnen deeze ſtaatkundige
IV.V.659. (4) ſpreuk:
QUI

r
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QUI VU LT AMARI, LAN GUIDA REGNET MANU.
DIE B E MIND WIL WOR DE N, MOET MET E E NE S LA PPE
HA/ND DEN TEUGEL DE R HE E RSC Iſ A PP ) E
VO ER EN.

Schoon nu wel geen vierhonderd Edelen dit ſmeekſchrift de Landvoogdeſſe hebben aangebod
den, zoo was echter hun verbondſchrift om het zelve in te leveren door vierhonderd onderte*
kend, waarom men ook op den voorgrond leeſt:

l

CCCC. NOBIL ES SUPPLICES, MDLXVI. D1 E

f. APRIL 1s.
VIER HONDERD SME E KELING EN VAN ADEL, DEN
y. VAN

GRAS MAAND, 1566.

In dit ſmeekſchrift, naa hunne onder is en deezen naam van de zeer oude ver

daanigheyd en getrouwheyd tot den Ko maarde Heerlykheyd Argenteau ontleent,
ning te hebben voorgedraagen, betuygden wier ſterk ſlot leenroerig aan den Burg van
zy, onaangezien de haat dien zy voorzagen (6) Antwerpen, tuſſchen Luyk en Viſet #
dat hen door dit beſtaan zoude opkomen, op eene ſteyle klip aan den Ooſtboord gaf. &
zich te verſtouten van den hachlyken toe der Maaze is (7) gelegen. Van ouds al #

(!) Bot ſtand des lands tot 's Konings (1) dienſt hebben zyne bezitters door den kryg zich #

#
Beroert. aan haare Hoogheyd voor te draagen, en vermaard gemaakt: want elders leeſt men, # #
it boek, haar van de voorhanden zynde beroerten dat van zyne heldhaftige Vorſten, Regi- van #t

#" te waarſchuuwen; welke, zoomen met

() De

het invoeren der Inquiſitië voortvoer, ze
kerlyk de grondveſten van den Staat zou
den doen waggelen. Dierhalven verzochten
zy, dat de Inquiſitië en 's Konings plakaa
ten (2) op het ſtuk van den Godsdienſt by

nald den III, en Willem,

# - # #,

kob van Argenteau, de eerſte den Luyk- #3.
ſchen oorlog manhaftig heeft uytgehou

den en afgeweerd, de tweede zynen Bloed
verwante den Graave van Namen krygvoe
rende is te hulp getrokken, en eyndelyk

# goedvinden en ten overſtaan eeneralgemee de derde eenen openbaaren oorlog tegens
Jurofol ne vergaderinge der Staaten mogten veran den (8) Graaf van Gulik en Gelder heeft | | # .
20.
derd worden en ondertuſſchen geſtaakt bly gevoerd, die door tuſſchenkomſt van den #

ven, om de byſterheden te ontgaan, die Biſſchop
van Luyk
bygelegd
geworden.
Welke Jakob
eeneniszoon
Reginald
den V #Proc.
# fol.
daar uyt reeds gereezen en verder te duch
ten waaren. Waarop de Landvoogdes, zoo naaliet, die in het jaar vyftienhonderden
(3) Strada veel moogelyk was (3) haare bekommering dertig, gelyk ook zyne Gemaalin zeſtien

#

en opgevat misnoegen bedekt houdende, jaaren laater, in de kerke van Hermalle be

# naa het aangebooden ſmeekſchrift te heb graaven is.

Welke Heerlykheyd, die
ben aangenomen , den ſmeekelingen tot recht over Argenteau in Luykerland aan de
beſcheyd gaf, dat zy met de Heeren der andere zyde der Maaze legt, even als die
vergaderinge op hun verzoek zoudeletten, van (9) Linsmeau in de Meijery van Orp of L
en hen in 't kort haar beſluyt laaten toeko aan 't zelve geſlacht toekomt, zynde de RoyProſp.

men : met welk antwoord de Verbonde

laatſte die een hoog rechtsgebied heeft, #oe.

#

nen in dezelfde orde en ſtaatlykheyd we aan deezen Johan van Argenteau, uyt B#
der naar het huys van Kuylemburg keer hoofde van zyne Moeder Eva, naamaals

#

den.

Onder de Edellieden, die het on

in 't jaar vyftienhonderdzevenentachtig

#” derlinge (4) Verbond ondertekend, en door den Koning te leen gegeeven. Dit heb
#e deeze overlevering bygewoond hebben, ik hier wat omſtandiger willen aanroeren,
Délices

moet de Heer Johan van Argenteau en Her omdat men en de Heerlykheyd van Ar

# # malle niet vergeeten worden, als wiens genteau, en die van Hermalle op deezen

#, geſlacht een (5) der Edelſte van Limburg
I. Deel.

penning onder zynetytelen genoemd vindt,
X

Rondom
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Rondom het geharnaſte borſtbeeld leeſt men in den rand der voorzyde deeze tytels:
JEHAN SEIGNEUR D'ARGENTEAU, HERMALLE, ZC.

JAN HEER VAN ARGENTEAU, HERMALLE, ENZ.
(1) Joach.

De hoop, die op de rugzyde met haare ſlinker hand een anker houdt, heeft aan haare rechter
zyde eenen kraanvogel, welke eenen key in den rechter poot houdende het zinnebeeld der (1)
# waakzaamheyd is, Verder is de rand dier zyde omzoomd met deeze zyne gewoonlyke ſpreuk:

Camerarii

ſymb.cent.

-

27.

PLUS QUE JAMAIS

ARGENTE AU.

MEER ALs oo17 ARGENTEAU.
Over den inhoud van dit ingeleverde zittende, eene beedeltasom den halsgehan
ſmeekſchrift der Edelen ten Hove onder gen en neemende een houte beedelnapje

6) Hooft wylen (2) zynde geraadpleegd, wierdt des volwyns, zyne tafelgenooten daaruyt in 't
## anderen daags in b tekening daarop door ronde toegedronken en verklaard: hoe hy

# geantwoord :

tot het handhaaven van 's Lands gerech

dat ze het eerſte lid van hun verzoek

tigheden, met daarvoor alles op te zet

de Landvoogdes

den Koning ten beſte zoude voordraagen; ten, niet alleen tot het draagen van den

# doch het tweede, als in haare (3) magt beedelzak bereyd, maar ook getrooſt was,
N#aarb, niet ſtaande, geenszins konde inwilligen. zyn leeven zelf, den Koning nogtans ge
fokzi.

Geduurende dit gaan en handelen ten Ho trouw blyvende, daarvoor op te offeren.

,

Ve, wierdt den verbonden Adel door 't Waarop het napje met den beedelzak aan
## ſchuym van 't volk, of (gelyk anderen (4) eenen tweeden zynde overgeleverd, zoo
Belg pag meenen) door den Baron van Barlemont deeden dees en de verdere disgenooten ver
H 35
om de Landvoogdes, op het zien der me volgens van hand tot hand op dezelfde
nigte ontſteld, te verquikken, met te Zeg wyze dezelfde betuyging, onder een geduu
gen: I L S IN E soNT QUE DES GUEUx, de rig gejuych van LA NG (7) LE EVEN DE (7) Strada

Franſche ſcheldnaam van Gueux naar 't GEUZEN! Voorts hebbende naalden middag, #c
hoofd geworpen, die zoo veel als het onder't ſpeelen in de klosbaan, ieder van hen iſ Eg, 187.
(#
graauw
(5) ófbeedelaars betekenende ver in twee houtebollen (door my nog onlangs
ſt
Ned.
Volgens in dien van Geuzen is verbaſterd in 't Hof van Oranje te Bruſſel gezien)
fol. 78.
-

-

-

en eyndelyk zeer gemeen geworden. Im eenen glasnagel, tot teken hunner een
mers dit ſmaadwoord by de Edelen, als iet dragt geſlaagen, verſcheenen veelen dee

koſtelyks, zynde opgenomen wierdt eer zer Heeren op de volgende dagen binnen
lang de grootſte eernaam van dit doorluch Bruſſel in graauw monnikenpy gekleed, en

tige eedgenootſchap. Want den zesden van draagende tot eerteken of blazoen aan den
Grasmaand heeft Breederoode, ten huyze gordriem een beedeltasje, houte napje (8)
de Bello
Belg. Dec. van den Graaf van (6) Kuylemburg met de of kalabasje, van welke men verſcheyde
(6) Strada

1-Pig i86 andere Verbondelingen over den maaltyd nen hier nevens ziet afgebeeld.
I. Het

(8) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 78.
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I. Het eerſte is een houte napje van Hendrik van Breederoode, hct welke in de penningkas
T- van den Prins van Rubempré te Bruſſel bewaard wordt: binnen op den bodem ſtaat by verkor
ting:

D Y NAs 't A VIANAE, H EN R1 c us DE BREDERODE. 1566.
HENDRIK VAN BRE E DE ROO DE, HE ER VAN VIA NE. 15.66.

Zynde met de eyge hand van dien Heer daarin geſchreeven, als my is gebleeken, door 't ver
gelyken van dit handſchrift met andere, op zyne gebedeboeken geſteld.

II. Het zelfde napje, mids het, om den ingeſchreeven naam te konnen leezen, eerſt op zyde
leggende verbeeld is, wordt onder nog eens ſtaande vertoont, om den voet te konnen zien, wel
ke van zilver is. Zullende waarſchynelyk dees beedelnap ten huyze van Kuylemburg over den
maaltyd gebezigd zyn geworden, tot het eerſte inſtellen en drinken op den welvaart der Geuzen.
III. Het tweede napje is van goud, het kalabasje eene fyne paarl, en door eenen uyt den huy
ze van Meroode aan zynen hoed gedraagen, welke het aan zynen Hofprediker Daniël Gys ver
eerd heeft, in erkentenis van de kerkdienſten, in die hachlyke tyden voor hem in 't geheym ver

richt. Dit dierbaare kleynood wordt thans by den Heer en Meeſter Jozias Huybrechts te Leyde
by erfvolging bezeeten, als
deszelfs Overgrootvader van 's moeders zyde de Broeder van den
gemelden Daniël Gys gewee

#de

IV. Het derde is mede van goud, en zal ook even als het voorgaande, door eenen der Edel
lieden aan den hoed zyn gedraagen: op het beedelnapje leeſt men deeze woorden tot opſchrift: .

WIE VEL DIEN GEUS?
V. Onder de zeldzaamheden, door den Heer Hendrik Konſtantyn van Halmaale groot Ka
nonnik der Hoofdkerke van Antwerpen vergaderd, wordt dees houten beedelnap van de vyfde
afbeelding gevonden: welke ſoort de ſoldaaten van Schenk ſtaande de belegering van Bon droe

gen, als hen die ſtad door den Prins van Chimay wierdt ontweldigd. Ieder der verſlaagenen

was met zulk eenen beedelnap voorzien, van welke er drie ter eeuwige gedachtenis in 't Keul
(*)Kolle- ſche (*) genootſchap bewaard zyn: doch naamaals is een derzelve aan den Graaf van Truxes, ge
lyk dees tweede aan den geſlachte van Halmaale gegeeven geworden.
VI. Het vyfde napje, dat onder de zeldzaamheden van den Baron Daniël de Milan Viſconti,
en Heer van Nyveld te Uytrecht bewaard wordt, is van hout, voorzien zoo onder als boven met

een zilver randſierſel, waarin geſneeden ſtaat:

vIVE LEs Gu EUX.
LANG LEVEN DE GEUZE N. -

VII. Het laatſte eyndelyk, heeft eertyds toebehoord den Heere Johan Dellafaille, in zyn lee
ven Raad in de Vroedſchap, en Hoofdſchout van Delft, byzonder Liefhebber van de Romeyn
ſche penningen, hoorns, zeegewaſſen en andere zeldzaamheden: en wordt thans door deszelfs
oudſten zoon den Heer en Meeſter Johan Bernard Dellafaille, Auditeur van de Rekenkamer der
maynen.

Graaflykheyds landsheerlyke (*) goederen in Holland by erfenis bezeeten.
Niet minder als de beedelzak was te dier

tende hoogte van geleerdheyd heeft wee
tyden, gelyk nog hedendaags in Brabant, ten op te vyzelen, want door den beedel
ook de houten nap een bekend teken en de nap van dagelykſche nooddruften leevens
eyge lievrey der beedelaaren, met wel onderhoud verzekerd, heeft hy eerſt op het
ken # zich op zekere geſtelde dagen leeren der taalen, naderhand ook op andere
weekelyks aan de klooſters vervoegden, om hooge weetenſchappen, zoo gelukkiglyk
daarin. naa 't bywoonen eener oefeninge toegelegd, dat hy eyndelyk tot de eerſte
over de gronden des Geloofs, van de ſop Leeraarampten der hooge ſchoole van Lo
pen, gemaakt van de overgeſchootene ven is opgeklommen, zonder daardoor
brokkelingen, naar maate van hun wel of echter ooit de hoogachting voor zynen
quaalyk antwoorden, meer of minder te eerſten koſtwinner ſedert te verliezen. De
ontfangen. Het was ook door dit verach wyl hy over de gaſtmaalen, op zyne ver
te middel, dat de Hoogleeraar Thomas heffing gehouden, niet alleen het drinken
Stapleton zich uyt de laagte en in weerwil der eerſte gezondheden uyt den beedelnap,

zyner geringe geboorte tot eene uytmun

nu voorzien met eenen zilveren voet,
heeft

I. Boek.
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heeft ingeſteld, maar ook gewild, dat onderneemen, zynde de kalabasfles ge- 1566.
naa zyn overlyden dezelve, tot een voor meenlyk aan hunne hooge reysſtokken beeld en aanmoediging voor andere recht gehecht, en alleenlyk geſchikt om zich
ſchapene doch laaggeboorene vernuften, van het daar in bewaarde water, by het
als een praalteken onder de heerlyke ſie doorreyzen van dorre en waterlooze plaat
raaden zyner marmere grafſtede, zoude ſen, te bedienen. Dienvolgens wierdt dit
worden opgehangen. De leezer ver eene en andere teken niet alleen tot zinne
ſchoone deeze kleyne zytreede, aangezien beeld der armoede,en om met de aangewree
die door my met het zelfde oogmerk, als ve vlek van beedelaaren te ſpotten, door
weleer door den wil van den overleeden

den verbonden Adel aangenomen, maar
zelf het pronken metdenbeedelnap,gedaan hebben ook daarenboven de gezamentlyke

(1) Bondgenooten, tot geduurige erinne- # Strada
van het gebruyk der Roomſche Pellegrims, ring der gedaane belofte, van alles tot #e.
zynde zekere ſoort van menſchen, die uyt het draagen van den beedelzak voor 's ipig i89.
boete of wegens gedaane belofte, naar de Landsgerechtigheden te waagen, de vol
eene of andere verafgelege bidplaats, als
penningen, aan welke veeltyds een
van Sint Jakob in Spanje, of Loretto in »eedelnapje en kalabasflesje gehecht waa
is.

De kalabasfles heeft haare herkomſt

#

Italië, op den beedelzak eene bedevaard ren, met een lint aan den hals gedraagen.

die in (2)Konings,
Luckius wordt
gevonden,
Spaanſchen
en deezen
tytel totvertoont
omſchriftopp

I. De eerſte,
borſtſtuk
des

de eene zyde
het ggeharnaſte
zy
-

2) Syll.
l. 22.1,

o

PHILIPPus, DE 1 GRAT 1A HISPANIARUM REX, Z.

PHILIPs, Door GoDs GENADE KONING VAN
SPA Nj E, ENZ.
Y Ou

-

Op de andere zyde houden twee ineengeſlootene rechterhanden, zynde het zinnebeeld (3) van (#
#
Moog.

onderlinge trouwe, eenen dubbelen beedelzak, binnen deeze woorden:

PaB 394.

I. Deel.
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JUsQUES A PORTER LA BESACE.

1566.

TOT HET DRAAG EN VAN DEN BEED ELZAK.

II. Rondom het geharnaſte borſtbeeld van Koning Philips, dat met de ſlinker zyde naarbuy
ten ſtaat, leeſt men op het voorſtuk van den tweeden dit randſchrift:

EN ToUT FIDELLEs AU RoY.
IN ALLES D EN KONING GE TROUW.

A

Het ruggeſtuk vertoont twee Edellieden, van welke de een eene beedeltas en kalabasfles op de
zyde, de ander eenen penning aan den hals heeft hangen, ſtaande dees, met opgeſtokene vinge
ren der rechter hand en met de ſlinker hand aan 't geveſt van den degen, als ter eedzweering be
reyd; met dit byſchrift:
JUSQUES A PORTER LA BES ASE.
TO Z HET DRAAG EN VAN DEN BEED ELZA K.
Nic.

#n.

III. Op de voorzyde van den derden penning, aan welken twee kalabasflesjes en een beedel
ſtaat rondom Philips (1) ge
ſte borſtſtuk dit randſchrift te leezen:

#'s napje gehecht zyn,
I3 8.

EN TOUT FIDEL LES AU ROY.
IN ALLES D EN KONING GETROUW.

##

Op de
wordt eene dubbele beedeltas door twee gevoegde rechter handen vaſtgehou
den, binnen deeze woorden tot randſchrift:

JUSQUES A PORTER LA BESACE. 1566.
TOT HET DRAAG EN VAN DEN BEEDELZAK.

1566.

#

IV. De vierde, die het zelfde voorſtuk heeft, vertoont op het
twee Edellieden,
welke met een beedelnapje aan den hoed en met eenen beedelzak en kalabasjes behangen, tot te
ken van het geſlooten verbond elkander de rechter hand geeven ; binnen den zoom deezer
woorden:

JUSQUES A PORTER LA BESACE.
TOT HET DRAAG EN VAN DEN BEED ELZA K.

Doch zeer aanmerkelyk is't, dat tuſſchen de voeten deezer twee Edelen de letteren V. L. G.
gezien worden, welke

#
VI v E LEs G U E Ux.
LANG LE EVEN DE BEED EL AARS.

Schimpende dus met het toegeworpen ſcheldwoord van GUE ux, om te betuygen dat het geene
Beedelaars of het ſchuym van 't graauw waaren, die zich zoo plegtelyk tot handhaaving van
's Lands vrydommen hadden verbonden, maar het puyk des Adels, achtende dit ſmaadwoord
geene ſmaad maar den loflykſten hunner tytelen te behelzen, zoo ſlechts de Vryheyd tot dien
prys mogte gekocht worden.
*

V. De inhoud van den vyfden is dien van den derden in alles gelyk, behalven dat hy kleyner
en
met geen
of napjes
is, welk
verſchil beter
in de
afbeeldinge
kan wordeno
nagezien,
alskalabasjes
door eenige
verderebehangen
en overtollige
beſchryving
van den
penning
verklaard.

VI. De laatſte eyndelyk voert rondom het ſlinker borſtbeeld van Koning Philips dit randſchrift
op het voorſtuk:

EN ToUT FIDELLEs AU Roy.
IN ALLES DEN KONING GETRovW.
/

-

Het
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Het ſuggeſtuk vertoont eene hand, die zich boven het vuur warmende door eene ſlang wordt 1566.
aangegreepen. Zynde de geſchiedenis van Paulus, als hy op 't eyland Malta (1), naa eene zwaa

-4

Hand.
re ſchipbreuk doorgeſtaan te hebben, by een door hem op 't vuur geworpen takkebos zich wil 1)
er Apoſt,
lende warmen, van eene adder, doch zonder eenig letſel, in de hand wierdt gebeeten. Voorts is k apit.
XXVIII.

het omſchrift genomen uyt des (2) Apoſtels brief, en begreepen in deeze woorden:

Y. 3.
(2) Rom:

SI DEUS NOBISCUM, QUIS CONTRA NOS?

kap. VIII,
W. 31.

ZOO GOD VOOR ONS IS, WIE ZAL TEGENS ONS Z2 N?

De treffelykſten van den Adel zich dus deezetoelaatingder Overheden van alle kan
openlyk tegens de ſtrafheyd der plakaaten ten ongewapend, of daar geweld gevreesd
verklaard hebbende, gaf dit moed aan alle wierdt ook gewapend toevloeiden. Het preſoorten van gezindheden, die de leere der
Roomſche kerke wraakende, op het kry
gen van aamtogt uyt dien oord, allen in
hunne benaauwdheyd zich op hoope van
grooter vryheyd derwaart en aan # zyde
der bondgenooten vlyden: welke, mids
hun gedrag reeds voor eene ſamenzweering
tegens den Koning wierdt uytgekreeten, te
ligter deezen aanwas, waardoor zy des te
ontzaglyker wierden, innaamen, en daar
om ook, als hoofden of leden der regeerin

/

diken op den beeldendienſt holp het onkun

dige graauw aan 't hollen, dat, zich ſtootende
aan de ingeſloopene misbruyken, met het
kaf het koorn ter wanne uytſmeet, en eerſt
in Vlaandre, naderhand te (5) Antwerpen (3) Hooft

en eyndelyk door (6) meeſt geheel Neër- #.
land de kerken plonderde, de beelden ver- of,

bryzelde, en de ſchatten van zilvere en # #

goude vaten, geduurende den tyd van vee-Hiſt fol.
lejaaren vergaderd, als een ten buyt over- **
gegeeven roofgoed vernielde, ja zich niet
ge in verſcheydene geweſten, dagelyks onthieldt van tegens de boekeryen , (7) (7) Hooft
aldaar meer en meer den band der eerſte

-

grafſchriften, begraaveniſſen en doode lig- #".

ſtrengheyd ſlaakende, door oogluyking haam en zelfs te voeden. Als de tyding"
in 't oeffenen van den Godsdienſt grooter van deezen moedwil te Bruſſel kwam,
(3) Hooft (3) vryheyd aan hunne medeleden bezorg wierdt de Landvoogdes in den beginne der

maate bevreesd, dat zy voornam uyt het
#" den. Toen zag men eene ongeloovelyke Hof
naar(8) Bergen in Henegouwe, als in #

* menigte uyt haare ſchuylhoeken te voor

Hooft

ed. Hiſt,

»

-

ſchyn komen, zynde begunſtigd door de veyliger oord,te wyken: dan op 't ver- ##
verlegenheyd der Overheden, en niemand toog van de te raade geroepene Heeren
moedig # om zoo talryke vergade # zy weder moed en beſloot de Room
ring te ſtooren, of by mangel van magt chen door zoetluydende (9) brieven, in #*
of om den gemeenen haat te ontgaan van welke de aanſtaande ondergang van hun Belg. Dec.
tot zoo diſtelig een werk het eerſt de hand nen Godsdienſt op 't leevendigſt was afge- I-pag. 239.
geleend te bebben. Hoe 't zy de verban maald, onder 't aanbieden van vergiffeniſſe
nemen om den Godsdienſt keerden op 't tot zichte lokken, en de overige dus ver
C bjCIIO

-

e

gerucht deezer vryheyd te rug, waarby zwakt, of ten minſte vol wantrouwe, des
veele Monniken, de ſtrafheyd van 't kloo

te gemaklyker door de kracht(10)der wa- #*

ſterleeven wars, zich voegden en gezament penen te dwingen, hoopende langs deeze # Bec.
lyk in 't open veld ter preeke liepen, oef twee ſtreeken de aanbetrouwde ſtaatshulk, I. Pag 24o,
fenende hunnen Godsdienſt met nieuwe onaangezien deeze geweldige ſtormen, nog
plegtigheden. De toeloop der aanhoor in behoude haven te brengen. Welk held
(*) Strada deren was boven maate (4) groot, van haftig beſluyt zekerlyk aanleyding tot het
#
ſommigen uyt zucht tot den Gods munten van deezen gedenkpenning heeft
Belg.
Dec, welken
,.
-

-

-

-

# dienſt, anderen uyt nieuwsgierigheyd, by

gegeeven.

Op het voorſtuk leeſt men rondom het borſtbeeld der Landvoogdeſſe in den rand deeze tytels:
Y 2.

MAR
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MARGARETA DE AUSTRIA, D Ux PAR MAE ET PLAc EN T IAE,
GERMAN IAE IN FERIOR IS GUBERNAT R 1 x.

MARGR ETA VAN OOSTENRTK, HERTOG IN VAN PARMA EN

PLAgENZE,

LAND VO OG DES VAN NEDERLAND.

Op het ruggeſtuk ziet men de Landvoogdes als eene Amazoon afgebeeld, voerende in de rech
ter hand eenen blooten degen, in de ſlinker eenen olyf- en palmtak, en om het hoofd eenen lau
werkrans: zy ſtaat, onaangezien het bulderen van vier ſtormwinden en 't woeden der holgaande

zeegolven, op eene ſteenrots onbeweegelyk, in vertrouwen van oN DE R GoD s H. U L P het
ſchip van ſtaat, waar van het in 't verſchiet zynde vaartuyg een zinnebeeld is, nog wel in behou
de haven te zullen brengen, waarom daarboven tot opſchrift ſtaat:
-

F A V E N T E
O IN DE R

D E O.

G O D S

H U L P.

Door de gemelde brieven der Landvoog lyke wyze, Bruſſel inryden en verſcheen,

deſſe op's Konings naam aan de Roomſche tot geen kleyne vreugd der (6) Landvoog

(6) Strada
de Bello

bondgenooten gezonden, gingen veelen, deſle, ten Hove, dewyl haare Hoogheyd Belg. Dec.
(1) gelyk zy zich te voore nevens de On door de nieuwe dragt deezer penningen een I. Pag 19o.
Belg. Dec. roomſchen tegens de Inquiſitië verklaard middel dacht uytgevonden te hebben, om
I. Pag 24o. hadden, nu de eerſte verbintenis wederom de oprechte Roomſchgezinden, daar zy
af, vermidszy van hunne eygenelandsluy zich wel meeſt op verliet, van de anderen
(2) Hooft den een(2) ondraagelyker juk, en 't uyt te konnen onderſcheyden.
Zy gaf dan
Ned. Hiſt.
ſchriftlyk
aan
Paus
Pius
den
W
onder ande
rooijen
van
hunnen
Godsdienſt,
uyt
de
ge
fol. 124.
Ant.
pleegde geweldenaaryen en beeldſtorminge ren van deezen (7) vond kennis, zulks die (7)
Gabit. in
tegemoet zagen. Onder allen muntte Aar om deeze nieuwe penningdragt ſterker Vita Pii
VI.
ſchotuyt,die gelyk hy zich tot nogtoe met voortgang te doen hebben, niet alleen ver lib.
CaP. 2.
niemand in eenig verbond had ingelaaten, ſcheydene penningen wydde, maar ook
zoo ook nu zich openlyk tegens de beeld aan allen, die ſlechts eenen penning met
ſtormers verklaarde. Tot dat eynde ging de beeldenis van eenigen Heylig droegen,
hy in bedevaart naar zeker Mariëbeeld, verſcheydene aflaaten vergunde # (8) Suarii
(3)J.Lipſii 't welke zyne (3) voorouders aan de kerk fen, die de Roomſche (8) kerk over alle Diſput. 5o.
Virgo
van Hal eertyds vereerd hadden ; en om ſoorten van misſlagen haare Ledemaaten, # 3. de
Hall: fol.5.
al de # (4) van zyne aankleevinge oplegt. Hierdoor is (gelyk Strada (9) wil) Indulgent.
4) Nic.
(9) De
urg. Hiſt.
Bello Belg.
het
draagen
van
penningen,
beſtempeld
aan
't
geloof
zyner
voorouderen
te
over
Belg pag.
Dec. I.
tuygen, hadden hy zelf en alle zyne die met de beeldeniſſen der Heyligen, niet al PA8. I9O
232,
naars, als een tegenblazoen van de beedel leen in Nederland, maar ook door ganſch
taſſen der verbondene Edellieden, of wel Europaby de Roomſchgezinden in gebruyk
(5) Hooft tot ſpyt der (5) beeldſtormeren elk eenen geraakt, en worden nog hedendaags, uyt
Ned. Hiſt.
zilveren penning aan hunne hoeden doen krachte der gemelde Pauslyke vergunnin
fol, Io7.
hechten, welke eensdeels het borſtbeeld ge, te Hal de voornoemde penningen van
van Chriſtus, andersdeels het Lievrouwe verſcheyde grootte, voor die derwaart in
beeld van Hal vertoonde. Dus uytgedoſt bedevaart komen, geſlaagen , van welke
(r) Strada
de Bello

kwam hy met zyn gevolg, op eene ſtaat vierderley hier onder ſtaan afgebeeld.

I en II. De twee grootſten hebben op de voorſtukken, rondom de beeldenis van Chriſtus, in
SAL
den rand dit opſchrift:
7
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-
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-
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SALVATOR MUNDI.

ZALIG MAAK ER DER WERRELD.

Op de ruggeſtukken ſtaat het Lievrouwe beeld van Hal, binnen deeze woorden:
NoT RE DAME DE HAL.
ONZE LIEVE VROUW VAN HAL.

III en IV. De twee laatſten zyn de voorgen gelyk, uytgezonderd dat de kleynſte op de voor
zyde geen omſchrift, en de andere alleen dit woord heeft:

S AL VA TO R.
V

Z A L I G M A A K E R.

En of wel ondertuſſchen verſcheydene volk in dien oord by de hand hebbende,
andere Roomſche Edellieden zich nog al op het afſnyden van allen toevoer naar die (4) Hooft

ſtad, en zich ter belegeringe (4) toeruſtte. # Hiſt,
dien, nevens de Onroomſchen, toeleyden Met het begin des jaars zevenenzeſtig en #
op 't ſtraffen der voorige wanorde en onge der eerſte inſluytinge wierdt een onge- +
regeldheden, om hunne verbitterde ge oeffende hoop ſamengerotte Waalen, die
loofsgenooten aan hun belang verknocht de benaauwde ſtad trachtten by te ſprin
te houden, zoo behaalden zy echter wey gen, door den Heer van Raſſigem in 't
(1) Hooft nig danks by de verblinde(1)
dorp Waterloo overrompeld en op de vlugt
Nederl.
Hiſt. fol. toch niet quaads van 't voorige wanbedryf geſlaagen, waarby kwam dat Noirkarmes
I24
wilde weeten. Dies veelen der Bondge met tien vendelen knechten en eenige (5) (5) Hooft
nooten verſuffende op de verwardheyd des ruyteren de verſtrooide reſt der vlugrelin, E# l.
aan het eerſte Verbond hielden en boven

#

werks, en liever

# gereede gunſt

gen ten tweeden maale aantrof en geheel # "

voor zich zelve te verkrygen, als op een verſloeg. Met dit geluk rukte hy eens
gemeen heyl te hoopen, dat nog onwis weegs (6) voor Doornik, alwaar de Her- (6) Nic.
en wild te zoeken was, begoſten eyndelyk vormde Godsdienſt reeds met volle vrv- #
naar de gedaane uytbieding der Land heyd in de groote kerk verricht wierdt. 29% &
voogdeſſe te luyſteren, niet anders zoe De burgers niet min over dit onverwach- '97.
kende als wederom in genade ontfangen te bezoek, als de nederlaag der hunne ver
te worden. Te meer dewyl de meeſte E byſterd, openden op beſcheydenheydhun
delen en oorlogslieden op Egmond zagen, ne (7) poorten. Dus trok de overwinnaar (7) Hooft
die, verſchillende in gevoelen met Oran in de ſtad, deed de ſtedelingen ontwape- # #.
je, het duyken voor 't uytſtaan van 't nen, alle Leeraars en Hoofdender Onroom
onweeder verkooren had. By welk gun ſchen, die hy betrappen konde, ophan
# de Landvoogdes laſt gaf om , en, en hebbende door den Biſſchop Gui
behalven het Hoogduytſche krygsvolk ibert d'Oignies, die in 't voorgaande jaar
(2) De
onder Eerryk van Brunswyk, nog (2) (8) tot die waardigheyd was beroepen, en (8) Raiſſi
Groot
Ned.Jaarb. eenige benden in Walſchland te ligten; de hulp der andere Geeſtlyken (9) den #
fol. 25.
zy beval ook de Regeerders van Land en Roomſchen Godsdienſt op nieuws weder #"
Steden 's Konings achtbaarheyd te hand ingevoerd, en de vergadering der Kanon- #"
haaven, deed burgers beſoldigen, en Va niken in de Mariëkerk herſteld, heeft hy # Bec.
lençyn, 't gene weygerde bezetting in te in de zelve by openbaaren dankdag, nevens I. Pas 158.
Ol. IRS.

#

Q

Hooft
ed. Hiſt.

fol. 125.

neemen, voor vyand des vaderlands (3) alle de herſtelde Geeſtlyken, de wederin
verklaaren : terwyl Noirkarmes, die in wyding ten plegtigſte gevierd. Waarvan
de plaats van den Markgraaf van Bergen de gedachtenis door dit penningtje, hoe

het Stadhouderſchap van Henegouwe waar wel weynig jaaren laater gemunt, alsnog
nam, nu een achtbaar getal van krygs bewaard wordt.

I. Deel.
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-

(

(r) Guice.
De voorzyde voert de beeldenis van Maria de moeder des Heylands, vermids tot haare gedichbeſch: dertenis de Hoofdkerk dier (1) ſtad aan God, door Chilperik Koning van Vrankryk, is toegewyd.
Nederl.
fol.323.

-

Het omſchrift is:
ORA PR o NOBIS SANCTA MARIA.
HETCLIGE MARIA BID VOOR ONS.

Verder ſtaat op de rugzyde, boven het jaar 157o, dit Latynſche opſchrift:
OFFICI o REFECTO ECCLES IAE TORNA CEN's Is.

DE DIENST DER DOOR NIKSCHE KERKE HERSTELD.

Dees uytſlagbragt geen kleyne verbaasd het zelve hem wordende ontzegd, heeft
heyd onder de overige Bondverwanten, hy den achtſten van Sprokkelmaand op
doch vrygrooter moed in de Landvoogdes, zynen naam en dien der Bondgenooten
naar maate van den aanwas haarer krach zyn verzoek in geſchrift de Landvoog
ten, voort: want thans had de Graaf van deſſe toegezonden, welke door haar zeer
Arenberg een regement van vyf vendelen fier daarop gegeeven antwoord, gegrond
en Karel van Brimeu Graaf van Mee op de kennis haarer krachten, zoo groo
(2) Met - gen een van tien tot haaren dienſt (2 te verbaasdheyd onder het kleyne overige
# opgerecht: desgelyks hadden ook Gilles etal der Verbondelingen bragt, dat de mee
47van Barlemont Heer van Hierges, Johan # Hoofden zelfs niet anders dachten,
van Croy Graaf van Rieulx, en GraafKa hoe zy zich gevoeglyk uyt het ſpel (5) (5) Hooft
të#
# de #"
rel van Mansvelt nieuwe knechten gewor
ven, door welke de Landvoogdes geſtyfd Spaanſchgezinden een verzekerd gerucht
de kerkſchenders, en die boven bloote van des Konings aanſtaande (6)overkomſte (6) Bor
woorden en prediken ook tot openbaare was uytgeſtrooid, dat naderhand door in- #
kerkpligten en plegtigheden gekomen waa gekomene tydingen van 't Spaanſche Hof iſ boek;
ren, of de wapenen in de hand genomen meer en meer wierdt (7) geſterkt. , Invoe- #a,
hadden, nu ten ſtrengſte deed ſtraffen, en ge het thans veelen veyliger docht, by de Belg
-

#

##

##

-

deeze
hachlyke
en des
onzekere
tydsgeſtalte
#
er Staat. de vergunde (3) vryheden als door vreeze
te wenden,
als met
Konings
overkom- #
. P28
-

#i afgeperſt en onder voorwendſel als of de
21566.
Novº,
anderen ſteerſt buyten het geſlooten
fol. dr
der i ver
k ſte het uyterſte en zyne gramſchap af te
52.

ag geſprongen waaren, weder intre

ken.

wachten.

En nademaal nu ieder hoopte

Breederoode ziende aldus zyne dat zyne tegenwoordigheyd de verwarde

hooge voorneemens geheel in den grond
(4) Hooft raaken, zondt Jonker Willem (4) van

zaaken in Nederland ten beſte zoude rich

-

ten, heeft men in dat vertrouwen ook

# Blois naar Bruſſel om een tweede gehoor aldaar den volgenden legpenning ge
128.

by haare Hoogheyd te verzoeken , dan

IIllIIlt.

-

-

Op de eene zyde ziet men het geharnaſte borſtbeeld van den Spaanſchen Koning vertoond,
binnen den zoom deezer woorden:

PHILIPPo RE GE, PAT RE PATRIAE EX HISPANIA
EXPECTA To. 1567.
KO
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KONING PHILIPS, VADER DES VA DER LANDS, U1 T

1567.
-

SPANJE VERWACHT WORD EN DE. 1567.
(1) Van de

Op de andere zyde ſtaat een tempel, en daar boven een werreldkloot, die van eene krygſpies
en (i) bylbundel, ter verbeelding van een Bourgondiſch kruys, is doorreegen, onder ccne gely
ke en onzydige weegſchaal, en tuſſchen deeze woorden tot byſchrift:

betekeniſ
ſe deezer
bundelen
zie Ou
daans R.

Moog.
Pag- 541.

COMITE CLEMENTIA.

VAN DE ZAC HTMOEDIG HETD VERZELD.

Hier door wederzyds betekenende de verlangende begeerten, waarmede de Nederlanders des
Konings overkomſt tegemoet zagen, en hem als eenen vader des Vaderlands verwachtten, in
vertrouwen dat zyne tegenwoordigheyd in de Nederlandſche werreld, geveſt op den grondſlag
der Kerke, den Godsdienſt zoude verzekeren, de tuchtoefening, zoo in de burgerlyke ſtaats
regeeringe als het oorlogsbewind, midsgaders het gezag van den huyze van Bourgondië in zynen

ouden luyſter herſtellen, en eyndelyk alle wanorde en verwarringen door de handhaaving van
het omzydige en heylige recht volgens de grondwetten des Lands regelen: in deeze hoope nog
tans, dat zyne Majeſteyt van geene zwaare en dreygende krygsruſtinge, gelyk het gerucht ver
ſpreydde, maar van (2) haare oude goedertierenheyd verzeld, tot decze landen mogte overko
men. Dewyl door eene vertwyfelde gemeente te ſtreelen haar ligtelyk de breydel wordt in den
mond gewrongen: daar in tegendeel de lydzaamheyd zelve, met al te ſcherpe en harde ſpooren

(1) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 158.

bereeden, veeltyds uyt wanhoope den teugel van gehoorzaamhcyd ontworſtelt, en door deeze
drift zaaken uytvoert, die ze met bedaarde zinnen niet zoude hebben durven onderncemen.

(3) Reſol.
der Staat.
van Holl.

19 Aug.

1 567. fol.
26.

4) Strada
Bello

Belg. Dec.
I. pag. 28o.

Deeze uytgegeeve maare wierdt des te eenig bewind(6) zynde overheden en leen
meer (3) geloofd, mids de Koning ook al lieden zich verpligtten, om zonder aan
eenige ſchepen had doen gereed maaken,
zyne huysgenooten beſchryven, en aan
den Hertog van Savoye (4) Johan de Aku
na afgezonden, om van hem te verneemen
wanneer, in welken tyd des jaars, en langs
welke wegen, hy hem raaden zoude dee
ze reys te onderneemen. Daarenboven

zien van perſoonen, niet alleen het Room
ſche geloof voortaan te moeten handhaa

ning van Vrankryk om door dat ryk te deren. Hoewel nu deeze zaak ganſch
reyzen verzocht, aan alle Heerenhoven nieuw en van eenen zeer grooten naaſleep
van dit voorneemen kennis gegeeven, en by veelen wierdt geacht, zoo was Pieter
tegelyk tot hunne geruſtheyd # VCrZC Ernſt Graaf van Mansvelt echter de eerſte,
keren, dat de aangevangene toeruſtingen die dezelve in den Raad toeſtemde: hem
in Spanje niet als deezen togt in't oog had volgden de Graaven van Egmond, Mee
den. En of wel dezelve naderhand geenen gen, en Barlemont, hen Philips van Croy
voortgang gehad heeft, zoo deed echter de Hertog van Aarſchot, en dees wel te ge
opgevatte vrees voor 's Vorſten aanſtaande reeder, aangezien hy tot nog toe zich on
overkomſte een groot getal van Edellieden, afſcheydelyk aan het Roomſche Geloof
welker trouw reeds aan 't wankelen was,

gehouden, onberispelyk alom 's Ko
de party der Landvoogdeſſe houden. Zulks nings bevelen opgevolgd en derwaart

(5) Hooft
Ned. Hiſt.
fol. 128.

zoo naauwkeuriglyk zynen koers gezet
had , dat niettegenſtaande zoo gevaar

lyke kerk- en ſtaatſtormen, men hem, ten
aanzien dier twee leydſtarren, geen de
minſte afwyking konde te laſt leggen.

ontwierp, waarby de Landvoogden derby Waarom ook tot zyne eer in dit jaar
zondere Geweſten, bewindslieden van vree dees legpenning te Antwerpen gemunt

de of oorlog, Magiſtraaten, en alle verdere in

er Staat.
van Holl.

15. Febr.

1567. fol.
II. Cn

ven, de kerkſchenders ſtraffen, en het

uytrooijen der ketteren bevorderen, maar
daarenboven den Koning altyd met de uy
terſte trouwe te zullen dienen, tegensallen
die zyne vyanden zouden moogen ver
had hy ook vrygeleybrieven van den Ko klaard worden, zonder iemanduyt tezon

die Vorſtin, om de vlotte gemoederen op
haare zyde te doen ankeren, of by deeze
verwarde geſtalte des Lands vrienden uyt
(5) vyanden te konnen onderſcheyden,
thans eenen nieuwen eed van getrouwheyd,

6) Reſol,

wierdt.

Zz

14. Maart

fol. 13.
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1567.

(1) Mauſ.

Opp de eene zyde
gekroond wapenſchild,
y ziet men zyn
met den Ridderlyken hals
y #
pe
» omhangen
ang

#T"
band van 't gulden Vlies, het ran chrift is deeze zyne gewoonlyke (1) ſpreuk:
d'Or pag.
187.

J’Y PARVIEN DRAI CRO I.

1567.

IK C ROr ZA L'ER TOE GE RAAK EN

1567.

Op de andere zyde is een vierhoekige voetangel afgebeeld, welke, hoe hy ook wordt geſmee
ten, altyd met een punt omhoog legt, in den rand leeſt men deeze ſpreuk op die hoedaanigheyd
zinſpeelende:
NES CIT LABI VIRTUS.
DE DEUGD KAN NIET STRUTKEL EN.

Door dit gedrag had hy ten Hove groo
ter
vryheyd van (2) ſpreeken, als eenig
Ned. Hiſt.
fol. 224. ander Hoveling, gekreegen en liet zich
De Groot ondertuſſchen menigmaal hooren , mids
Ned.Hiſt.
eenigen onwillig weygerden den nieuwen
fol. 222.
ontworpen eed af te leggen, hoe het voor
geeven van gekreukte vrydommen den
ſtaatzuchtigen tot makelaardy hunner ver
hooginge ſtrekte, wordende onder den
ſchyn van 's Lands vryheyd te beoogen, de
vryheyd in 't oefenen van den Hervorm
(2) Hooft

den Godsdienſt met onderdrukken van den

gaan, zoo veel deeden gelden, betuygde
hy, dat die echter nog nooit op het be
rooven der kerken,

# van gewy

de en ongewyde zaaken, noch het vernie

len van het gene door zyne oudheyd ver

#

verdiende geacht en
te worden,
hadden toegelegd. Immers, zoo 'er al
iets te beriſpen waare, behoorde men te

weeten, dat 'er geen goud zonder ſchuym,
geen zomer zonder ſtormvlaagen, geen
zoet zonder bitter, en volgens het oude

Nederlandſche ſpreekwoord, geen lief ( 3) (3)HL

zynen alom ten lande ingevoerd. En be zonder leet gevonden worden: 't welke

#.

langende de klagten, die verſcheydenewe ook op deeze drie penningen, waarvan Aiaanak.
gens de voorgewende misſlagen, door de de eerſte in dit jaar tot zyne eer gemaakt #"
maand.
Spanjaards in het voorige ſtaatsbewind be is, wordt beveſtigd.
-

-

I. Het borſtbeeld van Aarſchot, met het jaar 1567 op zyn geknot armſtuk, en behangen
Inct
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met de Ridderordre van het gulden Vlies, ſtaat op de voorzyde van den gedenkpenning, welke 1567.
tot randſchriften op beyde de zyden deeze zyne tytels voert:

-

PHILIPPE DE CROY, DUC D'ARSCHOT, PRINCE DE
CHIMAY ET PORCEAN , CONTE DE BEAUMONT
ET SENNING HEM.

PHILIPS VAN c Ror, HERTOG VAN AA Rsc Ho T, PRINS

VAN CHIMar EN Porc EAN, GRAAF VAN
BEAUMONT EN SENNING EM.

Op de rugzyde houdt eene hand, die uyt de wolken komt, eenen byenkorf, met deeze woor:

den op eenen vliegenden wimpel tot byſchrift:
DUL CIA MIXT A MALIS.
G EEN LIEF ZONDER LEET.

II. De tweede, die een legpenning is, heeft rondom het gekroonde wapenſchild van den
Hertog dit randſchrift op de eene zyde:
PHILIPPE DE CROY, DUC D'ARSCHOT.
PHILIPS VAN CRO Y, HERTOG VAN AARSCHOT

Op de andere zyde ziet men wederom door eene hand uyt de wolken eenen byenkorf tuſſchen

verſcheydene afvliegende byen vaſthouden, binnen dit randſchrift:
DUL CIA MIXT A MAL IS.
G EEN LIEF ZONDER LEET:

III. De derde, mede een legpenning, is den tweeden byna in alles gelyk, uytgezonderd

-

in

't getal en de ſchikkinge der aanvliegende byen, des vereyſcht hy geene byzondere beſchryving,
maar kan het verſchil in de voorgeſtelde afbeeldinge ontdekt worden.

Hoewel het ganſch beuzelachtig is zyne des Landſchapseyge heerlykheyd, (3)tot (3) Guic
geſlachtrekenig, door eene geduurige ry
van Vorſten, ſedert Adams tot den tegen
woordigen tyd te willen afleyden, gelyk
eenige begunſtigers van den huyze van
Croy in de kerke van Heverleé buyten
Loven, van dat geſlacht zoo in geſchilder
de als marmere afbeeldingen hebben ge

een Hertogdom, ter gunſte van Philips van # der
Croy, te verheffen, welke het vermaarde Nedei

paleys van Beaumont en het ſlot te Claire- tel. “9.
fontaine gebouwd heeft.

Van deezen en

Anna van Croy Prinſeſſe van Chimay is

Philips, van wien wy hier ſpreeken, ge
booren, die by overlyden van zynen va
tracht te doen, is het echter eene onwe der in den (4)jaare vyftienhonderdnegen- (4) Le
derſpreekelyke waarheyd dat het geſlacht enveertig hem in 't Hertogdom van Aar- #
der Croys, een der edelſte van Nederland ſchot, de Graafſchappen van Beaumont foi,4i.
is, en veelen uyt het zelve altyd de voor en Senningem, midsgaders de Baronyen
naamſte en hoogſte ſtaatsampten des Lands VaI1 # Bierbeek, Heverleé en an
bekleed hebben. Dus, als Philips de Goe dere landen, als oudſte zoon opvolgde:
de, Hertog van Bourgondië, in het jaar daarenboven was hy Erfkamerheer van
veertienhonderdnegenentwintig, de Ordre Brabant, en voorheen door Maria Konin
# Guicc. van 't gulden Vlies te Brugge (1) oprecht in van Hongarië aangeſteld tot Opper

#" te, zoo wierden Antoni van Croy Heer

hoofdbevelhebber over alle de Nederland

foliº

van Renti, en Johan van Croy eerſte ſche benden, die zy, in den oorlog tegens
Gaaaf van Chimay beyde onder de vyfen Hertog Willem van Kleef, aan Keyzer
twintig eerſte aangeſtelde leden dier door Karel tot onderſtand zondt. Naderhand
luchtige Ridderſchap geteld. Sedert zyn is hy door Koning Philips eer die uyt Ne
(:) Guicc 'er nog verſcheydene (2) uyt dien huyze # te ſcheep naar Spanje vertrok, met

#" met die aanzienlyke waardigheydbeſchon het gebied over eene (5) der benden van #"
fol65 enz. ken: ja het behaagde Keyzer Karel het ordeninge beſchonken. Desgelyks wierdt het bee.
Markgraafſchap van Aarſchot, meer om hy zeven jaaren laater door den zelven LP'g 3°.
het hooge aanzien van zyne bezitteren als Koning naar den ryksdag, door Keyzer
I. Deel.

3

Fer

NE DE R LA N D SC H E
94.
1567. Ferdinand den I. te Frankfoort beſchree Koning, geluk te wenſchen.
1) Le
laſon de
la Toiſ.
d'Or fol.

Tweemaal

ven, (1) als Gezant afgevaardigd en ge is hy getrouwd geweeſt, eerſt met Johan
magtigd, om uyt den naam zyns Meeſters na van Halewyn en Commines, wier ge
die Majeſteyt, wegens de verheffing van dachtenis men nevens de zyne op deeze
Maximiliaan haaren zoone tot Roomſch

24I •

twee legpenningen bewaard vindt,

I. Het geharnaſte borſtbeeld van den Hertog, met de Guldenvliesordre behangen, ſtaat op
het voorſtuk van den eerſten; binnen deeze tytels:

PHILIPPE SYRE DE CROY, DUC D'ARSCHOT.

-

PHILIPS HEER VAN

C Ror,

HERTOG VAN AARSCHOT.

Op het ruggeſtuk ziet men het borſtbeeld zyner eerſte gemaalinne, die te Heverlee van
metaal verbeeld is en nevens veele anderen van haar gemaals geſlacht, begraaven legt.

Het

randſchrift is:

JEANNE DE HALEWIN, DUSEsse D'ARSCHOT.
JOHANNA VAN HALE WYN, HERTOGIN VAN AARSCHOT:
(:) Mauſ. II. De tweede penning, die al in het jaar vyftienhonderdtweeënzestig gemunt is, voert het
de la Toiſ gekroonde wapenſchild van Philips van Croy op de voorzyde, en tot omſchrift deeze (2) zyne
d'Or pag. gewoonlyke ſpreuk:
JY PARVIEN DRAI CROY. 1562.

IK CROr ZAL ER TOE GE RAAKEN 156z.

#

Op de tegenzyde ziet men het geruyte
van Johanna van Halewyn, met des Here
togen gevoegd, en deeze haare gewoonlyke preuk tot randſchrift:
RAISON LE VEULT HALEWIN.

DE REDEN WIL HET (ZOO) HALEW YN.

By deeze huysvrouw heeft hy drie kin Want hoewel deeze Philips de tweede Her
deren geteeld, te weeten: Margreta van tog van Aarſchot, naadat zyne eerſte ge
Croy, naderhand getrouwd met Pieter maalin Johanna van Halewyn, (4) in den

(4) Mauf.
de la Toiſ.

van Hennin, Graave van Boſſu, doch zon jaare vyftienhonderdeenentachtig,

was

der kinderen naa te laaten geſtorven: voots overleeden, zich andermaal in 't huuwelyk
Karel van Croy, van welken wy hiernaa begaf met Johanna van Blois, dochter van
zullen moeten ſpreeken, die noch by zyne Lodewyk, Heere van Treſlon en Charlotte

# Le
laſon de
la Toiſ.
d'Or fol.
322 •

eerſte huysvrouw Maria van Brimeu, noch van Humieres, heeft hy by dezelve gee
by zyne (3) tweede Dorotheé van Croy ne kinderen gewonnen. Zyne en zyner
Havré geene kinderen hebbende geteeld, tweede echtgenoote gedachtenis wordt
in het jaar zeſtienhonderdentwaalf, mede op eenen legpenning bewaard, die
zonder naakomelingen is overleeden: en wel in den jaare vyftienhonderdvyfen
eyndelyk Anna van Croy, door welker tachtig gemunt is, doch welken, mids
huuwelyk met Karel de Ligne Prinſe van dit gewag van den huyze van Croy, ik
Arenberg, by gebrek van broeders en zuſ niet ongevoeglyk acht alhier, zonder op

ters kinderen, alle de heerlyke goederen den tyd zyner muntinge te letten, tot
van den huyze van Croy in dat van Aren bewys van 't gezegde , zyne plaats te

berg zyn overgegaan en alsnog beſtaan. |

gunnen.

Op

d'Or, pag.
187,

H IS TO R IP EN N IN GEN.
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Op de eene zyde ziet men het borſtſtuk van den hertrouwden Hertog, binnen dceze tytels tot
omſchrift:

PH1 L1 pp E SYRE DE CROY, DUC D'ARSCHOT."
PHILIPS HE ER VAN CRO 1, HERTOG VAN AARSCHOT

Op de andere zyde ſtaat het gekroonde wapenſchild zyner tweede gemaalinne met het zyne
vereenigd, binnen dit randſchrift:
JEANNE DE BLOYS, DUCHESSE D'ARSCHOT. 158r.

JOHANNA VAN BLOIS, HERTOG IN VAN AARSCHOT 1585.
De Landvoogdes, die zoo ſtaatkundig nen vier uuren de verbaasde ſtedelingen,
met een groot gedeelte des muurs ook hun
nuwd, was niet min voorſpoedig in 't ſtuk grootſte vertrouwen geveld ziende, eenen
der opgevatte wapenen, die zy onder het trompetter uytzonden, om by verdrag
beproefde beleyd van Noirkarmes tegens nogte moogen bedingen, 'tgene zy niet in
het eerſte verbond der Edelen had ontze

Valençyn gewend had, want ſedert die ſtaat waaren door de wapenen langer te
groote ſtad het inneemen van krygsvolk konnen beſchermen. Noirkarmes in tegen
niet alleen den voorſtel der (3) strada
weygerde, op hoope van door den verbon deel (3)
den Adel wel uyt haare benaauwdheyd te
edelingen af, welke hem de # .
nu op gelyke voorwaarden wel wilden ipººg: ,,
zullen gered worden, had de Hertogin
meermaal getracht haar veel eer door mid overgeeven, als hen door Egmond en Aar
del van onderhandelinge, volgens (1) des ſchot voorheen waaren aangebooden,
Konings voorſchrift, als geweld van wa maar deed de aanvechtingen verdubbelen,
enen tot het openen haarer poorten te en den krygsknecht zich tot den ſtorm
dit oogmerkwaaren de Graaf vervaardigen, mids de gracht door de

#
#

(r) Strada
de Bello

Belg. Dec,
I. Pag.259.

#

van Egmond en Hertog van Aarſchot, ſtukken (4) van den geſloopten muur mee- (a) Nicº
van wiens geſlacht wy zo even hebben ge ſtendeels gevuld was. Zynde nu het ge- ##

ſproken, als middelaars aan de ſtedelingen

vaar dus voor oogen, en geene hulp van #
39 Pºe

gezonden, op hoope dat hunne bekende de verſtrooide Bondgenooten, veel min
achtbaarheyd hen meer, dan 't gezigt der uyt Vrankryk voor handen, bleef den be
voor de ſtad gebragte wapenen, tot het in legerden niets overig als zich aan de gena

neemen der bezettinge zoude moogen be de der Landvoogdeſſe te onderwerpen.
weegen: dan ook deeze begonne hande Noirkarmes, dus den vierentwintigſten (5) (5) Hooft
ling, uyt een opgevat wantrouwen van van Lentemaand die ſtad hebbende bemag- #
-

wege Noirkarmes onverrichter zaake zyn tigd, dee: twee Onroomſche Leeraars op- #".
de afgebroken, ontfing die Veldheer van hangen, den Stedevoogd Michiel Herlin en
de Landvoogdeſſe laſt, om het langer draa zynen zoon onthoofden, en verſcheyde

len af te ſnyden en door de wapenen de ne anderen Onroomſchen, of die zich de
weygerende ſtad tot reden te brengen.
Hierop wierdt de voorſtad, gelegen aan de
(2) Mete poort (2) naar Bergen, bezet, de loopgra
ren Ned.
ven met kleyn verlies geopend, en de wal
Hiſt. fol.
49, verſo. eerſt met twaalf daarnaa tweeëntwintig

yverigſten in het verhaalde voorval ge
toond hadden, met andere ſtraffen ver

volgen. Staande dit beleg, dat niet min

de eetwaaren als 't geld had ſchaars ge
maakt, acht ik dat dit loode noodmuntje,

muurbreekers, die van Doornik waaren het eerſte der Nederlandſche verdeeldhe

ontbooden, heftig beſchooten. Zulks bin den, is geſlaagen.
Aa 2

Het
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Het voert noch tytel noch ſpreuk, maar tuſſchen het jaarſchrift deezer belegeringe een Bour
gondiſch kruys en vuurſtaal, vermids men alleen tegens de quaade Staatsdienaars, maar nog geens
zins tegens den Koning zelf, de wapenen had opgevat.

Naa het bedwingen van Valençyn, was
niet min het Roomſche geloof, als des
Konings gezag gewapenderhand weder in
dien oord geveſtigd, en de Landvoogdes,
mids ook de ſamengetrokkene benden on
der den Heer van Tholouze by Ooſter
(1) Bor weel (1) middelerwyl waaren verraſt en

# verſlaagen, thans in ſtaat om op het bezet

ſchepte brieven des Spaanſchen Afgezants
aan 't Franſche Hof, van des Koningsgram

ſchap en voorgenome wraakoefeninge ge

bleeken Dandiezaak(5)ondoenlyk vinden. Sº,
de, vertrok hy den elfden van Grasmaand # #
uyt die ſtad over Breda naar Duytsland, om
aldaar, als inveyliger haven, het aanſtaande
onweeder te ontwyken. Op het gerucht van

III. boek, ten van Antwerpen, 't hoofd der Neder dit vertrek verſpreydde zich ſtraks eene al
" " landſche koopſteden bedacht te zyn. Hier gemeene verſlaagenheyd door Nederland,
had, onder oogluyking der Overheden, een ongeloovelyk getal Edelen volgde dit
door gemeenzaamen ommegang met uyt voorbeeld, alle Onroomſche Leeraars(6) (6) Hooft
Antwerpen,
kerkoef#n.
heemſche koopluyden van verſchillenden weeken
feningen uyt
wierden
geſtaakt,hunne
en door
toe- #
Ol. M45 •
Godsdienſt, het Onroomſche geloof groo
ten opgang gemaakt, en waaren in die doen van den Burgermeeſter Antoni van
volkrykeſtad ſedert de laatſte beeldſtorming Straale aan de Landvoogdes uyt naame der
uyt wantrouwen onder de verſchillende Magiſtraat geſchreeven, hoe haare ſtad,
geloofsgenooten veele heevige beroerten yverende in de gehoorzaamheyd des Ko
en zorgelyke oneenigheden onſtaan, die nings, thans bereyd was om de aan haar
een- en andermaal door de tuſſchenkomſt toegedachte manſchap ter bezettinge en
van den Prins van Oranje en den Graaf ruſte der ſtedelingen te ontfangen. Dus
van Hoogſtraate, ook zelf niet zonder wierdt Antwerpen den zesentwintigſten
lyfsgevaar, tot genoegen der Stadsover dier maand met zestien vendelen voet
heden beſlecht waaren. Oranje echter (dien knechten onder 't beleyd van den Graaf van
de Staaten van Holland in 't voorgaande Mansveltbezet, en deed de Hertogin twee
(2) Reſol jaar met (2) vyfenvyftigduyzend guldens dagen daarnaa,(7) met een groot gevolg van #*
# hadden beſchonken) ziende deswegen den eerſten Adel van 't Hof en onder geley- Belg bec.

'No, weynig danks by de zeegepraalende (3) de van vyfhonderd paarden,haare ſtaatlykel Pag 174.

o.Nov.

#* " Landvoogdes behaald te hebben, dewyl intreede binnen die ſtad, aan welker poort

# Hooft zy nu dagelyks in magt, gelyk de verbon

zy door een Burgermeeſter Antoni van
# den Adel in verdeeldheyd, toenam, dacht Straale en de verdere Magiſtraats perſoonen
" de ſtrydige geloofspunten der Luyterſchen zeer plegtiglyk wierdt verwelkomd, en
en Kalviniſchen te vereenigen, om zich met de uyterſte onderwerpinge ontfangen.

(4) Nic. door beyder ſamengeſmolte magt tegens de Van dien Burgermeeſter, die broeder van
#
Belg. #ſt voor handen zynde lyfsgevaaren ſchrapte den Heer van Hildegondsberg was, is my
#* ſtellen. Want hem was, uyt (4) onder dees gedenkpenning ter hand gekomen.
-

A

s.--,

V

Zyn borſtbeeld met ontdekten hoofde ſtaat op de voorzyde, binnen het omſchrift
\

dezers:

H IS TO R I P EN N IN GE N.
A"NTO N I Us A STRA LE

H. Boek,

, Do M IN US DE MERXEM

ET DAM BRUGGE.

ANTO NI VAN STRAAL E, HEER VAN MER XEM EN
DAM BRUGGE.

Welke twee voortreffelyke dorpen benevens hun heerlyk ſlot in de Meijery (1) van Zandho- (i) J Le
ven een halfuur buyten Antwerpen gelegen en 't oude erfgoed van de Heeren van Breda geweeſt ###f
zyn. Doch ten tyde van Johan den I. # van Brabant zyn ze aan de Heeren van Bergen op Praet.Proc.
Zoom by deeling eygen geworden: die derzelver ſlot aan Willem Draak in 't jaar vyftienhon- Brab #
derdvyftien verkocht hebben. Wiens dochter Anna het als huuwelyksgoed aan den Ridder 1o3.

Goswyn, Vader van deezen Antoni van Straale, gebragt heeft. Welke ſedert, op 't overlyden
zyns Vaders dit leenroerige ſlot den vierentwintigſten van Oogſtmaand des jaars

v#

negenenveertig niet alleen op zich verheft, maar ſedert ook van Johan Markgraaf van Bergen de (:) J. Le
RoyNotit.
uytmuntende heerlykheyd van Merxem en Dambrugge zelf voor (2) drieënveertigduyzend gul March.
dens in 't jaar vyftienhonderdeenenzeſtig gekocht heeft.
Sacr. Rom.
Op de rugzyde des pennings ſtaat het geluk in eene zeeſchulp, dryvende op eene bedaarde zee, Imp. fel.
onder deezen ſpreuk:

293.

VIRTUTE ET CONSTANTIA.
DOOR DEUGD EN STAND VASTIG HET D.

Gelyk Antwerpen dus door den Graaf
van Mansvelt, zoo was Uytrecht door
dien van Meegen, # laſt der Landvoog
deſſe, tegens de geſmeede aanſlagen Vd Il !
Breederoode ook reeds bezet geworden.

met zyn regement en drie vendelen, die te
Vreeswyk aan de Vaart waaren gelegerd
eweeſt, deezen ongeoefenden hoop on
ophoudelyk op de hielen volgde. Door
deezen optogt van Meegen was het blokhuys

Dees Heer naadat hem het Ridmeeſter

aan de Vaart alleen met de opontboodene
boeren en een vendel
knechten,

te stad, ſchap (3) over eene der veertien benden

s#

(8) Bot

van ordeninge was ontnomen, aangezien onder het beleyd van Steven de Witt, (8) Neder}.
Belg. Dec. hv h
van d
# hy het doen van
den nieuwen eedd van ge bezet gebleeven. Zulks de achtergelaate Beroert.
III boek,
trouwheyd bleefweygeren, had ſedert be manſchap van Breederoode op den tweeden fol.
1 19.
gonnen zich te wapenen, zoo met zyne van Bloeimaand onder de Hopmannen Jon Verſo.
(4) De
vaderlyke ſtad Viane (4) te verſterken, ker Aalbrecht van Uchtenbroek, Niklaas
Groot als nieuwe krygsknechten te werven, die, van Nievelt en Johan van Reneſſe, uyt
de Bello

-

#d
laat door de vlugtelingen geſterkt, eerlang tot
fol. 27.

Viane over de rivier de Lek zettede, om

eenige duyzenden waaren aangegroeid.
En dewyl dezelve reeds het klooſter te
Mariëwaard hadden geplonderd, en den
Abt gevangen genomen, deeden de Staa
ten van Uytrecht twee vendels, ieder van
vierhonderd koppen werven, die met duy
zend opontboodene huysluyden aan de
Vaart over Viane gelegd wierden, om de
gevreesde ſtrooperyen van Breederoodes

de ſchans te (9) Vreeswyk aan de Vaart

-

-

(s, Bor

krygsknechten (5) te beletten. Door dee

Nederl

ze voorzorg ſcheen nu zyn aanſlag in dien

#k, oord verydeld, zulks hy zich in perſoon
#7. binnen Amſterdam begaf, wordende na
derhand ook derwaart gevolgd van de
(a) Hooft meeſten zyner (6) troepen, om aldaar hun
# Hiſt geluk te beproeven: doch deeze vindende
" die ſtad op
voor
p haare hoede en de poorten
p
hen geſlooten, hebben zy het Katuyzers
klooſter geplonderd en verwoeſt,gelyk ver
(j Mete- volgens ook dat (7) van Egmond, en zyn
#N#
Hiſt. fol. door Noordholland naar Medenblik getoo

(9) Hooft
Ned. Hiſt.

te vermeeſteren, en door deezen inval aan

fol. 148.

den opgetoogen Graaf van Meegen eene
afwending ten voordeele haarer vlugtende
makkeren te maaken.

Steven de Witt van

deeze onderneeminge gewaarſchuuwd ver
vaardigde ſtraks alles tot tegenweer, en
ontſing de beſpringers met zooveel beleyds
en dapperheyd, dat niet alleen een groot
gedeelte daar van verſlaagen , maar ook
verſcheyden', waaronder Johan van Re
neſſe, gevangen, tot bewys der behaalde
zeege naar Uytrecht gebragt en op het ſlot
Vreedeburg gezet wierden. De Land

| voogdes, in erkentenis deezer ongemeene
dapperheyd, verhief Steven de Witt tot den
Ridderlyken ſtand en daarnaa tot Droſ (1o) Bor
ſaard (1o) der ſtede en landen van Viane, Nederl.
naadat zy die plaats door Hertog Eerryk Beroerten,
l II. boek,
van Brunswyk had veroverd. Tot gedach fol. 1 19.
tenis dier overwinninge en zyne eer vind verſo.
# gen, daar t'ſcheep gegaan en uyt den Lan ik deezen gedenkpenning gemaakt te
»

de gevlugt, vermids de Graaf van Meegen
1. T)eek

zyn.
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Zyn geharnaſte borſtbeeld, geſierd met de Ridderlyke keten, ſtaat op het voorſtuk; binnen
het omſchrift deezer woorden:

STEPHANUs
-

DE WITT ULTRAJECTEN's 1s, EQUEs
A U R A T U s.

STEVEN DE WITT UrTRECHTE NAAR, GULDRID DE R.
(1) De
Rouck

Dus
heden o

# naar de (1) vergulde ſpooren, die deezen Ridderen, onder meer andere plegtig
hunne aanſtelling wierden aangedaan. En gelyk nu dees Steven de Witt die waar

Ned. He- digheyd door de wapenen, zoo heeft zyn zoon Johan de Witt eenen zonderlingen naam door
fault fol zyne uytmuntende kennis, by alle luyden van letteren verkreegen: want zynde een man van on
#Hiſt. gemeene geleerdheyd, wierdt hy Kanonnik (2) van de Mariëkerk te Uytrecht gemaakt, heeft
Epiſc.
verſcheydene boeken in 't licht gegeeven, en is in den jaare duyzendzeshonderdtweeëntwintig,
Ultraj, fol. ziende den Hervormden Godsdienſt in zyn Vaderland de overhand behouden, in het laatſte van
126.
Herfſtmaand naar Rome getrokken.

Het ruggeſtuk behelſt, binnen eenen eyken- of Burgerkrans, tot opſchrift deeze woorden:
OB PATRIAM DEFENSAM, VI. NON As MAJ1 CIOI DLXVII.
OM 'T VADERLAND VERDE EDIGD TE HEBBEN, DEN
TWEEDEN VAN BLOE IMAAND. 1567.

Dus liep nu alles de Landvoogdeſſe voor gaders een groot getal Edellieden te Emb
-

wind, die te Antwerpen twee nieuwge den aangeland en voorts in Duytsland ge
bouwde kerken der Onroomſchen deed af

raakt, naa wiens vertrek ook uyt die ſtad

breeken, de burgers ontwapenen, en ver de meeſte Onroomſche inwoonders ver
ſcheydene, die in de voorige # had trokken. De Amſterdamſche Magiſtraat
(3)Hooft den uytgemunt, in de (3) gevangenisſmy aldus hebbende de overhand verworf door

# #it ten en ten ſtrengſte ſtraffen. 's Hertogen den Burgermeeſter Jooſt (5) Buyk, die te (5) Bos
” boſch, dat niet alleen des Konings bezet Bruſſel was, genoegzaam de zelfde ver- Nederl.
ting had geweygerd te ontfangen, maar dragpunten als die van Antwerpen, en #k,
zelfs de Gemagtigden haarer Hoogheyd nam op den negenden van Bloeimaand me-folizo.
gevangen gezet, opende nu mede zyne de eenige knechten van Noirkarmes in,
poorten. In Gelderland alom waaren de die ook onlangs te voore Maaſtricht bezet
Onroomſche Kerkdienſten by verdrag ge had. Groeninge was insgelyks door Aren
ſtaakt; het zelfde dreef Arenberg in Vries berg vyf dagen vroeger voor den Koning
land door, met vier vendelen voetvolks en verzekerd, en de Graaf van Boſſu door de

zestig paarden alleen, 't zy hem zyne Hertogin (6)tot Landvoogd over Holland, (6) Hooft
ernſtige ſpoed, of de naam van zacht en mids het verreyzen des Prinſen van Oran- Ned. Hiſt.

goedertieren hierin te pas kwam. By welke je, by voorraad verkooren. Aldus was ""
verandering wel zeventig van den Vrieſchen
Adel, die 't Verbond getekend hadden,
mede uyt den lande vlooden. Breede
roode zelf ziende zyne zaaken, nu over 't

'er geen geweſt altoos of het had nu een
ander aangezigt, ieder (7) yverde als om (7) Benti
ſtryd in den dienſt des Konings, ieder #.
draafde in de gehoorzaamheyd en op de oorl, pag.
hoogſte gekomen, met loſſen loopten dale wenken der Landvoogdeſſe; en zynde de "
(4) Mete- vlieten en alles overſtuur dryven, (4) verliet zaaken door de uytmuntende wakkerheyd
# Amſterdam, en is met zyne Gemaalinne deezer Vrouwe dus beſlecht, was alles in
so verſo Emilia Graavinne van Nieuwenaar, mids volkome onderdaanigheyd, die ook, #
yk
A

g) De

S#

HIS TO RIP EN N IN GE N. I. Boek.
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lyk byna eenpaarig gelooft wordt, wel dert te verre geloopen: immers men vindt,
langer # hebben, waare niet op dit ſtaatkundige gedrag der Hertoginne,

b. fol.
#"
de (1) begeer ykheyd der Spanjaarden ſe de volgende gedenkpenningen gemaakt.

Het voorſtuk van den eerſten voert, rondom het borſtbeeld der zeegepraalende Landvoogdeſſe,
in den rand deeze haare tytels:

MARGARETA AB AUSTRIA, D Ux PARMAE ET PLAcEN T 14E,
CAR o L1 V. F1 L1 A.

MARGR ETA VAN OOSTENRTK, HERTOGIN VAN PARMA EN
-

PLAgENzE,

DOCHTER VAN KAREL DEN VYFDEN.

Op het ruggeſtuk ziet men, boven het jaar 15.67, eenen opgerechten zeegeboog, in wiens
doorgang een Vreedebeeld ſtaat, vertreedende eenig gedrocht en houdende in den ſlinkeren arm
eenen hoorn van overvloed, in de rechter hand eene fakkel, waarmede het de wapenen der op
roerigen verbrandt, binnen dit omſchrift:
BELGICI TU TEL A.

- DE B Esc HERMING VAN NEDERLAND.
II. Het borſtſtuk van dezelfde Hertogin ziet men op de eene zyde van den tweeden penning,
binnen den zoom deezer tytelen:

MARGARETA A B AUSTRIA, Dux PAR MAE ET PLAc E NT 1AE,
G ERMAN IAE INFER 1 o R1s G U B ER NAT R1 x.

MARGR ETA VAN OOSTENR rK, HERTOG IN VAN PARMA
EN PLAGENzE, LAND VooGD ES VAN
NEDERLAND.

Op de andere zyde ſtaat zy, als eene moedige Amazoon, op eene ſteenrots pal en in 't midden
der voorheen gereezene ſtormen onbeweegelyk: in de rechterhand houdt zy een bloot zwaard, in
de ſlinker eenen laurier- en palmtak, als zynde dat het middel, waardoor zy deeze verkreegen,
Bb 2

Cn

1567.
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1567: en byna als in (1) eenen oogenblik de Landſchappen uyt de woeſte golven van oneenigheyd, on
der des Heeren byſtand, wederom tot ruſt gebragt had, waarom men ook tot opſchrift leeſt:
(1) Bentiv.
Hiſt. der

Ned. Oorl.

A DoMINo (2) FACTUM EST ISTUD. 1567.

pag. 67.
(2) Pſalm
CXVIII.

V. 23.

DIT IS VAN DEN HEERE GESCHIED.

1567.

III. Den tweeden is de derde geheel gelyk, uytgezonderd dat dees van kleyner omtrek is,
des waare het onnoodig hem nader te beſchryven, als zynde dit geringe onderſcheyd in de voor
geſtelde afbeelding genoegzaam te ontdekken.

IV. Rondom het borſtbeeld der Landvoogdeſſe, dat op de voorzyde van den vierden pen
ning ſtaat, leeſt men deeze tytels tot randſchrift:
MARGARETA AB AUSTRIA, D Ux PAR MAE PLAc E NT 1 AE QU E.
MA RG RETA VAN OOSTENRTK, HERTOG IN VAN PARMA
EN

PLACENZE.
3

v

Op de tegenzyde ſtaat eene bloem, van de ſtraalen der bovengeſtelde zonne beſcheenen, bin
nen deeze zinſpreuk:
UT IN TER SID ER A.
ALS ONDER

V. Van den

DE STAR REN.

laatſten dient tot waarſchuuwing, dat hy ſlechts een namaakſel is, en daarom

geene beſchryving vereyſcht.

Deeze bloem nu, op beyde de ruggeſtukken verbeeld, meenen eenigen eene Madelief te zyn,
die in de Franſche taal Marguerite geheeten wordt, om dus op den voornaam der Hertoginne te
zinſpeelen: anderen integendeel achtenze eene Zonnebloem te weezen, die zich (gelyk'er verdicht
wordt) geduurig naar de Zon keert, even gelyk Margreta van Parma in het dempen van den
reezen opſtand, zich altyd naar des Konings beveelen gericht had : of wel, dat gelyk de #
als de voornaamſte onder de ſtarren uytſteekt, zoo ook de Zonnebloem zich de grootſte der bloe
men, en de Landvoogdes zich de edelmoedigſte der vrouwen betoonde.

Hoe het ook zy, haare Hoogheyd of men de begonne krygsruſting zoude
maakte 's daags naa het vertrek des Prinſen voortzetten, of die ſtaakende, mids het
van Oranje uyt
, en op het ge ophouden der beroerten, het verdere be
. rucht dat er in Spanje ſterk ten oorlog te loop der Nederlandſche ſtaatzaaken aan 't
gens de Nederlanden gereed wierdt, den beproefde beleyd van zyne Zuſter over

#

'

Koning by brieven bekend, hoe zyne laaten.

Hoewel de meeſte ſtemmen op

zaaken in Nederland geregeld, en om 't het laatſte en de zachtigheyd liepen, ver

Koninglyke gezag te handhaaven geene koos de Koning echter (5) het eerſte en
nieuwe hulpbenden noodig waaren; mids den heirtogt, dewyl hem docht deezen
die vermeerdering alleen zoude ſtrekken tyd niet te moeten verwaarloozen, die
(3) Strada (3) tot vergrooting der onkoſten zyner zich althans zoo ſchoon opdeed, om Ne
#eliº
Belg. Dec. Majeſteyt, en zwaarder laſt van haare derland te temmen en eens geheel onder 't
e

##s, reeds daaronder verzuchtende ingezeete juk der dienſtbaarheyd te leggen. Nade
nen. Zynde daarenboven het gebruyk maal de nabuurige landen den gemaak
OT1
daarvan althans onnut, dewyl door de ten vreede met hem
bydehand zynde benden de verdere afval derhielden, of indien er op eenige Moo
geſtuyt en de kerkſchenders geſtraft waa gendheyd al eenig bedenken viel, die
(4) Hooft ren, ſchikkende zich alles voorts tot (4) vondt in het haare genoeg te ontwarren.
# bedaaren. - Op 't ontfangen deezer ge Zulks eenigen ziende den harden weg
wenſchte tydinge deed de Koning vyfzy der wapenen te zyn gekoozen, deezen
ner vertrouwdſte Raadsheeren vergaderen, penning daar op hebben in het licht ge

#

en wierdt aan hunne overweeging geſteld,

geeven.

Rondom

5)Strada
de Bello

Belg. Dec.
L. pag.283
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Rondom het geharnaſte borſtbeeld des Konings, ſtaan deeze uytgebreyde tytels in den rand
van het voorſtuk:

PHILIPP Us H1s PAN 1 ARUM REx, GRAN AT AE, CAs T 1 L1 AE, AR RA GoNIAE,

LE G1 o N1s, CAT ALAUN 1AE ; MED1o LAN ENs 1 UM D Ux. 1567.

PHILIPs KoNING VAN SPANJE, GRANADE, KASTIL IE,
ARRAGON, LEON, EN KATALO NJ E, HERTOG
VAN MILAAN EN.

1567.

Op het ruggeſtuk wordt een geharnaſte arm gezien, voerende eenen blooten degen, op wiens
punt een kruys ruſt, met dit onderſchrift op eenen vliegenden wimpel:
HIS TAN DE M.
ETND ELTK DOOR DEEZE MIDDELEN.

Dat is door het punt van den degen.

Volgens dit genomen beſluyt dan , daar, de Baron van Chereau, de Heer
ontboodt Koning Philips een goed ge van Clereaux, en die van Monmartin drie

&# Strada tal (1) oude ſoldaaten uyt de Koning honderd ſpeeren en honderd volharnaſte
e Bello
Belg. Dec.
I. pag.287.

ryken van Napels, Siçilië, en Sardinië ruyters te werven: eyndelyk ontſingen de
naar Genua ; deed veertien vendelen in Italiaanſche Ridmeeſters laſt, om de oude

Spanje ligten, om hunne plaatſen te be vaanen, verzwakt door de langduurige
zetten, drie andere waaren ten overtogt ruſt, voltallig te maaken. En wierdt het
naar Nederland geſchikt.

De Graaf van

Opperhoofdmanſchap deezes (3) krygs- #"

Lodron kreeg bevel om een regement togts aan den Hertog van Alva, den voor- Belg bec.
van twaalfhonderd Hoogduytſchen in naamſten (4) aanraader deezer kaſtydinge, #"
Tirol te werven : aan Sançio d'Avila opgedraagen, vermids niemand der Spaan- #iſt.
Burgvoogd van Pavia, en aan
Saxa
ſche Heeren in krygshandel by hem op- # Pºs
ta wierden ieder honderd Italiaanſche ligte mogt.Vandeezen Hertog, wiens eene zoon (#' Hooft
paarden toegevoegd; aan Pedro Montanez Don Frederik tot Overſte van 't Spaanſche # #.
Steêvoogd van Novara een (2) kornet van voetvolk, en de andere Don (5) Ferdi Bor Ned.
honderd zwaargewapende Spanjaarden. In nand tot dien der ruyterye benoemd was, Beroert.
IV. boek :

#

(2) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 159.

't Graafſchap van Bourgondië hadden de is my dit penningplaatje ter hand geko fol. 128.
verſo.
Baron van Vergy Onderſtedehouder al IIACIl,

Het vertoont zyn geharnaſt borſtbeeld, behangen met den Ridderlyken halsband van 't gulden (6) Guige.
Vlies, mids hy onder 't getal (6) dier Ridderen, in den jaare vyftienhonderdzesenveertig te Rºſ
hij der
Nederl.
Uytrecht, door Philips vader was aangenomen. Het opſchrift is:
fol. 67.
FERDINAND Us ALVARES, DUX ALBAE.
FERDINAND ALVARES, HERTOG VAN AL VA.
I. Deel.

Cc

De

1o 2
1567.
-

r
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De vaſtgeſtelde krygsruſting aldus zyn heeft hy de overgebragte manſchap in de
de
geregeld
en eyndelyk
in ſtaatvan
gebragt,
zondt
de Koning
op den tienden
Bloei voornaamſte (6) hoofdſteden des lands ver- (6). De

deeld, die ſtad zelve, onaangezien zy al-NE,
maand den Hertog van Alva met eene tyd de gehoorzaamheyd zyner Majeſteyt fol. 3t.
magtige zeevloot, bevracht, behalven het had behartigd, tegens 't goeddunken der
krygsvolk, met al het noodige, uyt de Landvoogdeſſe doen bezetten, en de Her
S#" haven van Kartagena naar (1), Italië, en toginne de bevelbrieven des Konings ver
Hiſt fel van daar te lande door 't Alpiſche gebergte, toond, waarby hem het onbepaalde op
I59.
en de dorre wegen van Savoye naar Bour pergezag der wapenen in Nederland was
gondië en Nederland: onaangezien de opgedraagen, blyvende echter aan haar
'Landvoogdes, kennende den aardt van den de ontharnaſte regeering bevolen. Dan
nieuwgekooren Veldheer, het afzenden eerlang nog (7) een nader bericht zyner # N#
van denzelven, uyt vreeze voor nieuwe Majeſteyt voor den dag brengende, dat #.
## (2) beroerten, den Koning voorheen reeds hem behalven de krygszaaken nog daaren- 53.
#e had afgeraaden. Dan Alva, zich vinden boven magt gaf, om ſloten te bouwen, ##

I, pag. 292. de aan 't Hoofd eener zoo ontzaglyke Magiſtraaten en Landvoogden te benoe-Dee i
krygsmagt, yverde in 't voortzetten des
werks, met betuyginge van des Konings
achtbaarheyd door de wapenen in Neder
land te willen herſtellen, die (gelyk hy
voorgaf) ſtaande het vrouwelyke ſtaatsbe
wind, door te naadeelige toegeevendheyd,
niet weynig gekreukt was. Dierhalven
maakte hy allen moogelyken ſpoed op den
togt, en bragt het met de veertiende
legeringe tot in 't Graafſchap van Bourgon
dië: voorts door Lotteringe de paalen van
Luxenburg bereykt hebbende, hield hy

men, midsgaders van de voorige beroerten ****
kennis te neemen, en de pligtigen daarover
te ſtraffen, heeft hy op den negenden van
Herfſtmaand de Graaven van Egmond en
Hoorn in het huys van Kuylenburg (8) ten (8) Hooft

maaltydgenodigd, en onderſchyn van met #.
hen wegens het ſterken van Dietenhove 163.
(mids in Vrankryk om deezen tyd een hee

vige burgerkryg was ontſtaan) te willen

raadpleegen, met hunbeydergeheymſchry
veren doen gevangen neemen, en hunne pa
pieren verzegelen. De gevangene Heeren
met het heir ſtal en ruſt in en rondom Die niet weynig over een zoo onverwacht ont
(3) Hooft tenhove, en wierdt aldaar door (3) Karel haal verzet, beriepen zich wel op 't voor
# van Barlemont en Philips Noirkarmes van recht der Guldenvliesheeren, van voor
wege haarer Hoogheyd verwelkomd, die hunne eedgenooten en medeleden te moe

(sºstrada hy door Franciſco d'Iberra van zyne (4)

ten te recht geſteld worden.

A

Dan dit be

,

#s aankomſt had verwittigd. Met gelyke roep wierdt # niet alleen afgeſlaagen,
# ſtaatlykheden, onder cenen algemeenen maar zy, op gegeeven laſt buyten Brabant,
toeloop des volks, wierdt dees Veldheer onder geeleyd van drieduyzend paarden,
alom in het verdere bevreedigde Nederland naar 't kaſteel van Gent gevoerd; tegens
(5) Reſol. (5) ontfangen, zonder dat iemant, 't zy het recht, dat zelf den allergeringſtender (o) De
# uyt vreeze, of zorgeloosheyd der inwoon Brabantſche (9)ingezeetenen altyd vergund #as.
8 jan. deren, zich tegens het inbrengen van deeze is. Beyder gedachtenis vinden wy op # #

:5° ºok uytheemſche krygsmagt durfde verzetten.
3-
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bewaard.(ro) gedenkpenning by Luckius #
fol. 184
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Op de voorzyde ſtaat het borſtbeeld des Graaven van Hoorn in het harnas, met de Ridderorde Van
PH I
't gulden Vlics omhangen, binnen deeze tytels in den rand:
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b
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I. Boek.

PHIL, Prus, BAR o DE MONTMORENCY, Z.

1o3
1567.

CO MES

DE HORN, ADMIRALLUS.
PHILIPS, BA RON VAN

MoMMoRANCr,

ENZ. GRAAF

VAN HOORN, ADMIRA A L.

Hoorn, dat eertyds maar eene Heerlykheyd was, doch ſedert als leenroerig aan 't Duytſche

#e.

Ryk door Keyzer Frederik den III, ter gunſte van Jakob van Hoorn tot (1) een Graafſchap ver la Toiſ.
heven is, legt onder het gebied van Luyk omtrent Roermonde aan de Ooſtzyde der Maaze, d'Or fol.
praalt met een heerlyk ſlot, en heeft behalven de ſtad Weert (2), daar de Graaf Zyne

woonſtede 137.
(2) Guicc.

houdt, verſcheydene Dorpen en Heerlykheden onder zich. Hoe dit uytmuntende Graafſchap in
den huyze van Mommorançy gekomen is, hebben wy bereyds hier (*) voor gezegd.

Beſchr. der
Nederl.

Op de tegenzyde ſtaat het geharnaſte borſtbeeld des Graaven van Egmond, geſierd met den fol. 135,
(') zie fol.

Ridderlyken halsband van dezelfde Ordre. Het omſchrift is:

24

AMURAT Us PR IN CE ps GAVERAN U s, COM Es EG MONTAN Us,
FL AND R1AE,

ART es 1 e ove

PR.AEF E CT U S.

LAMORAAL PRINS VAN GAVE RE, GRAAF VAN EGMOND,
LAND VO Q GD VAN VLA AND RE EN ARTO I S.

Desgelyks wierden ook gevangen geno , alren genadichſten Heere, ſo dat ſchier
,,jn geenerley manieren van zyner Maj':

men Meeſter Johan Kaazenbrood Heer
(3) Bor

van Bakkerzeel, de Ridder Antoni van (3)

zoude zyn te verwachten eenige be

#en,
Straale, die Burgermeeſter van Antwerpen
lW. boek

nigniteyt oft ſachtmoedicheit, noch

ederl.

hem mit gheene redenen anders te willen

en zeer ryk gegoed was, midsgaders no

fol. 131.

verſcheydene anderen van de eerſte hoe ,, laten onderrichten dan hem by de zelve
daanigheyd zoo te Mechelen, Bruſſel en ,, onſe calomniateurs valſcheliiken inge
Loven, als in andere gedeelten van Neder , biaſen is worden, wie men ouk dageliix

Yerſo.

land. Met een kwam ook tyding uyt ,, genoech mit ooghen mach anſchauwen
Spanje, dat gelyk Johan van Glimes Mark ,,jn welker voeghen (die Gouverneurs van
(!)
Hooft
graaf(4)
van Bergen niet zonder vermoe ,, den Lande, Stadthouder general van dien,
Nederl
Hit fol

is
(3) De

#
0). 2 I,

den van vergif, aldaar was overleeden,zoo
ook zyn reysgenoot Floris van Mom
morançy Baron van Montigny, die nevens
hem (5)in't voorleeden jaar door de Land
voogdes, wegens den ſtaat der Nederland

ende andere heurluyder Conſorten) pro
,, cederen zonder regard te nemen op God
,, almachtich , Previlegien , Statuten,

» »

,, Gerechticheden van den lande noch an

,, eenighe dinghen ter werelt, dan alleen

ſche zaaken en 't verzachten der plakaaten | ,, te verſâden heur eyghen tyrannye ende
aan den Koning was gezonden, door den ,, eerghiericheyt, ende dat tot koſte van
zelven mede was in hechtenis geſmeeten. ,, onſen bloede ons andoende den afgryſe
Waarop het vlugten alom uyt den lande ,, lyxſten ende tyrannelyxſten doot, die
verdubbelde, en de jammerkreet der be

,, zy konnen bedincken, onſe goederen
,, confiſquierende ende onſe arme kinde

drukten zich tot in alle gebuurlanden ver
ſpreydde. Invoege Breederoode en Chri ,, ren jaghende brootbidden, ſegghende,
ſtoffel van Leefdaal, met nog zes andere
dat gheen kindt van ketter oft hereticq
gevloodene Edellieden, tot redding hunnes
(zoe zy die noemen) zynes vaders, oft
»»

» »

Vaderlands het volgende nadere verbond,

van my naauwkeuriglyk uyt het weezend

lyke van woord tot woord getrokken, te
gens Alva onderling hebben geſlooten en
ondertekend.

,, Het is ghenouch openbaer ende eenen
,, ygelycken ghenoegſaem bekent mit wat
» affectie ende genegentheit wy altytz ge

»»

»»

» »

5»

moeders goet kant eruen, ja tott inden
zesten graet toe om alſo ten leſten ſelfs
alles te poſſideren ende beſitten, ende
onsluyden allen te verderuen, ende ver

»»

deſtrueren, t'eeuwighen daeghen, in

»»

ſonderheyt ſegghen openlick, dat zy

»»

zeer verwondert zyn dat men noch eeni

, procedeert en gehandelt hebben in allen

ge onderſaten aldair jnt landt laet woe
nen angeſien heur 'tganſſche landt van

, onſen zaken, handel en voirnemen, hoe

den Coninck was gegeuen

,, wel nochtans onſe quaetgunders ende
,, Calomniateurs 'tzelve altytz in allen

Spaengnien getogen zyn zonder dat zy
weten van eenighe exceptien oft uuyt

,, booſen verwandelt hebben, ja tot ons

5»

aleer zy uuyt

ſonderinghe der Hereticquen ende Pa

, te maken odieus voir den Conick onſen | ,, piſten wair uuyt genoechſaem ſtaet te
C

2.

-

be

Io4
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» »

bemerken, dat zy niet gekommen en

5»

» »

zyn om te redreſſeren die affairen van

32

»y

den lande ende weluaert van dien (zoo

»»

7. »

zy ſich in den eerſten lieten verluyden)

"

»»

7. »
5 »

5 y

9»
»3

maer totteganſſcheende eeuwige verderf
feniſſe deſſeluigen ende onsluyden allen
te maken arme ende eeuwige ſlaven,
men kan ouk lichtelyken ſpoeren, dat
zy anders niet en ſoucken, dan deſe
onſe vaderlanden te bringhen conforme,
die nyevre Indiën, die zy eertytz ge
wonnen hebben, ende om des te beter

te volbringen, ſoucken alle middelen
om te extirperen en ganſlick uuyt te
royen alle die principale Hoofden,
Heeren, Edelluyden, Coopluyden,
Burgers ende alle andere vrome luyden
zonder eenighe regardt te nemen op den
dienſt die wy ende onſe voervaderen
van ouer lange tyden den Coninck ge
daen hebben, als dairby opgeſet heb
bende den leſten droppel van heuren
bloede, ende deleſtenpenninck van heu
ren goede: oirkondt den Graue van Eg
mondt, die welck oirſake geweeſt is,
dat zyne Mt twee ſlachtinghen heeft
gewonnen, ſo dat zonder dien zyne
M". Croone was ſo goet als gevallen,
dan deur die victorie der zelver wederom

op zyn hooft gezett is worden, nu ſiet
men den dank en loon, die hy dair by

ontfanckt, Compt eenen verloochenden
Maran in vollen houe ende leydt hem
geuangen, als een dief ende moorder,
desgelycx die Graue van Horne hebben

de den Koning overal geuolght den tyt

5»
»»

van twelf jaren ende meer als een arme
ſlaue, ende al tzyne dair by opgeſet,
met meer andere dienſten die eenenyde
ren genoech kennelick zyn , voir zyn
loon heeft men hem meteenen hoop lac

,, queyen doen aangrypen endeals een boos
wicht gevanckelick doen ſetten gelyck

3»

»»

25
» »

»»

»»

29
»»

»»

»»

» »

2x

»»
3 »

»»

» »

»

»»

5»

J»
»»

»»

» »

»9
5 p

23

99
29
5 »

99
ºp 2

ſe voirgeroert Vaderlandt. Insgelyk
die Heere van Montigny, weſende
gereyſt in Spaengnien, deinckende al
dair zyner M': een ongemenen dienſt te

doen int redreſſeren van zyne M", ſta
ten, ende affairen van zyne landen,

tanden. Ten ware dan dattet die Religie
ware van Blaſphemie, Diefnerye, Vrau
wenkracht, ende goede vrome luyden
deerlicken te vermoorden, mit meer an

# tyranniye ende boosheyt,

29
»»

godtlicke genade en barmherticheyt

»»

5 »

»»
»»

willen tenderen nademael dat zy die

»»

holden aep, die ſit en grimt op zyne

ten
zy dat dair inne wordt voerſien deur
zulcke middelen, als God deur zyne

»»

Reſte van den Adel, die noch int landt

5»

#

erſevereren ende voirtvaren in heur

» »

29

»»

woirdighe tyt verjaecht, gebannen uuyt
lande, ende heure goederen geconfiſ
queert zyn,alles onder tpretext van Reli
gie, die onſe voirn: Calomniateurs ende
quaetgunders
te hebben, ende
ſo veel in heurluyden is, als in eenen

»»

Dy

»»

5 »

ſten die veel Heeren ende vrome van

»»

»»

»»

#

zyner huysfre: gegeven an eene Spaen
# ſeggende dattet den Coninck alſo
elieft. Wy willen laten blyven die dien

dere diergelycke boosheden ende onge
regeltheden: ware inne zyluyden alteſa
men genoechſame Promoveerde Doéto
renzyn. Wat hope ofte trooſt zullen wy
dan langher verwachten (anmerckende
al 't geneals voirſcreven mit meer andere
exempelen, die wy dagelycx mit duy
ſende ſien voir onſe ooghen) anders dan,
dat zy daghelycx meer en meer zullen

»»

ſaem te bemercken wair toe dat zy

5 9

deren geconfiskiert hebben, ende met

Me: gedaan hebben ende voir deſe tegen

»»

D»

was gebleven, mitten Graef van Aren
in Vranckeryk op te vleesbanck
geſchickt hebbende, om die ſelue alſoe
om den hals te doen bringen, als nu
merckelycker blyckt dat geſchiet is,
alles om dat zy des te beter ende
te vryelicker, zouden poſſideren on

Berghen (lofweerdiger memorie) ange
ſien, dat zy na zynen doot zyne goe

Adel die daghen heures levens zyner

59

59

gehandelt hebben byden Marcgrave van

»»

of hy thien duyſent dooden verdient
hadde, tis ouk oogenſchynlick genoech

oy

alles in recompenſie van alle zyne ge
trauwe dienſten. God weet ouk hoe zy

»»

25

5»

hebben hem aldair ouk gevanckelick
gehouden, zonder dat men kan weten,
oft hy doot oft leuendich is, ende dat

»»

» »

dair toe zal gelieven te ſchicken en
voeghen, dair van wy ouk niet en be
hoiren te twyffelen, angeſien dat onſe
zaken voir God en alle menſſchen zyn
oprecht, goet en rechtvaerdicht. AL DIT
voIRs cREUEN geconſidereert ende in
ſonderheyt regardt genomen, dat wy

»»

van God mit zyn geroepen int getall

5 »

dier vrome, als ons niet hebbende

35

gegeven, een kleynder hart int lyff,

»»

als an onſe voirvaderen, die welke al

95

tyts in heuren tyde hebben beſchutten

9 o

de beſchermt die tranquilliteyt ende li
berteyt, heures vaderlandts, en wy
in als nakomelingen voir God en die

9 y

menſſchen, zulcks te doen ouk ſchul

y »

dich zyn, hebben niet Connen onder

»»

laten om onſer eere wille tott beſchut

»»

tinge ende beſcherminge van ons wyf

»»

59

99

en kinderen en inſonderheyt totte wel

99

vaert ende tranquilliteyt van der ge
meyn
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», meynte, mit zulcke eene zoo recht
, veerdige zake te onderſoucken eenyder Gheconſidereert 't ghene hierboven ver

-

,,jn zyn particulier, die kleine macht en

claert is, ende tot dieneynde uuyt rech
ter genegentheyt, ende Conſciencie zyn
wy ondergeſchreven promptelicker wil

,, vermoeghentheyt, die in ons als reſte

,, gebleuen mag zyn,ende dat tot vorderin
, ge ende redreſſement onſes vaderlandts

lens, te contribueren een ſom

, mit Sampt die vryheyt en liberteyt van
dien; ouk te moghen ſtellen alle arme

van

twaelfduyſent Carolusgulden.
H. DE BRED ER o DE.

,, bedruckte ende verjaechde menſchen

wederom in ruſt en vrede ende tranquil
't gene des voerſcreve, pre
,, liteyt. Ende om dieswille, dat tot Geconſidert
ſenteir
ik
onderteykende vier hondert
, zulcken zaken grotelicx van nooden is
gulden brabants te tribueren.
,, te doen eenige vergadering van pen
DIEDER1ck SoNov.
,,ninghen, hebbe niet konnen onderlaten
,, uuyt ſuyvere en reyner Conſciencie te
,, Contribueren een yder van ons naer Ik CR1sPY NUs vAN ALBRUcx belo
ve twee hondert guldens, mit myn per
,, zynen armen vermoghen. En hoewel,
ſoen.

, dat zoe geringhe ſomme van ghelden
,, niet ſo en is, om krygh te voeren te

,, ghen onſen vyant Moriſque, verhopen Geconſidereert al 't gene des voirſz. Con
,, nochtans, dat der goedegher barmher
, tiger God deur zyne Godlycke genade

ſentere ik onderſcreven te Contribueren,
uuyt zuvre conſcientie, vier honderd

,, ons nimmermeer werdt verlaten, ende

gulden Brabants.

,, duncken dattet beter zy te ſterven op 't

AD oLF v AND ER AA.

,,' bedde aller eeren en vromigheden, mit
599

oy

zoe eene rechtveerdighe zaken, als te
worden ſlaven aller ſlaven, ende boven

En ik onderſcreve ben te vreen en Con

tribuere teneynde voorſz: in promptis,

al'tgene des wy in deſer zaken ſchuldich
, zyn te doene, werden overkomen een

hondert carolusgulden.

oy

,, eeuwigh loff, prys ende eere, mit hul

WILLEM vAN ZEv ENBERcH.

, pe van God, die vryheyt en liberteyt
, onſes vaderlandts ende die verloſſinge Geconſidereert alles voirſcreeven, belove

,, aller arme gevanghenen, niet twyffe
9»
oy

ik onderſcreven te contribueren, uuyt
zuiver Conſcien: hondert golden Croo

lende alle vrome ende rechtveerdige
menſſchen Conſidererende 't gene als

IMCIl.

, voorſz: en zullen niet willen onderlaten

Ut.

DIERICK VAN HAAFTEN.

,, eenyder na zynen vermoghen heureeere
en Conſcientie hier jnne te quyten:
biddende den almachtige God hy deur Ik A: Do MBER CH belove hondert croo
nen, mit ſamen myne perſoen.
zyn Godelicke kracht deſe onſe zaken
, zoo wilt vorderen en regeren, dat zy
1567.
59 moeghen geſchien tott zyner eere ende
, glorie ende tott onſer aller ſalicheyt.
En hing aan deezen verbondsbrief, van
welken
ieder ondertekenaar eenen van
Aangemerckt, als boven, zoo belove ik

# te Contribueren de ſom: van twee

hondert brabants guldens.

denzelfden inhoud had, in de plaats van
een zegel, dit zilvere vergulde penningt

CHRIST oFFEL v AN LEEFDAEL. Je.

Rondom het borſtbeeld van Koning Philips ſtaat dit Franſche randſchrift op de voorzyde:
I. Deel.

Dd

EN
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1567.

N E, D E R L A N D SC H E.

EN TOUT FIDELLES AU ROY. 1567.
DEN KONING IN ALLES GETROUW

1567.

. Op de rugzyde houden twee geſtrengelde rechterhanden eenen dubbelen bedelzak ; binnen
het omſchrift deezer woorden:

JusoUEs A PoRTER LA BESACE.
7 O T H E 7' D R A A G E N
B

VA N

DE N

E E D E L Z A K.

Van kleyn gevolg echter waaren deeze hy den Raad der beroerten, anderen den
(1) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 147.

hooge voorneemens van Breederoode, Bloedraad noemden, beſtaande (4)uyt om- (4) Hooft
vermids hy niet lang zyn ongeluk over trent twaalf Rechteren, meeſt alle Span Ned. Hiſt.
leefde, maar ſtorfden vyftienden van (1) jaarden of Spaanſchgezinden, wier laſt tol. 16+

Sprokkelmaand des volgenden jaars op den was die te ſtraffen, welke aan de onlangs
gereezene beroerten vaſt geweeſt waaren,

huyze van Harnhof of Harenburg in de
veſte van Rekelinghuyzen, en wierdt te
Gemmen, in het land van Kleef, begraa
ven; hebbende onder alle zyne ongeluk
ken een geluk gehad van, door eene ty

en zich eenigermaate, 't zy daadelyker
't zy naalaatender wyze, ſchuldig ge

maakt hadden, met uytſluytinge van al
le zulke Landsraaden, dien volgens 's

dige vlugt, de wiſſe kluyſters van Alva te Lands wetten en gebruyk de rechtſpraa
zyn ontkomen. Dees Veldheer had zon ke toekwam, verzocht haare Hoogheyd,

der kenniſſe der Landvoogdeſſe de perſoo voorziende de elende, die den ingezeete
nen der Graaven van Egmond en Hoorn nen daar door boven het hoofd hing,

en deed door Mansvelt en (2) van den laſt der Nederlandſche Landvoog
# Strada aangetaſt,
Barſemont haare Hoogheyd eer daarvan de dyevoortsteenemaal (5)ontſlaagentezyn. (s) Hooft
e Bello
Belg. Dec.
I. Pag. 3oo.

daad als het beſluyt verſtaan, zich te # Dit ſtondt Philips haar toe, nevens zeke- fol.
#d.165.
Hiſt.
lyk over het verheelen van deezen aanſlag re vereering in baar geld en aan jaar
by haar verontſchuldigende met betuygin lykſch inkomen. Waarnaa zy van de
ge van door bevel des Konings dit voor Staaten, dewyl het vergaderen derzelve
neemen te hebben moeten geheym hou verbooden was, haar afſcheyd by brieven

den, opdat in den algemeenen haat, die nam, en naar Italië keerde, laatende het
daar uyt zekerlyk zoude vloeijen, haare afgelegde ſtaatsbewind (6) in handen van

(6) De
Groot

Hoogheyd geen deel mogte hebben, maar den Hertog van Alva. Onuytſpreeke

Nederl.

veeleer door haare liefde by de volken, lyk was de droefheyd der Nederlanderen jaarbºfol
O.

over welke zy het beſtier voerde, te meer (7) over haar vertrek , dewyl zy eene 3(7) Benti
Hiſt.
ingang vinden. Deeze verſchooning vol Vorſtin was, niet alleen onder hen ge- vog.Ned.
deed echter de Hertoginne geenszins, booren en van hunne zeden, maar ook der
Oorl. pag.
want of zy wel haar ongenoegen voor van moed en ſtandvaſtigheyd, die door

de twee gemelde Heeren bedekt hieldt, haar beleyd deeze Landen , uyt zoo
heeft zy nogtans (3) misnoegd begon geweldige ſtaatſtormen, tot ruſt en kalm
#
e Bello
Belg. Dec.

I. Pag 3oI.

nen te vreezen, dat diergelyke zaa te had weeten te brengen : daar Alva in
ken in 't vervolg meermaal voorvallende, tegendeel dezelve ſedert, door eene alte

haar ook wel ligt de laſter dier gewelde ſtraffe regeering, in eene zee van traanen
naaryen mogte aangewreeven worden : gedompeld heeft. Waarom ik voegelykſt
nademaal by haar ſlechts de naam, doch oordeele deezen gedenkpenning zonder
de klem der regeeringe onder Alva alleen jaartal alhier te plaatſen, en daarmede

beruſtte. En dewyl hy ſedert tradt tot ! de Landvoogdy van Margreta te be
het inſtellen eener nieuwe vierſchaare, die krooneII.
- .

-

-
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-

---
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Het bovenlyf der Hertoginne ſtaat op de eene zyde des pennings, en voor hetzelve een ge
dreeven vat of kom met veelerleye vruchten, binnen het omſchrift deezer tytelen:
MARGAR ET A,

Uxor ALExandri FLOR EN T 1 AE, ET OCTA v11

PARAMAE DUCUM, CARo L1 V. IMPE RAT oR1s FIL 1A.

Mx RG RETA, GEMAAL IN VAN ALEXANDER HERTOG
VAN FLORENTSE, EN VAN OKTAAF HERTOG

VAN PARMA , DOCHTER VAN KEIZER
KAREL D EN VITFD EN.

Op de andere zyde ziet men eene knieviool, leggende boven op den ſtrykſtok en onder dit

byſchrift:

vERSA

EST IN LACHRIMAS.

ZT IS IN TRAAN EN VERWISSELD.

De leezer oordeele zelf of de eenſtemmige en zoetluydende vreugdetoonen der voorheen in
thans op het vertrek dier Vorſtinne, door het al
te ſtraf ſpannen van den Bloedraad niet in ontſtelde en maatelooze jammerklagten verkeerd, en

# eendragt leevende Nederlanderen,

de Landzaaten tot het ſtorten eener zee van traanen, gebragt wierden.

Dd 2.

BE

1 o8

B Esc HR Yv ING
D E R

NE DER LA N D S CHE

HISTORIPENNINGEN,
DE S E E R ST EN DE E LS
T W E E D E

Aa 't vertrek der

B O E K.

p

geweeze

het begin van het jaar achtenzeſtig by 1568.
## Landvoogdeſſe, tradt Alva openbaare afkondiging indaagen, om bin-ZNT
V43 in haare plaats, nam het nen driemaal (4) vyftien dagen voor hem #
# ſtaatsbewind met een veel on te Bruſſel te verſchynen, Graaf Lodewyk Beroert,
KESSG-3 bepaalder gezag by de hand van Naſſou, Antoni van Lalain Graaf van ##
en tegelyk een beſluyt om zich van de Hoogſtraate, Willem Graaf vanden Berg, verſo.
magtigſte ſteden van Nederland te ver Floris van Pallant Graaf van Kuylenburg, #
zekeren. Dus had hy zyne medege Hendrik Heer van Breederoode, Willem thent.
(1) Hooft
gebragte regementen in (1) Gent, Edin Prins van Oranje en andere uytwykelin- #.
Nederl.
#ol gen, Lier, Dieſt en Antwerpen gelegd, gen, met uytdrukkinge van ieders belaſtinge
162.
en deed nu aan de laatſtgemelde ſtad, om en begaane misdaaden. Hierop ſchreef de
de burgery in toom te houden een zeer Prins van Oranje niet alleen een omſtan
ſterken burg bouwen met vyf naar de dig antwoord, (5) tot zyne verdeediging, Q#
konſt geregelde bolwerken ; moetende aan den gemeenen Voorzorger des Ko-Beroert,
(:) Hooft de inwoonders vier tonnen ſchats (2) tot nings en den Hertog, maar deed nog #*
##t dit ſlot, dat wel veertien koſtte, opbren een omſtandiger vertoog tegens alle zyne Byvoegt
gen. De Walſche krygsbenden, die hy beſchuldigers in druk uytgaan, ja daaren- #"
op zyne aankomſt in Neêrland vondt , boven, om aan de werreld te betuygen dat ſtukken,

Q# deed hy alle ſterkten, (3) ruymen en, zyn gemoed in 't midden deezer vervol-fol.3.
foi ro," als hem verdacht zynde, geheel afdan gingen geruſt was, als zich niet ſchuldig
ken, of onder de overgebragte benden ver achtende aan eenig wanbedryf in de voo
deelen. Ook ontnam hy dien van Gent rige beroerten gepleegd, ook deezen pen

de ſleutels hunner poorten, en deed met

ning munten.

Hy vertoont het geharnaſte borſtbeeld van den gedaagden Prins op het voorſtuk, hinnen het
randſchrift

deezer tytelen:
GUI

H IS TO RIP EN N IN GEN.
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GUILELMUs, D E1 GRAT 1 A PRINcE Ps AURAICAE,

-

COMEs NASSAVIAE.

WILLEM, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN ORANJ E,
GRAAF VAN NAS SOU.

Op het ruggeſtuk ziet men eene zee verbeeld, op welke het neſt van een ysvogel onbeſcha
(1) Mete
digd dobbert, terwyl vier winden, doch die door eene hooger hand worden verdreeven, tegens ren
Ned.
eene onberoerelyke ſteenrots hunne krachten vruchteloos verſpillen, onder dit byſchrift, 't welke filt fot
218, verſo,
die Prins ſedert altyd voor zyne zinſpreuk (1) heeft gehouden:

SAEVIS TRANQUILLUS IN UNDIS.
GERUST IN 'T MIDD EN DE R WOED EN DE BAAREN.

Het was Alva niet genoeg den Prins vondt. Dierhalven in zoo ruym een veld
van Oranje gedaagd te hebben, maar hy van uytgerekte misgangen, wierden ook
liet ook zynen oudſten zoon, Philips de zulken het voorwerp der rechtsplee
Willem Graaf van Buuren, uyt de hooge ginge van den Bloedraad, welke den Land
ſ# ſchoole van Loven, met (2) verkrachtin voogd in 't uytvoeren zyner voornee
# ge haarer verkreegene voorrechten, ligten mens in den weg waaren , of door het
IV boek, en naar Spanje voeren, om hem in de trou verbeuren hunner goederen eenen krach
#” we des Konings en 't Roomſche geloof te tigen naadruk konden geeven, om de
#. houden. Ondertuſſchen zag men ook dagelyks zwaarder wordende ſtaatslaſten,
#n zeker geſchrift in 't licht komen, behel en 't onderhouden van zoo veele krygs
Oranje, zende (3) de voorvallen en zaaken, met knechten te helpen draagen. Hier door
#s- welke bygewoond of naagelaaten te heb wierdt nu het bloedvergieten een ſpel en
Een Ned. ben men den gerechtsdwang des opge gelyk het hangen, (4) branden en py- G#
#el worpen Bloedraads onderhavig wierdt : nigen , zoo van Roomſchen als On-fol. 165.
an Olen

en voorwaar, de zelve waaren

zoo

roomſchen , den Spanjaarden, als een

wydſtrekkende, dat een onbeſchryvelyk ſpreekwoord, was in den mond beſtor
getal van inwoonderen door daaden , ven , zoo heeft het ook by laateren
woorden, toelaating , ja door 't verboo tyd den liefhebberen tot het maaken
dene in anderen niet werkelyk weder van deezen gedenkpenning aanleyding
ſtaan te hebben, zich daar in bedraaid gegeeven.
S
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Op wiens voorſtuk de gepleegde beeldſtorming en de ſtraffe daarop gevolgd ſtaan afgebeeld, (5) Reyd
hebbende voorts het

#

k, om te ſpotten met Vargas, Hoofd van den Bloedraad, dit ge- Hiſt der

breklyke Latynſche opſchrift, 't welke ſommigen (r) willen dat hem,by't vonniſſen van eenge #oek
Roomſchen , nog gebreklyker uyt den mond zoude zyn gevallen:

paſſend.
"

Introd. ad

,
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NE D ER LA N D SC H E

DE KETTERS HEBBEN DE KERKEN VERBROKEN,

DE

"-o

ROOMSCHEN HEBBEN ER NIETS TEGENS GEDAAN,
DES MOETEN ZE ALLE MAAR WORDEN

OPGE HANGEN.

IN 'T JAAR 1568.

Invoege thans de galgen geriſt hingen, lyke (*) goederen in Nederland. Niet (*) Adve
de raders, ſtaaken en boomen overlaaden min tegens recht en regel ging het in 't #
ſtonden en als verzuchtten onder den laſt aanſtellen der Overheden en het begeeven

der gemartelde lyken: zoo dat 'er weynig
huyzen waaren die niet de dood van hun
ne omgebragte bloedverwanten beween
den ; ja zelfs geheele landſtreeken door

't bannen en geweldig woeden des Bloed
raads of door 't vlugten der inwoonde
ren ontvolkt wierden. Veelen zagen met
de gevonniſte ouderen zich van hunne

eenigſte broodwinners beroofd; anderen,

der ampten, ziende de burgers en landzaa
ten zich daarvan verſteeken, of die den

zoodaanigen opdraagen, welke breed in
tytel, doch ſchraal in middelen, hen nood
zaakten het hunne daarby in te ſchieten,
om den moedigen gegoeden, hier door uyt
dus alle gedachten en magt van
tegenſtand te beneemen, en den verarmden
lafhartigen door hoope van vergeldinge ter
ſlaavernye te gewennen. Kortom de ge
rechtigheyd ſcheen thans geheel dood, en

#

wien het verbeurdmaaken hunner goederen
het weynige, dat ze nog bezaten, ont
nam, vonden zich tot den beedelzak ge de waarheyd in ſtervens nood door de #
bragt. Doch de ongehoordſte aller gewel boorte der bedriegerye, van welke veelen
denaaryen was het vonnis, dat de Spaan zich in deezen tyd bedienden, en onder
(r) Bor ſche Inquiſitie, op den zeſtienden van (1) ſchyn van vryheyd van (3) geweeten te (3),H:
#, Sprokkelmaand tegens alle de Nederlanders zoeken, zich voor hunne ſchuldeyſchers, # 159.
ivº boek,”
velde, by het welke, uytgezonderd eeni dien zy niet zagen te voldoen, te zoeken & 165.
#
6o.
ge weynigen , wier naamen waaren te boek
maakten, terwyl anderen, zich naar den tyd
eno,
geſteld, alle de inwoonders deezer landen voegende, met valſche getuygſchriften van
voor ketters ten minſte ketterybegunſtigers, altyd Roomſch geleefd te hebben, dage

# # ter Miſſe # daar ze in jaar en

en door doen of laaten in
nis vervallen verklaard wierden.

De Ko

ning zelf bekrachtigde dit vonnis tien da
gen daarnaa, en beval, zonder eenige
(..) Hooft gunſt, genade en (2) aanſchouw van ge
Ned. Hiſt ſlacht, ouderdom of ſtaat , ja zonder

" uytvlugt van beroep tot hooger vier
ſchaar of nader overzigt , hetzelve te
werk te leggen, volgens orde te gee
ven aan de Voorſpraaken der Landsheer

ag niet geweeſt waaren, zoodat ook de
onderlinge trouw ver te zoeken, ja ganſch
verlooren was by de zulke, die hunne
medgezellen, met welke zy voorheen
yverig plagten ter preeke te loopen, nu
zelfs gingen aanbrengen. Dit eene en
andere of diergelyken hebben oorzaak ge
geeven, dat dees legpenning in dit jaar ge
maakt is.

De voorzyde vertoont eenen ſtruyk met bloemen, binnen het randſchrift deezer woorden:
JUSTITIA IS GESLAGEN DOOD,
VERITAS DIE LYD IN NOOD;

DE RECHTVAARDIG HETD IS GESLAAG EN DOOD,
DE WAARHE2 D LEGT IN NOOD;

-

Op de tegenzyde ſtaat de dood afgebeeld, welke thans eenen vetten oogſt had, door 't von
niſſen van zoo veele elendige aangeklaagde lieden. Het omſchrift is:
FAL

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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FALLACIT As IS GEBOREN,
EN FIDES HEEFT DI STRIT VERLOREN.

e

1568.

DE BEDRIEG ER r IS GE BOOR EN,
EN DE TROUW HEEFT D EN STR rD VER LOO REN.
1568.

En voorwaar, dat de bedriegery, althans den zich des voortaan hoeden, of hy hen
zeegepraalende, het veld alle, ten ſpiegel van anderen, doen ſtraf
behieldt, en het gegeeven woord by den fen aan den hals. En had zyne Majeſteyt
# wierdt ontheyligd, bleek niet haare landen liever luydeloos, en als eene

over de trouw

(1) Bewy- alleen (1) uyt het ſchendendergaſtvryheyd wildernis te laaten leggen, dan eenen

# in het aantaſten van Egmond en Hoorn, dwaalgeeſt daar in te gedoogen. Even lut
den Graaf maar ook zonneklaar uyt het volgende. tel (4) baatte het voorbidden der Staaten (3) #l.

# Want Alva verachtende de vergunde (2) en ſteden van verſcheydene andere geweſ. E#
#" quytſchelding der geweeze Landvoogdeſſe ten, omgeſlaakt te zien hunne (5)bewinds- #..
# deed, binnen eene maand tyds, veele luy luyden, vaſtgezet, meeſt, om bedryf #"
NedJaarb. den van allerleye ſtaat en ouderdom, zoo door laſt van hunne meeſters geſchied. 568 fol.

**3

te Antwerpen als elders, gevangen nee Onder allen wierden de zulken wel meeſt # Hooft
men en door den Bloedraad veroordeelen.

ſtrafbaar
geacht, welke
zich op Ned.
Hiſt.
de oude voorrechten
des beſtonden
landste beroepen,
fol. 169.

Waarom de Wethouders dier koopſtad,
ziende zoo veele burgers door de voorheen

# belofte #

en aan den on

epaalden rechtsdwangdes Bloedraads, met

in welk geval de voorgemelde Vargas op
zeker Vertoog zoude geantwoord hebben

in dit Spaanſche (6) Latyn: NoN cuRA- #,

verkrachtinge van ſtads voorrechten opge MUs v EsTR os PR IvIL E G 1o s , J/y den Prin,
offerd,

# by den Hertog vervoegden,

vraagen naar uwe voorrechten niet: ja 't van Oran

(3) Hooft om hem het gegeeven woord der (3) Her reppen van dezelve was eene doodſtraf. #'
op het ootmoedigſte te erinneren, waardige misdaad, mids by 't voorgemelde #

#" toginne
-

en het naadeel, dat de ſtad door die rechts

vonnis der

inguiſitie (7) alle voorrechten #”

vordering in haaren koophandel leedt, en vrydommen des lands waaren vernie- #

voor oogen te ſtellen. Dan hy dit verzoek tigd: des wee hem! die zich eeniger wyze S#
ten euvelſte opneemende betuygde aan de tegens de bevelen der Spanjaarden durfde #
gemagtigden, zich te verwonderen van
nog zulk eene ſtout-en onbeſchaamdheyd
in die van Antwerpen te beſpeuren, als te
durven ſpreeken voor de Ketters: zy zou

verzetten. Gelyk zy zelfs ook niet duy-##"

ſterlyk op deezen legpenning te kennen verſo,
geeven, welke in dit jaar voor Gelderland
gemunt is.

Op de eene zyde ſtaat Philips geharnaſt borſtbeeld, en in den rand deeze woorden:
LEGGELT VAN 'S CONINGS REKENCAMER IN GEL DER LA N D.

Eenen ruyter te paarde ziet men op de andere zyde, binnen het omſchrift deezer woorden,
genomen uyt het boek (8)Judith:
VAE GENTI! IN SURGENTI CONTRA GENUS MEUM.
WEE D EN VOLKE! DAT TEGENS M2TN GESLACITT
OPSTAAT.
Ee 2.

Onder

(8) Kap.
XVI.Y.2o.

N E DE R LA N D SC H E
1568.
Ondertuſſchen ſcheen ook de Hemel, penen op te vatten, en dus ieder aanmaan
getergd door de dagelyks toeneemende de, om insgelyks door rechtvaardige nood
II 2.

boosheden, tot de overmaat deezer inland weer zich van de dagelyks toeneemende

ſche elende nog zyne ongenade toe te bren overmagt der Spanjaarden te ontſlaan, de
gen : want door de ſtrafheyd van eene overgeërfde vryheden te handhaaven en
(i), Bor langduurige vorſt (1) wierdt het geheele hunne wyven en kinderen van het juk der

#en land, en door de daar uyt ryzende dierte voor handen zynde ſlaavernye te bevry
Iv. boek, van voeder de veehoeder (2) niet weynig den. Behalven dit kwaamen er nog ver
doordien eener koeije hooi vyf ſcheydene andere boekskens en geſchriften
Neden of zesentwintig goudguldens, van achten zoo in de Duytſche als Franſche taale in 't
# fel twintig ſtuyvers, kwam te gelden, daar licht, welke(6) nergens anders toe ſtrekten #

# #ft gedrukt,
"

men, by effene tyden, ligtelyk het beeſt als om de werreld van de rechtvaardig- NedJaarb.
om koopen konde. Dierhalven was de

heyd deezer toeruſtinge te overtuygen, #a.
wyl vaſt ieder uytzag of er geene midde meer tot het verdeedigen hunneryrydom- #.

droefheydin Nederland alom gemeen, ter en de gemoederen der ingezeetenen te Beroerten,

len, tot verligting van 's Landsrampen kon men aan te zetten. Deeze krachtige be- ""
den beraamd worden. Oranje ſcheen de weegmiddelen lieten de Spanjaards niet on
eenigſte daar zich aller oogen op geveſtigd beantwoord, nochte daar ontbraken 'er, die

hadden : welke alles ter zyde ſtellende, dezelve uytkreeten als eenen dekmantel,
dat een achterdenkendgemoed zoude kon waaronder Oranje ſlechts zyne ſtaatzuch
ten koſte der arme ingezee
nen weerhouden, eyndelyk een beſluyt tige
nam van door kracht van wapenen het uy tenen verborg. En wat het verlies der
terſte te waagen, het geluk te beproeven, voorgewende vryheyd aanging, betuygden

#

en Alva, thans nog vlot in het onbeſtor zy, dat men dit niet aan de heerſchzucht
ven bewind, in 't hart van 't land langs ver der Spanjaarden, gelyk men voorgaf, maar

ſcheydene kanten te beſtooken. 'Eer hy aan de toomelooze vryheyd zelve, die
(3) M

echter dit voorneemen

##

zich ieder in de voorleedene beroerten had

3) ººg" liet hy, op den achtentwintigſten van (3) aangemaatigd, te wyten hadde: om welke

#.
61.

g) Bor

vertoogſchrift in # in haaren voorigen luyſter te herſtel
uytgaan, in 't welke hy, den handel der len niets beter was, als de ſchuldigen,
Spanjaarden op 't leevendigſte hebbende die gelyk breydelooze paarden de gareeafgemaald, verklaarde: hoe de Nederlan len van gehoorzaamheyd hadden af
den op het punt en in het uyterſte # # , thans anderen ten voorbeeld
ſtonden (4) van door een gewis bederf en met ſcherpe ſpoorſlagen en (7) op 't (3) De

# een

#en, eeuwige

ſlaaverny overrompeld te wor

ſtrengſte te ſtraffen, doch integendeel de #aſk

IV boek, den; waartegens hy, zoo uyt loutere ge getrouw gebleevene in den dienſt van fol.34.
fol. 181.
neegenheyd tot deeze eertyds zoo vrye God en den Koning met weldaaden te be
(5) Hooft landen, als aangezet door den eed, voor loonen en op te hoopen. Welke zin
Nederl,
#
fol.

heen toteyndelyk
handhaaving
hunner
vrydommen
gedaan,
beſlooten
had(5)
de wa ſpeeling de inhoud van deezen legpen

ning is.

Op wiens eene zyde het bovenlyf van den Spaanſchen Koning in 't harnas ſtaat afgebeeld, heb
bende in de rechterhand een bloot zwaard en in de ſlinker eenen lauwerkrans; binnen dit om
ſchrift:

POENA ET PR.AEMIO.

DOOR STRAF EN BELOO WING.

(8) Pharf.

*

#&

Op de andere zyde ziet men een ongetoomd en hollend paard, als het zinnebeeld der voorige
oploopen en toomelooze baldaadigheden. Het om- en opſchrift is genomen uyt het heldendicht

146.

van (8) Lucanus:
LIBER

H IS TO R I P EN N. IN GE N.
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-

DE VRrHErD GAAT DOOR DE VR rHErD VERLOO REN. 1568.
Ondertuſſchen had de Prins van Oranje, ongelyk grooter magt en rykdom weezen

om zyne krygsmagt op de been te bren de, by dit bewys van hulpe niet haalen
(1) Hooft gen, zich vervoegd by (1) eenige Duyt mogt.

#

De Prins van Oranje, die voor

ſche Vorſten, en van hen, naa 't voor

zyn vertrek uyt (4) Holland van deszelfs # #
(2) Hooft me vryheyd gekreegen , om (2) de ver vaſte goederen, geligt had, # too-#.
#" draagen van den nood des Lands, volko Staaten achtienduyzend guldens, op zyne #

#"
ol. 175. zochte manſchap in hun gebied te ligten. nen dat alles voor de gemeene zaak ten #"
-

Dus wierden alom wapenen verzameld, beſte was, verkocht nu zyne dierbaar

krygstuyg aanbeſteed, laſt- en bevelbrie ſte kleynoodiën, goude en zilvere va
ven afgevaardigd, en op 's Prinſen naam tCn, # en alles, wat verder dit
met allen ſpoed de trom ter wervinge ge
roerd.

Graaf Johan van Naſſou bewees

ook op dit pas den Prinſe eene zonderlinge
proef van broederlyke liefde, ſtellende alle
# Reyd (3) zyne heerlyke goederen tot onderpand,

# #l om te vinden eene zoo groote geldſom,
fel 6,

doorluchtige huys tot pracht en Vorſte
lyken luyſter ſtrekte : hoopende met
Gods hulpe, zoo voor de wetten en den
Koning, als de gemeente, den voorgeno
men krygstogt gelukkiglyk te zullen vol
voeren. Welk verpanden en verkoopen
zyner Vorſtelyke goederen zoo wel,
als inhetzyne
ſtellen
der gemelde
(5)
vendels
de redenwoorden
geweeſt (5)

dat al het gene door Keyzer Karel by Ko
ning Chriſtiaan van Denemarke, of door
Hooft
Ned. Hiſt.
Hertog Karel van Bourgondië by Koning
Eduard van Engeland, hunne verdreevene zyn, dat de volgende penning gemaakt fol. 196.
zwagers, eertyds gedaan was, ſchoon van is.

º
:

Op de eene zyde ſtaat des Prinſen wapenſchild en daar onder het gulden Vlies, hebbende voorts
de rand deeze tytels tot omſchrift:
GUIL IEL MUs, DE 1 GRAT 1A PRINCE Ps URANIAE, COM Es
NAs s Av 1 AE , CAT T 1 ME LI B o c1, D1 ET z 1 AE Zc. BA Ro
Do M IN U so UE BREDA E.

WILLEM, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN ORA Nj E,
GRAAF VAN NASSOU, KAT ZE NELBOG E, D IETZ
ENZ. BA RO N EN HEER VAN BREDA.

Op de andere zyde ziet men eenen pellikaan afgebeeld, die zyne borſt opent, om zyne jongen (6 Mete

met zyn bloed te voeden. Welk zinnebeeld de Prins mede in zyne (6) veldtekens voerde, ge- # N#
lyk gezegd is van het opſchrift der woorden:

61,

PRO LEGE, REGE, ET GREGE.

VoOR DE WET, D EN KONING, EN HET VOLK.
Nog ſtaan zoo boven als onder het zinnebeeld deeze twee woorden:
DIVINO FAVORE.

I. Deel.

ONDER GODS GUNST.
F f

Be
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- zich ook veelen der geweekene Edellieden den onder de gene, met welke de Prins van

mids nu alle hoop van genade vervloogen Oranje, geduurende zyne eerſte (4) krygs- (4) Mete
, was, begonnen te wapenen, om aan ver togten,geheym verſtand hieldt, laatende, #
ſcheydene oorden den Hertog van Alva mids zyn afweezen, veele zaaken van ge- óó. "
handen vol werkste verſchaffen. Dus ont

wigt door hem uytvoeren. Waarſchynlyk
zullen ze beyde zoonen zyn geweeſt van
Johan van der Aa, welke van den Hey
melyken Raad en tegelyk ook van den
(5) Guicc.
Raad van (5) Staate, door Koning Philips Beſchr.
der

S.
Hooft hieldt zich (1) de Graaf van den Berg by
Nederl.
-

#ol. Weert, zynde wakker bezig met eenen
176. , hoop volks by een te zamelen, ook had
hy, door het geweldig vlugten der in

woonderen, taamelyken toeloop en eenen voor zyn vertrek opgerecht, s Geheym
- aanſlag geſmeed om zyn eygen huys ſchryver geweeſt is. Hoe het daarmede
's Heerenberg, dat de Graaf van Meegen zy, het is zeker dat dees Philips van der

Nederl.

fol. 38.

voor Alva bezet hieldt, door 't be Aa niet alleen nevens Breederoode het on

leyd van den Hopman Kriſpyn van derlinge verbond heeft ondertekend, en
Zeltbrug, te vermeeſteren. Dees kreeg het daarop ſteunende verzoekſchrift aan de
het ook in, doch moeſt het, eer hy zich Landvoogdes (6) overgeleverd, maar ook (3), Bor
koſt ſterken en van behoefte voorzien, op ſedert altyd met den Prins geheymen han- #
het naderen van Sangio de Lodogno, we delenbrievewiſſeling onderhouden, ja ook iſ, boek,
der zoo ſpoedig verlaaten, als hy daarin tot redding zyns Vaderlands, naderhand #.
(:) Hooft geraakt was. In 't land van Kleef (2) ver in de jaaren vyftienhonderdzeventig en
# zamelde de Heer van Villers omtrent tweeënzeventig nevens hem de wapenen
# " tweeduyzend mannen, voor welke hy wa zelf opgevat: waarom hy ook ter beloo

penen van Keulen verwachtte, hoopende ning door denzelven, als Noordholland
daarmede eerſt door geſprek, daarnaa door zich tegens den Spanjaard verklaarde, tot
liſt en eyndelyk door geweld op het bemag Raadsheer (7)aan Jonker Dirk Sonoy, Ste (7) Bor
tigen van Roermonde te zullen konnentoe dehouder van dat geweſt, is toegevoegd. In #
leggen. Doch door Lodron en Avila ſchielyk dit bewind queet hy zich moediglyk; ver- VI boek,
vervolgd en aangetaſt, wierdt zyn volk by maande ook de belegerde Alkmaarders by **

Daalem op den Luykſchen bodem verſlaa brieven, het beleg op hoope van (8) ontzet (8) Bor
gen, en hy zelf in perſoon, nevens den te verduuren, en heeft nog daarnaa, op de #
Heer van Huy, gevangen naar Bruſſel ge ſtaatelyke begraavenis des Prinſen van Vi boek;
voerd.

Onder de andere Edellieden van Oranje, de eer gehad van, nevens Jonker fol. 332

naam, die te deezen tyde de wapenen op Herman van Uytenhorſt, het (9) zeven- (9) Meter.
vatteden om hun Vaderland te redden, de ſtaatſpaard, voor den ſtandaar met #"

wordt ook geteld Jonker Adolf van der Aa, het wapenſchild van Naſſou, te ley- ”
die zich al voorheen met Breederoode had

den. Dit alles heb ik noodzaaklyk ge

verbonden, en beloofd vierhonderd gul acht alhier aan te roeren, om dat my

densBrabantste zullen opſchieten, waarom de volgende penningplaat , by 't ver
hy ook ſedert door Alva was ingedaagd, koopen der penningen van den Heer A
(3) Mete- doch niet verſchynende verklaard (3) lyf driaan Wittert van der Aa, in zynen tyd

# # en goed verbeurd te hebben. Zyn Broeder Heer van Kroonenburg is in handen ge
vallen.

54 verſo. Philips van der Aa heeft insgelyks het zelf
-

-

zzare Crooºoeeer,55

''' ,,.

aſſor'

L'TV!

-

Renswerf

(1o)Reſol.
der Staat.
van Holl.

23 Mey
1582. fol.
259.

Zy vertoont het geharnaſte borſtſtuk van Jonker Philips, naamaals Droſt (1o) van Gornichem,
3dIn

H IS TO R I P EN N IN GE N.

II. Boek.

1 15

aan wiens hals een penning hangt, beſtempeld, naar allen oogenſchyn, met de beeldeniſſe van 1568.
Prins Willem van Oranje. Het omſchrift meldt zynen naam:

-

- PHILIPPIS VAN DER A.

AET AT IS. . . .

Doch de krygsruſting van zooveele Edel daarin geſmeed, tegens den Godsdienſt der

lieden geſchiedde zoo geheym en behendig Algemeengelovige Roomſche kerke, de Ko
niet, of Alva wierdt er wel haaſt van ver

g#of wittigd, welke opden vyfden(1) vanBloei
eder

ninglyke Majeſteyt, en de zelve Geweſten:
in 't jaar
der Zaligheyd
duyzend vyfhon
derd
achtenzeſtig,
den achtentwintigſten

#1 maand, mids de ingedaagden binnen den
bepaalden tyd niet waaren verſcheenen, van Bloeimaand. Doch naderhand, ſtaan
ter zaakeder voorgewende misdaaden en de de de regeering der Algemeene Staa
tegenwoordige wapeninge , den Prins van ten, is dat gedenkteken door de verbit
Oranje, met verbeurdmaakinge zyner terde gemeente omvergehaald , (4) ver Nederl.

goederen, op den hals deed bannen, als bryzeld, en de grond, tot den tyd van het Beroerten,
IV.boek,

ſchuldig aan misdaad van gequetſte Ma Beſtand, dus onbebouwd blyven leggen ; fol. 177.
jeſteyt. Gelyke vonniſſen wierden ge alswanneer de Aarshertogen Aalbert en verſo.
veld tegens Graaf Lodewyk van Naſſou, Izabelle zekere Anne vriendin van de be
die van Hoogſtraaten en van den Berg, faamde Thereze, en Vader Thomas, bey
den Heer van Breederoode en den Graaf de van de ordre der ongeſchoeide Karmeli
van Kuylenburg, wiens hof, ſtaande te Bruſ ten uyt Spanje ontbooden, en voor die

ſel naaſt dat van Egmond, om dat daarin Geeſtlyken op den grond van het geſloopte
het Verbond der Edelen ontworpen en de huys van Kuylenburg, een heerlyk (5) (5. Hiſt de
vergadering der Bondgenooten gehouden Manneklooſter geſticht hebben, van het #"
was, door bevel des Hertogen van Alva welke de andere klooſters dier ordre, in alle pag. 338.
(2) Meter. (2) en volgens inhoud van het gevelde von Steden der Roomſche Nederlanden hunne
#" nis des Bloedraads, tot den grond wierdt af afkomſt hebben. Doch in den hof van dit
gebroken, en op het geſlechte erf in de klooſter is my, in den jaare zeventienhon
(3)Hoof plaatſe geſteld (3) een marmeren pylaar, derdentwintig in Brabant zynde, door
#", # welke een vierzydig kroonſtuk of kapiteel, deszelfs Geeſtlyken eene diepe vierkante
en dit weder in vier verſcheydene taalen en met voordacht uytgegraave plaats aan
het volgende opſchrift voerde: Regeerende # , daar de kamer zoude geſtaan
'Philips de tweede, Algemeengeloovig Ko ebben, in welke eertyds de verbondene
ning van Spanje, over deeze geweſten van Edellieden hunne byeenkomſten gehou
Nederduytsland, en bedienende Ferdinand den hebben. Wat ook van die waar
Alvarez van Toledo de Stadhoudery uyt zy heydzy, het is zeker dat van den eyge
men naame, is gekeurd, het huys eertyds naar van het geſloopte huys een gedenk
van Floris van Pallant , Graaf van Kuy penning gevonden wordt , welken ik,
lenburg, ter aarde toe te ſlechten, om de mids hy zonder jaartal is, alhier plaats
vervloekte geheugenis van 't eedgeſpan, gunne.
-

Op de eene zyde leeſt men, rondom het geharnaſte borſtſtuk van den gevlugten Graaf, die (6 Reſol.
naamaals benevens den Heer van Karnes in de Ridderſchap (6) van Holland beſchreeven wierdt, van
der Staat.
Holl.

dit randſchrift:

1 o Dec.

1 s74 fol.
2 34

FLOR IS GRAAF VAN CULEN BO RCH, VR IHE ER VAN
PA LA NT.

Z.

Op de andere zyde ſtaat zyn wapenſchild, onder deeze byſpreuk:
Ff 2

FA
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F A V E N T E

D E O.

oNDER Gods GUNST.
Dees Heer had nevens Breederoode en

ſleeten, alswanneer hy in den ouderdom
(1)Strada de Graaven van (1) den Berg en Naſſou van omtrent zeventig jaaren, op den ne
#ee zich altyd als hoofd der Verbondelingen genden van Herfſtmaand, te Kuylenburg
I pag. 173. gedraagen, uyt zucht voor den Hervorm is overleeden, naalaatende eenen zoon en

#*

den Godsdienſt, dien hy openlyk omhelsd eene dochter, die het lyk met zonderlinge
had. Dan ziende ſedert Egmond zich ſtaatſië, naar den hoogen rang van den
voor den Koning verklaaren, is hy, voor overleeden, op den achtienden (3) van GE:
de aankomſt van Alva, uyt Nederland ge Slagtmaand, te Kuylenburg in 't graf van #

vlugt, en heeft, door zyn afgezonderd lee zyne voorouderen deeden begraaven. Zoo
ven, naderhand ieder genoeg doen begry zeer als de overleeden in zyn leeven tot de
pen, dat hy de man niet was, om het ruſt geneegen was, zoo hoog ſchattede hy
zwaare en laſtige pak der opgeheevene ook de vryheyd, zonder welke die niet
ſtaatsberoerten naar vereyſch te onder kon genooten worden; hierom was het
ſchraagen. Want als de zaaken by vervolg ook dat hy, geduurende deeze ruſt, zoo
eenen anderen keer naamen, en hy weder nu zoo dan eenige penningen heeft in 't
in het veylige bezit zyner voorouderlyke licht gegeeven, op welke hy betuygde de
ſtad
urg geraakt was, heeft hy, vryheyd waardiger als het leeven te ach
zelf in 't midden dier geruſte veyligheyd, ten, gelyk op de vier volgende kan ge
# tot wier oprechting hy de hand geleend zien worden, die hy ſedert in de jaaren
Nederl, had, een byna (2) onbekend en vergeeten negentig en eenennegentig heeft doen

k#

-

# " leeven, tot het jaar achtennegentig, ge

IIMUIltCI1.

-

I. II. III. en IV. Alle vier, hoewel niet van eenerleye # hebben zy op hunne voor

zyden het gekroonde wapenſchild van den Graaf van Kuylenburg, en tot randſchrift deezen tytel:
FLORENTIUs, COMES DE CULEMBORG.
FLORIS, GRAAF VAN KUYLENBURG.

op de achterzyden ſtaat het jaar 159o, of ook 1591, in welke jaaren deeze penningen gemunt
zyn; en binnen een ſierlyk vierkant van lofwerk het opſchrift deezer woorden:
-

LIBERTAS VIT A CARIOR.

-

DE VR rHErD IS DIERBAARDER ALS HET LE EVEN.

Ondertuſſchen was ook in Bloeimaand | te Wedde, (4) dat hy den zynen tot loop- (3)
Meier.
Ned.
Hiſt.

Graaf Lodewyk van Naſſou, volgens het plaats beſtemd had: alwaar de toeloop zoo #
genomen beſluyt, met zyn byeengebragt

root was, dat men, binnen drie dagen, #

krygsvolk , op 't onverwachtſte in Groe

y de (5) zevenhonderd koppen byeen #

ningerland gevallen en veroverde het huys I had. Dagelyks onderwylen hand over fol. 177.
hand

ft
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hand ſterker wordende, bemagtigden zyne zyns ondanks tot den ſlag, en haalden op 1568.
benden eerlang Appingendam, en dwong zich de nederlaag, die by Heyligerlee, -

hy zelf met hulpe van nog honderdruyters, den vierentwintigſten van Bloeimaand daar
die hem zyn Broeder Adolf had toege op volgde. Meer dan vyfhonderd Span
bragt, den Heer van Groesbeek, naa eene jaards, nevens Arenberg zelf, bleeven in
heete ſchermutſeling, in Groeninge te wy dit gevecht, en zes Groeninger veldſtuk
ken, en, dus van het platte land meeſter ken, (2) ut, re, mi, fa, ſol, la, genaamd, (3), Bor
'zynde, ook de Staaten der Ommelanden gelyk ook de zilvere vaten van den geſneu- #n,
over de brandſchatting met hem te hande velden Veldheer en andere koſtelyke buyt IV boek,
len. Dit noodzaakte den Hertog van Al in handen van de overwinnaars, welke aan #"
()Meter va den (1) Graaf van Arenberg, Land hunne zyde Graaf Adolf van Naſſou (3) Hooft,
Ned. #n. voogd van Groeninge, met veertienhon
en eenige weynige ruyters hadden verloo- #
# derd voetknechten en een bende paarden ren. Dees was de eerſte telg, welke van (3) Bor

#
# derwaart te zenden, wordende gevolgd dien doorluchtigen ſtam, voor Nederlands Beroerten,
# door den Graaf van Meegen met vierhon Vryheyd
geknot
wierdt,
een
Heer
van
Iv
boek,
zeer
groote
hoope,
ſchoon
nog
geen
(4)
fol. 167.
derd zoo Spaanſche als Albaanſche ruyte
-

»

•

•

verſo,

ren en laſt om Graaf Lodewyk, zonder 't achtentwintig jaaren oud, en daarom des (4)Geneal.
waagen van eenen veldſlag, te verduuren. te meer betreurd van zynen broeder Lode- #
Dan de Spaanſche krygsknechten, waa wyk: tot wiens lof, over het wegdraagen
nende dit toeven hen tot verwyt van van deeze overwinning, ik achte dat de

blooheyd te ſtrekken, perſten Arenberg volgende penningplaat gemaakt is.

e

Zy vertoont zyn geharnaſt bovenlyf, houdende den bevelſtaf in de ſlinker hand, onder dit
opſchrift:
LUDO VIC US COMES NAS SOVIUS.
LO DE WYK GRAAF VAN NAS SOU.

Alva op't ontfangen deezer quaade maa daags daar aan den Heeren van Villers en
re onſteld, en zwellende van ſpyt, ſcheen Huy met nog twee anderen te beurt:

S?# 't geleeden verlies (5) te willen herhaalen doch het gruuwzaamſte ſlagtoffer zyner
#" op de gevangenen van ſtaat: het zy om woede beſchouwde men op den vyfden dag
ieder hier door te verzekeren van zyn on der zelver maand, in het uytvoeren der
#
wankelbaar (6) vertrouwen op den ſtand doodvonniſſen aan de Graaven van Egmond
ederl.

der zaaken, of om de handen ruymer te en Hoorn, welke 's daags tevoore door
#" hebben, ontlaſt zynde van de bewaaringe den Bloedraad tot het zwaard, en de ver
Beroerten,

"hij.3

der genen, welker ontkoming hem im beurte van alle hunne goederen, waaren

# mers zoo ſlimme gevolgen voorſpelde. verweezen. Alva had beyde de gevange
#, Dus wierden (7) op den eerſten van Zo nen, onder een zwaar (9) geleyde, van (9) Mete:

# mermaand de twee Vryheeren van Baten den
Gentſchen
op welken
zy tot
nogtoe
hadden burg,
gevangen
gezeeten,
te #".
#” burg nevens een groot getal andere door
## luchtige perſoonen van Adel en aanzien Bruſſel op het Broodhuys doen brengen,
a

foi," onthoofd.
Het zelfde ſterflot (8) viel 's " en door Maarten Rithoven Biſſchop van
I. Deel.

Gg

(1)

1 18.

N E D E R L A N D S C H E

, Meter.
1568. (1) Ypere hen het doodvonnis laaten aan dertuſſchen zynde verſcheenen, tradt hy (3)

#

(3) ten Broodhuy- S##
(5 BorT kondigen. De ontſteltenis der gedoemde moedig en
ze
uyt,
en
klom,
onder
het leezen van #l 5%
#,
Beroerten, Graaven was, op zoo onverwachten don

# #"
iv# derſlag, in grootte gelyk aan de wreed den (*) vyftigſten Pſalm, het ſchavot op, den
He
breeuwtext
heyd van 't vonnis, doch hun moed over (4) alwaar hy , door de vleijende hoope- ſchen
van
't
leeven,
voor
't
laatſt
Juliaan
Rome
den
eenen
trof eerlang die beyde. Egmond, met
zich ter dood te bereyden den geheelen ro vraagde of er geen genade overig was, zº ſtigſten.

#79.
verſo.

y

-

9

-

nacht hebbende doorgebragt, ſchreef nog doch met het ophaalender ſchouderen, hem #

Q# (2) eenen brief aan den Koning, met ver die ontzegd zynde, knielde hy neder, trok foi. 18.
#g," zoek van vergiffeniſſe, zoo hy ergens in de muts over de oogen, en ontſing den
zyne Majeſteyt mogte hebben vertoornd, ſlag. Des Prinſen overlyden vindt men
en ontferminge over zyne bedroefde ge op deezen penning herdacht, doch de ſtyl
maalin en elf onnoozele kinderen. De der dichtregelen geeft genoegſaam te ken
tyd van 't voltrekken der vonniſſen on nen, dat hy eerſt op laateren tyd gemaakt is.

TMEINEDIG swAART ooNC DooRDEN STRoT
EN DIEopnE oEvER vAN LYN LEEvEN
-

NocH TROTSTE T GoDLoos vLoEK GESPAN
IEAT HEM ZYN VONNIS HAD GEGEVEN
IDE oN NoSELHEIT VREEST GEEN TIRAN.

onthalſt tot Bruſſel
Iurry Anno 1568.

den 5

5) Guicc.

Zyn borſtbeeld ſtaat in 't harnas op de voorzyde, en is met het Ridderlyke halsſieraad der

Eſch: der Guldenvliesordre omhangen, met welke hy door Keyzer (5) Karel in den jaare zesenveertig te
Nederl.
Uytrecht was begiftigd. Verder bevat de rand dit omſchrift:
ſol. 67.

AMURAT, PRIN cers GAVERAe, COM Es EGMONTANus,
Gº

FL ANDRIAE, ARTE s1 AE QUE PR.AEFE cT Us.

LAMoRAAL, PRINS VAN GAVERE, GRAAF VAN EGMOND,
LAND VOO GD VAN VLAANDRE EN ARTOIS.

Het geſlacht van Egmond leyden eenigen af van de oude Koningen van Vriesland, doch wordt
Van anderen met ImCCr

#

Diderik den VI, Graaf van Holland,

ſtaande gehouden, dat Heer Berwold, ten tyde van
or Walter Abt van Egmond tot Beſchermheer of Voor

O

ſpraak van zyn klooſter is aangenomen, en in erkentenis zyner dienſten met eene hoeve en (6)
(6) S. van zes manſen, voor eene jaarlykſche erfpacht, beſchonken. Dees ſtaande deeze bediening door tyd

#w# lyke middelen verrykt, en eyndelyk door aankoop volle eygenaar dier goederen geworden zynde,

Batav. Il

# # hebben zyne naakomelingen zich door huuwelyken met de voornaamſte Adelyke geſlachten ver
946.
maagſchapt, en den luyſter des geſlachts nog meer in top gevoerd, ſedert Egmond door den

(7) S. van Roomſchen Koning Maximiliaan, in 't jaar (7) veertienhonderdzesentachtig, tot een Graafſchap
Leeuwen

#at illuſtr. " gunſte van Johan van Egmond verheven wierdt: wiens zoon trouwende met Françoize van
fol. 952.

Luxemburg, mids 't kinderloos overlyden van Jakob haaren (8) broeder, by erfenis Prins van

(85Hiſt du Gavre wierdt. Welk Prinsdom aan deezen zynen tweeden zoon Lamoraal van Egmond, mids
#m#s
III.
Part. de oudſte te Kartagena in Spanje ongetrouwd overleeden was, onder andere heerlyke goederen
Pag. 359.

by erfenis in 't jaar vyftienhonderdenveertig is te beurt gevallen.

#

Op de rugzyde ziet men twee palmtakken, kruyswyze over elkander leggende, het zinnebeeld
eener behaalde overwinninge; even gelyk ook de Romeynen (9) de Overwinning met zoodaani
gen palmtak verbeeld hebben. Verder ſtaan daaronder de volgende dichtregels, die door den

Pag, 343.

bekenden Boekhandelaar Johan Ooſterwyk te Amſterdam gemaakt zyn:

(3) Og-

-

D IT

(ſ

H IS TO RIP EN N IN GE N.

II. Boek,

119
1568.

D IT 'S EGMONT, DIE OP 'T MOORTS CHA Voºr

'T ME IN EDIG SWAART GONG Doo R D EN STRoz,

EN DIE OP DE oE VER VAN zrN LE EVEN

.

'NocH TROTSTE 'T GoD Loos VLoE KG EsPAN,
DAT HEM ZTN VONNIS HAD GEGEVEN:

DE O NNOS ELHEIT VREEST GEEN TIRAN.
ONTHALST TOT BRUSSEL,
DEN 5. j UN 2, ANNO 1568.

Hem volgde Philips van Mommorançy Beyder lyken wierden ſtraks gekiſt, en de
Graaf van Hoorn, niet min bereyd, niet hoofden, volgens inhoud der vonniſſen,
min kloekmoedig en ongebonden, by zyn (3) op pennen ten toon gezet, doch maa (3)Bot
leeven rouwdraagende over zyne aanſtaan twee uuren pronkens op laſt des Land- #
de dood. Op 't ſchavot gekomen, daar Eg voogds weder afgenomen en by de rompen iv boek,
monds lyk met een rouwkleed bedekt lag, in de kiſten gelegd. Het lyk van Egmond fol. 17e.
g) Hooft heeft hy (1) Gode zyne begaane zonden wierdt (4) naar Zottegem in Vlaandre, en (4) Hoon

#" beleeden,

den omſtaanderen alle heyl ge

wenſcht en verzocht, dat zy hem hielpen
bidden: toen met den mantel alle hoop
van 't leeven afleggende, knielde hy op
het daartoe gelegde kuſſen, en

#

(1) Meter

dat van den Admiraal naar de Kempen ge- #".
voerd en daar begraaven, houdende de

3

Geeſtlyken en groote Gilden de uytvaart
over beyden, doch ſtaatlyker over Eg
mond, als die Roomſcher geſtorven ſcheen

een wolle muts over zyne oogen trekken dan Hoorn, van wiens omkomen men de

# de, ontſing hy uytroepende, (gelyk ook gedachtenis op deezen penning bewaard
fol. 58., Egmond gedaan had) HEERE IN UwE HAN vindt, welke even zoo weynig als de

#. Des beveel ik MvNes Geest, den ſlag van voorgaande het merkteken der gryze oud

Beroerten,

IV. boek, den Scherprechter, die zich te voore (2) heyd op 't voorhoofd draagt, maar ook
#" onder het ſchavot had verhoolen gehouden. l veel laater gemaakt is.

MET Ec: MoNT SMAAKTE op TMDORT SC

INTEERREN.En nER STAATs GEVAAREN HAD GY ORANJESRAAT GELoo FT
GrwAART GEEN PRINCE zoNDER HooFT. I/
-

*

DUS SNEUVELENVEYHEIDTS MARTELAAREN

onthalſ tot Bruſſel
den 5

IurryAnno1568.

Zyn geharnaſt borſtbeeld, dat op de voorzyde ſtaat, is insgelyks met de Ridderordre van 't (5) Guic

gulden Vlies geſierd, waarmede hem Koning Philips, in den jaare zesenvyftig, te Antwerpen Beſchr.
# der
(5) had beſchonken, verder is de rand des pennings omzoomd met deeze zyne tytelen:

Nederl.

fol. 67.

PHILIPPUS, BARO DE

MoNTMoRENçx, Z.

COMES

DE HORN, ADMIRALL Us.
Gg 2

PHI

N E D ER LA N D SC H E

12o
1568.

PHILIPS, BARON VAN

MoMMoRANçr, ENZ.

GRAAF

e-m

-

VAN HOORN, ADMIRAAL.

Op de rugzyde ſtaan wederom twee Jeruſalemſche veders of palmtakken, en daar onder deeze
dichtregels, mede door Johan Ooſterwyk gemaakt.
DIT 'S HOORNE, DIE HET ZELFDE LOT

MET EGMoNg SMAAKTE oP T MoorzscHAvoz,
*y

IN 'T BERRENEN DER STAATs GEVAAREN.

HAD Gr oRANJEs RAAD GE Loo FT,
ar waART GEEN PRINge zoNDER Hoorn
DUS SNEUVEL EN VRTHE TCD TS MARTELAAREN.

O NTHALST TOT BRUSSEL;

DEN 5.7UNr, ANNO 1568.
--

Naa 't uvtvoeren van deeze en andere

jaard: zulks de volkome ſtryd tuſſchen de

ſtaatvonniſſen volgde de Hertog van Alva wederzydſche legers eerlang wel heftig,
in perſoon de byeengetrokke krygsmagt, wierdt begonnen, doch zeer kort uytge

(1) Hooft welke hy onder den Overſte Vitelli, (1) houden, vermids de kans der overwinnin

#" met geen kleynen naaſleep van geſchut, ge wel haaſt, door Alvaas overmagt en er

fol. 186.

-

ſchipbruggen en anderen voorraad, over vaarenheyd in krygszaaken verzekerd, zy
Deventer en Koeverde voor af naar Groe ne zyde koos. De moord hier opgevolgd
ninge had gezonden. Graaf Lodewyk had was zeer groot en kon het getal der geblee
deeze ſtad ſedert het laatſte behaalde voor

venen, volgens des verwinnaars voorgee
deel eenigzins belegerd gehouden, maar ven, wel zevenduyzend ophaalen, door
op de tyding van Alvaas naderinge zyne dien het geeven van lyfsgenade thans niet
benden doen aftrekken , het welke zoo gebruyklyk was,en veelen van de vlugters,
behendig niet kon worden volvoerd, of in het water en de moeren geſtort, het lee
hem wierden in 't wyken naar Jemminge ven daar by inſchooten. Graaf Lodewyk
driehonderd zyner achterhoede afgeſlaa zelf was het gevaar (3) niet, als met over (3) Hooft

gen.

Zyne geheele krygsmagt beſtond

thans uyt omtrent achtduyzend zoo Fran

de Eems te zwemmen, of (gelyk anderen #.
willen) met een ſchuytje ontkomen. Niet #"

ſche als Hoog- en Nederduytſche knech minder was ook de buyt, want de Spanjaard
ten, midsgaders tweeduyzend ruyteren; had dertien vendels met zeſtien zoo metaa
met welke, en zich voordeelig te legeren, le als yzere ſtukken geſchuts, en daaron

hy de aanſlagen en eerſte hevigheyd van der de zes van Groeninge, die Arenberg
Alva hoopte te verduuren. Dees op zyne voorheen had verlooren, midsgaders een
aankomſt, door de achterhaalde # groot getal trek- en rydpaarden, overvloed
en het bericht der overlooperen, van 's van eetwaaren, en een goed deel gelds en
Graaven legerplaatſe en de ſterkte zyner

zilverwerks veroverd. 't Was hierom dat

(2) Mete-benden verwittigd, deed (2) de zynen, Alva van deeze zeege alom (4) zoo (4) Mete
# omtrenr twintigduyzend ſterk, zich een breed opgaf, en een uytgebreyd verhaal #Ned.
zo,"
halve myl van de Naſſouſchen nederſlaan, aan den Raad van Staate by brieven #"
en door Romero vooreerſt ligte ſchermut zondt : ja 't was uyt oorzaake van Bor Ned.
ſelingen aanhechten, om de onbedreevenen deeze overwinning3 dat ook t'zvner
zyn eere #"
IV. boek,

dus uyt hun ingenomen voordeel te lok deeze
twee gedenkpenningen gemaakt fol#75
zyn.
verſo.
ken. En waarlyk, dit gelukte den Span
-

I. en II.
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I en II. Zyn geharnaſt borſtbeeld ſtaat op beyde de voorſtukken, binnen het omſchrift dee
zer tytelen:
FERDINAND Us TOLET AN Us, ALBAE DUX, BELG11
PR.AEF E CT U s.

FERDINAND VAN TOLEDO, HERTOG VAN ALVA,
LAND VOO GD VAN NEDERLAND.

#

Op de
ſtaat, tuſſchen twee opgehangene wapenriſten, een brandend altaar,
wiens voorzydeC dit opſchrift voert:
DEO PATRUM NOSTROR U M.
AAN DEN GOD ONZE R VADER EN.

De maare deezer overwinninge had ge geweld te doen op zyn gemoed, beveſtig
heel Spanje met ongemeene vreugde ver de met eyge handtekeninge het gevelde

#

de wyze van ſterven aan
de
keur
van
zynen
veroordeelden zoon,
tyd dat de Koning en 't ganſche Hof zich
van het uyterſte leed en hartzeer voelden die nu de eene, dan de andere wy
vuld, waare die niet aangekomen op een

Vonnis,

getroffen, aangezien Don Karel, eenigſte ze, en alle eveh zeer verwerpende, zich
zoon des Konings en toekomende erfge als wanhoopend aan de woede overgaf, en
naam des Ryks, op bevel zyns vaders was niet minder tegens de onmenſchelykheyd
(r) Hooft
Nederl.

Hiſt. fol.

189.

(1) in hechtenis geſmeeten, om dat hy (ge
lyk ſommigen meenen) op 's vaders leeven
en de hulp der verdrukte Nederlanden zou
de hebben toegelegd; of(als anderen willen)
om alte groote gemeenzaamheyd met zyne

zyns vaders, als de wreedheydzyns Raads,

uytvoer, terwyl hy over de elende van
zyn rampzalig noodlot ook menigmaal uyt
riep: ELEND 1 GE zooN vAN DEN AL
LERELEND 1 GsTEN VADER! Dan eyn
Stiefmoeder, welke eerſt aan den zoon ten delyk door zynen Biechtvader ter dood

huuwelyk zynde beloofd geweeſt, hem bereyd, wierdt hy (gelyk Peres ſchryft)
naderhand door 's vaders trouw was ont door vier ſlaaven met een zyden ſtrop in
Hooft
ſtreeken: of eyndelyk (gelyk de Geheym zyne ſlaapkamer geworgd, of (gelyk (3) (3)
Ned. Hiſt.
kemade
Munt der
Graav.van
Holl. fol.

ſchryver (2) Antoni Peres getuygt) over
verſtandhouding met de vyanden zyns va
ders. Hoe het zy, 't is zeker dat de Ko
ning zyn aanklaager was, en de Ketter

anderen melden) door vergif, of het ope fol. 191.
nen zyner aderen gedood. Dewyl nu zyne
gedachtenis de volgende penning en pen
ningplaat bewaard hebben, acht ik niet

189. enz.

meeſters de Rechters, die hem ter dood

ongerymd dezelve, ſchoon veel vroeger ge

(2) Korn.
van Al

verweezen. Philips zelf niet zonder groot maakt, beyde alhier in te laſſen.
I. 7Dcel.

Hh

I. De

-

- ºf

"

I. De penning verbeeldt op de voorzyde het bovenlyf van den ongelukkigen Prins in 't harnas,
voerende eenen bevelſtaf in de rechterhand, binnen dit omſchrift:

CAROLUS, PHIL1 P P1 F1 L1 Us, HISPANIARUM PRINCEPS
AETAT Is ANN o XII.

KAREL, ZOON VAN PHILIPS, ERFPRINS VAN SPANJE,
IN ZTNS OUDERD OMS TWAALFDE JAAR.

Op de tegenzyde ziet men een vrouwebeeld, hebbende een boek in de eene, eene brandende
-

fakkel tuſſchen twee takken in de andere hand, en verſcheyden oorlogstuyg onder zyne voeten,
binnen dit omſchrift:
CONSOCIATIO RERUM DOMINA.

DE ONDERLINGE MAATSCHAPPT IS DE MEESTE RES
DE R ZAAK EN.

II. De penningplaat vertoont het borſtbeeld van den Spaanſchen Prins, met een dubbele gou
de keten behangen, onder dit omſchrift :
CAROLUS, DEI GRAT 1A HISPANIARUM PRINcE Ps.

KAREL, DOOR GODS GE NA DE ER FPRINS VAN SPA Nj E.

Zoodra het gerucht der geweldige dood
van 's Konings eenigen zoon zich door
Nederland verſpreydde, wierden aldaar de
(1) Hooft (1) ingezeetenen van de uyterſte verbaaſd

lyker wierdt. Dus naa het gemelde voor
deel te Jemminge bevochten te hebben,
haalde hy, te Groeninge gekomen, zoo (2)

(2) Hooft
N 2der!

de geeſtlyke als werreldlyke beſchreevene #l.

# heyd en ſchrik bevangen, aangezien zy Amptenaars aldaar niet weynig over, ver-188.
19: " gehoopt hadden dat, met zyne komſte op wytende hen onder andere met eene felle
den troon, hunne verdrukking eens een reede het voorgevallen beeldſtormen, ver
eynde zoude hebben genomen, daar zy nu bondmaaken en voeren van wapenen. By
integendeel van de genade van Philips, 't doorreyzen van Amſterdam op Uytrecht
naadat hy zynen eenigen zoon niet ge deed hy in de eerſtgenoemde plaats drie (3) S. Hooft
ſpaard had, waaren wanhoopende: te meer welgeachte burgers van goeden naame ont- E", #
mids Alvaas beſtier, naar maate van den

halzen, gelyk ook in de laaſtgemelde eene () Hooft

grooteren voorſpoed zyner wapenen, ook zeer ryke vrouw (4) van vierentachtig #
onbepaalder en vrye luyden nog ondraage jaaren, omdat zy voorheen eenen Kal 189.
vyn

II. Boek.
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vynſchen Leeraar geherbergd had. . In ' maakt, dat de Bloedraad zelf verklaarde,
Brabant komende hieldt hy het zelfde dat er ſtoffe overſchoot (5) om hem gena
ſpoor, want op zyn bevel wierdt by uyt- |de te verleenen. Want de dienſten by
praak des Bloedraads op den elfden(1) van hem gedaan waaren zeer aanzienlyk; de
Oogſtmaand, de Ridder (2) Antoni van | wyl door zyn toedoen de uytheemſche ſol
Strale, Oudburgermeeſter van Antwerpen daaren zoo gereede betaaling gekreegen

1 568.
(5

Hooft

Ncd. Hiſt.

fol. 19n.

veroordeeld om te Vilvoorde onthoofd te | hadden; de gereeze muytery te Antwer

#V Eek, worden. Zyn geſlacht was afkomſtig van ºpen geſtild, de nederlaag te Ooſterweel,
Keulen (3) en hy, ſtaande den laaſtleeden | mids het weeren van onderſtand, bevor

Söuige oorlog algemeen Gevolmagtigde der krygs- | derd, en het komen der Landvoogdeſſe bin

zaaken over geheel Nederland geweeſt. De |nen Antwerpen met zoo veel krygsvolks,
' Graaf van Lodron had hem te Antwerpen ge- | als haar geliefde, doorgedrongen was.

vangen genomen, doch vandaar eerſt naar | Doch desonaangezien is het doodvonnis
Bruſſel en naderhand op 't ſlot van Vilvoor- | aan hem
en daarvan de ge
de # gebragt. Door zynen zachten aardt dachtenis op deezen # die op laate
had hy zich by iedereen zoo bemind ge- |ren tyd gemaakt is, bewaard.

#

- TT
UTºn

-

T

& A sTRALE ConsVLX
# sENTENTIA. PRo IVRE. #
jV PATRLE.VILVORDI.AE. j
VV

DE CoLLATVs.

4

FVIT .
LTL
-L

,,,
LE- ---------- El
LALLerrrariL.

Zyn borſtbeeld, gekleed naar den dragt dier tyden, ſtaat op het voorſtuk, binnen zynen naam
en deezen tytel tot omſchrift:

-

ANToNIvs A STRALE, DominUs DE MERXEM
ET DAMBRUGGE.
(*) zie van

ANTONI VAN STRALE, HEER VAN MERXEM (*) EN

deeze Heer

lykheden

DAMBRUGGE.

't I. boek

ſol.97.

Op letteren
het ruggeſtuk
ſtaan.
's Mans#
waardigheyd en de tyd van zyne dood geipeld,
geſpeld,
de#
van het
volgende

met de talduy
y

ANT oNIUs A STRALE, CoN sUL ANTWERPI EN SIS, IN IUs TA
ALBANI GUBERNAT oR Is sENT EN TIA , PR o IURE
PATRIAR WILV oR DIAE DE CoLLAT Us F UIT.

ANTONI VAN STRALE, BURGERMEESTER VAN ANTWERPEN,
IS OP 'T ON RECHTVAARDIGE VONNIS VAN DEN
LAND VO OGD A L VA, TE VI L VO OR DE
ONT HOOFD VOOR DE GERECHTIG

HEDEN VAN 'T VADERLAND.
Hh 2.

Gelyk

N E D E R LA N D SC H E
Gelvk nu doordeeze en zeer veel andere bereykte, en omtrent Straasburg

I2+

1568.

zyne

ſtrafoefeningen de gemoederen der onder manſchap (5) afdankte, onmagtig zynde (s) Hooft
zyn leger
langerdeonder
drukte Nederlanderen van den Spanjaard den;
krygstucht
te hou- Ned.
Hiſt.
vermids
beloofde
onderſtandgelol. 2oo.
nog afkeeriger wierden, en zy temeer naar

#
van buyten uytzagen, zoo vleyde
zich ook de Prins van Oranje met

den, die aan hem door zyne geheyme aan

des te hangers uyt de Nederlandſche ſteden moe

vaſter hoope, dat zyn beraamde krygs ſten worden overgemaakt, niet opkwaa
togt daarom te beter zoude gelukken, tot men; en hy ook reeds buyten hoop was,
welken hy nu achttienduyzend knechten te
(1) Hooft voet en zevenduyzend (1) te paarde in 't
#" land van Trier had byeen gekreegen en
” gemonſterd. Zooras Alva de afkomſt van

dat zich de eene of andere ſtad nu nog,
naa zynen aftogt, voor hem zoude ver

klaaren, daar dit niet geſchied was, toen

hy zich perſoonlyk en met de wapenen in

's Prinſen heir verſtondt, die in Herfſt 't land bevondt.

Aldus behaalde Alva in

(2) Hooft maand was aangevangen, trok hy met (2) in dit jaar op twee onderſcheydene broe
#"
omtrent twintigduyzend
en ders, langs twee zoo verſcheydene wegen,
. I90.
zesduyzend
ruyteren naarvoetknechten
Maaſtricht, om

eene, dubbele overwinning.

Dusdaanig

Oranje den overtogt van de Maas te belet was dan de uytgang van 's Prinſen eerſten
ten, en dus zyne verdere voorneemens te heirtogt, van wiens tegenſpoed Alva aan
verydelen. Desonaangezien raakte de Prins, zynen Meeſter en andere Vorſtelyke ho
met al zyn volk en twintig veldſtukken, ven van Europa, met byzondere brieven
zonder eenig bruggereedſchap, over den kennis gaf, en onder andere uyt Chateau

ſtroom, doch geenszins (niettegenſtaande in Cambreſis, met veel beroemens,(6)aan (6) Hooft
van Staate ſchriftelyk
's Prinſen
alle aangewende middelen daartoe) in ge den
Nederl,
aftogtRaad
bekendmaakende,
de bedreevene
on- #
fol.
vecht met den Spanjaard. Want die, wil
lende meer beſchermender dan beſchaadi

geregeldheden op den bodem des Ryks ten

gender wyze te werk gaan, bleef, naa alle
koornmolens t'onbruyk gemaakt te hebben,
{# geduurig in zyn voordeel (3) en opzet van
#" niets tegens eenen vyand te waagen, die
door den honger en 't quaade weeder in 't
kort het land wel zoude moeten ruymen.
En waarlyk, de Prins van Oranje (gemerkt

haatelykſte afmaalde, terwyl hy zich
vleyde met het vertrouwen, dat de ver
bannene van dien kant, voorheen hunne

eenigſte toevlugt, nu voortaan geene hulp
(7) meer te wachten hadden. Ja hy ver- g) Dor

beeldde zich vaſtelyk, dat nu alle onhey- #
len geſtuyt, geene aanſlagen van buyten iv boek,

(4) Hooft de toevoer niet volgen (4) wil, daar de be meer te vreezen, en zoowel (8) de Room- ##.

ſtil ſtaat) vondt zich eerlang ge ſche Godsdienſt als de volkome gehoor- ##
noodzaakt meer als eens van legerplaatste zaamheyd aan's Konings bevelen herſteld #
veranderen, met inzigt, dewyl hy den af en beveſtigd waaren. Overzulks dankte hy #" "
gerichten Veldheer door geenerleye liſten (9) een deel der Duytſche ruyterye en van (9) Hooft

#" taaling

tot eenen veldſlag konde uytlokken, zyn 't Walſche voetvolk af, zondt den Graaf Ned. Hiſt.
geluk op de eene of andere ſtad te proeven. van Mansvelt, met tweeduyzend paarden " *
Des wendde hy 't naar Dieſt, dat hem toe en vyfentwintig vendelen knechten, den
kwam en wel geneegen was, dan Alva Franſchen Koning, tegens zyne opgeſtaane

wierp 'er tydig volk in en legerde zich op onderdaanen, te hulpe, en het overſchot
eene plaats, daar hy te gelyk Loven en in verſcheydene ſteden (1o) ter bezetting. (is Meter.
Bruſſel dekken konde. Dit verydelde Oran Hy zelf, van zynen zoon Don Fredrik Ned: Hiſt.

jes geheelen toeleg, en deed hem vervol verzeld, deed den twintigſten van Winter- #en
van eene zeer 63.
gens te raade worden, dewyl 'er noch ſtad maand, onder

#

noch ſterkte te veroveren, maar de winter groote menigte, als in plegtige (11) zee- (11)Bentiv.

voor handen was, van weer terug over de gepraal, zyne ſtaatlyke # te

#el, # #

Maas te keeren. Doch die rivier te hoog ten bewys dat zyn wysheyd en beleyd #"
gezwollen, en de verzochte overtogt door geen minderen roem in den dienſt van de

de ſtad van Luyk hem van den Biſſchop ge Kerk, als dien van den Koning behaald
weygerd zynde, wendde hy 't naar He

# ten minſte zoo vindt men dit ge
#

negouwe, en raakte door 't land van Ka voelen op de volgende penningen uvtge
# #I133. ##
meryk op den Franſchen bodem: vanwaar drukt, # ter
hy, door Champanje en Lotteringe ge jaagen des Prinſen van Oranje, gemaakt

trokken, eyndelyk den Duytſchen grond

Zyn.

I. Op
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f. Op het achterſtuk van den eerſten vliegen twee engelen, houdende ieder, tot teken van de

dubbele overwinninge, eenen lauwerkrans, zonder eenig byſchrift: doch op het voorſtuk leeſt
men, rondom het geharnaſte borſtbeeld van den Spaanſchen Landvoogd, in den rand deeze
tytels:
DoM IN Us FERDINAN DUS A TOLEDO, DUX ALBAE.

DON FERDINAND VAN TOLEDO, HERTOG VAN ALVA.

II. Op de voorzyde van den tweeden ſtaan, rondom het geharnaſte borſtſtuk van den Spaan
ſchen Veldheer, in den rand deeze tytels te leezen:
FERDINAN DUS ALVAREZ A TO LETO, DUX AL VAE.
FERDINAND ALVAREZ VAN TOLEDO, HERTOG VAN ALVA.

Boven het jaarſchrift 1568, ziet men op de tegenzyde eenen triomfwagen,
twee uylen, door welke men zyne voorzigtigheyd (mids deeze nachtvogels aan

etrokken van

E# Godin

ne der wysheyd, eygen zyn) in 't verduuren van den Prins van Oranje verſtaan kan. Op de zeege
koets zit de Hertog, wordende van eene achteropſtaande Overwinning gekroond, en hem van
voore door eenen gunſtigen wind veelerleye bloemen toegeblaazen: in de rechterhand houdt hy
eene ſpeer, het zinnebeeld der wapenen, daarmede hy raaf Lodewyk verſloeg, en met de ſlin
ker het ſchild met Meduzaas ſlangenhoofd, tot een teken dat hy, ſlechts verweerender

wyze,

den Prins van Oranje had verduurd en dus overwonnen. Verder leeſt men in den rand dit om
ſchrift:

RELIGION EM ET O BE DIENTIAM REDINTEGRAV IT.
HY HEEFT D EN GODSDIENST EN DE GEHOORZAAMHErD
H E RS TE L D.

1569.

By Alva, die naar maate van deezen deelen, en op Alvaas uytdrukkelyk bevel,

- voorſpoed van ieder te meer wierdt ont
zien en gevreeſd, trachtte ook ieder ſedert
zyn hof te maaken met zich als verblyd
aan te ſtellen over eene zeege, welke zy
in hun gemoed wenſchten, dat aan Graaf
Lodewyk van Naſſou en den Prins van

plegtige Ommegangen, Dank- en Bidda
gen gehouden waaren, om den Hemel voor
den genooten voorſpoed te danken, en te

gelyk (3) te bidden, om een gunſtig ver- E#
volg van zyne zegeningen en genade, op- Beroert.
dat alles zoude moogen uytvallen en ver- # #.

Oranje waare te beurt gevallen. Want dus richt worden tot zyne eer en dienſt, en verſo.

##

namen (1) de Staaten van Holland in den de zaligheydzyns volks. In dit zelve jaar

# # aanvang van 't volgende jaar een beſluyt wierdt ook de behaalde krygseer en blyd
# om den zeegepraalenden Landvoogd zeer ſchap des Hertogen van Alva niet weynig

#”" plegtelyk over het wel beſchermen des vermeerderd door een plegtig gezantſchap,
Lands ſtaatſcher wyſe te begroeten; het dat hem, als eenen uytmuntenden (4) (3) #
# gene ook den eenentwintigſten (2) van voorſtander en beſchermer des Roomſchen # #
# Lentemaand te Bruſſel geſchiedde: alwaar geloofs, van wege den Paus van Rome,
21 Maart niet alleen, maar ook door ganſch Neder Pius den V, eenen hoed en degen kwam
#ºet land, reeds voor het eynde des voorgaan aanbieden, welke beyde met goud en dier

den jaars, wegens deeze zonderlinge voor baar geſteente rykelyk verſierd en, naar
I. Deel.

I i

het
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1569. het gebruyk dier Kerke, door den Paus | teken zyner erkenteniſſe, met groote blyd

#
#

- zelfgewyd waaren. Dit heerlyké geſchenk
, en (1) het houden van ſteek- en (!) #
heeft hy op eene zeer ſtaatlyke wyze in de | renſpelen doorgebragt en geſleeten. Ter #.
Hoofdkerke, ten tyde der Hoogmiſſe, onvan deeze ongemeene vreugde-I pag. 347.
der het losbranden van 't grof geſchut en | bedryven en het vertoonen van ſtierenge
bedryven van veelerleye vreugdetekenen, | vechten (waarop de Spaanſche landaardt
in het begin van Bloeimaand ontfangen : | toch byzonder gezet is) acht ik dat de vol
wordende het overige van den dag, tot een 'gende gedenk-en legpenning gemaakt zyn.

I. De achterzyde van den gedenkpenning vertoont eenen ſtier, van vier gewapende ruyters te
paarde met gevelde ſpeeren beſtookt, en van even zoo veel honden # en; zynde buy
ten deeze verbeelding zonder eenig byſchrift. De voorzyde voert het borſtſtuk van den triom
feerenden Landvoogd, met de Guldenvliesordre behangen, binnen het omſchrift deezer tytelen:

FERDINANDus

TOLET AN Us, ALBAE DUX, BELG 11
PR.AEFE CT U S.

FERDINAND VAN TOLEDO, HERTOG VAN ALVA,
LAND VOO GD VAN NEDERLAND.

II. Op de eene zyde van den legpenning ziet men in 't verſchiet een hof, voor de deur van

't welke een perſoon ſtaat met de handen kruyswyze over elkandere, en het hoofd en lyf gedekt
(2) Ned.

met eene rouwkaproen, even als de Rechters in Brabant draagen, wanneer zy den ſchuldigen het
doodvonnis aankondigen en voorleezen. Of anders, gelyk de perſoon is gekleed geweeſt, wel

#roerten, ke in 't gehouden ſpiegelgevecht, voor 't ſtadhuys te Bruſſel, achter de trommelſlagers den

##*
Ridderlyken drom ten ſtryde aanvoerde, wiens afbeelding by den hiſtoriſchryver Bor (2) kan
fol. 184.
#* nagezien worden. Het randſchrift is:
-

- /*

*

JOYE EN LA MAISON.
VREUGDE IN DEN HUYZE.

(3) H. L. ... Waarſchynelyk zinſpeelende op het oude Nederlandſche (3) ſpreekwoord ; Daar blydſchap

#e

binnen 's huys is, ſtaat droefheyd voor de deur: daarmede willende betekenen, of dat Alva met de

# zynen zich moogelyk eerlang dier vreugde ook wel weynig zoude moogen te beroemen hebben:

#

, die hadden op zyne afkomſt (4) wel groote hoop en
4)#da vreugd opgevat, doch nu binnen hunne huyzen niets als hoopelooze droefheyd. Of dat veele

in Slagtm. want wat de Prinsgezinden

#e Nederlanders, die zich thans mede in deeze Spaanſche blydſchap

# en door dien uyter

i Eg, # lyken ſchyn van de Spanjaards verblind en misleyd wierden, miſſchien wel haaſt de Rechters
(5) Spiegel met rouwkaproenen en in treurgewaad, als naare voorbooden van droefheyd en de dood te wach

#
Almanak ten hadden. Waarom op de andere zyde des pennings de Werreld, die (5) toch wil bedroogen zyn,
#- is beſtempeld met het woord:
maand.

A B U S I O N.

-

M I S L E / D I N G.

Immers, welke van deeze of andere

## over deezen legpenning, de waarſchyn

lykſte zyn mag, geef ik te verkiezen of betwiſten, volgens het randſchrift van dezelfde zyde:
CHACUN A SON ADV Ys. 1569.
IE DER NAAR Z2 N GEVOEL EN
n

-

w

1569.

Met

H IS TO RIP EN N IN GE N.

II. Boek.
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aankantten , betuygende onder anderen 1569.

Met het ſloopen van 's Prinſen heir, was
Alva, zoo 't ſcheen, van alle zorge van
buyten ontlaſt, en nu te meer bedacht om
het ſtuk van de Vorſtelyke inkomſten te
verbeteren en zoodaanig te regelen, dat
men ten allen tyde daaruyt een ontzaglyk
leger konde onderhouden, en verſcheyde
ne blokhuyzen bouwen, tot een teugel
der misnoegde ingezeetenen. Hy vor

zelfs de Geeſtlyken, dat zy hunne goede
ren, zonder eed en geweeten te quetſen,

dien laſt niet konden onderwerpen. Ten
euvelſte nam dit de Hertog, en raazende
van ſpyt, dat zoo kleyn een landſchap
tegenszyne voorneemens durfde dwarsdry

ven, beſloot hy het den Staaten zoo zuur
te maaken, dat zy met het verzochte in

derde dan van de Staaten, die in Lente

te willigen zich nog zouden gelukkig ach

maand te Bruſſel beſchreeven waaren, voor

ten, des (8) zondt hy een geheel regement #
ſoldaaten
in de ſtad, die den ingezeete- #en,
g# eerſt den honderdſten (1) penning eens,
#oö" van ieders middelen: voorts tot laſt (2) nen
vierentwintighonderd
guldens ter
ke afperſten,
en hen bovendien
metweeon- #'
## der verkooperen den twintigſten der on
OI. 107.

# roerende, en den tienden der roerende goe gelooflyken moedwil en dartelheydſarden.
24 Maart deren, zoo dikwils als die zouden verkocht Ja de Hertog zelf daagde in Winter
1569. fol.
### worden. Ieder ſtondt grootelyks ver maand eerſt de ſtad, daarnaa de Staaten

#25 en baaſd (3) over dien byſteren voorſlag en die van Uytrecht in 't gemeen, voor hem of
# Reſol van Henegouwe en Artois het verzoek toe, den Raad der beroerten, hen te laſt leg
der Staat op ontfange vezekering, dat hunne toe
't verdrag, op den zevenentwintig
# ſtemming hen niet zoude hinderen, indien en van Oogſtmaand des jaars (9) zesen- Q #
## fol, ook de andere Geweſten (4) insgelyks zestig met de Onroomſchen geſlooten ; foi ºog.
#* niet bewilligden. Dan hoewel door zwaare volgens het welke onder andere de Sint
(4) #or dreygementen, en naa veel loovens en bie Jakobskerk (10) den Kalvynſchen was in- SE#"

#

# dens, eyndelyk de aangeërfde landen met geruymd, met belofte van nog eene, zoo Hit fol.
# #, den Hertog (5) overkwaamen, en dien die voor hen te kleyn viel. Zeer heevige **

Beroert.

-

Ol. 2.CO.

-

-

### eyſch voor twee jaaren afkochten, mids klagten hoorde men alom in de ſtad opgaan
Ned. Hiſt. (6) jaarlyks opbrengende twintig tonnen over zoo harden handel, doch ook weder
#
#, ſchats, waarin ieder zyn aandeel naar ver om, van den anderen kant, den verdruk
(6) Reſol.
der staat moogen droeg; zoo weezen de Staaten ten ſtedeling toeſnaauwen: dat zy hunne
#. der andere
echter den voor traanen niet zoo zeer den Hertoge als wel
1,69 fol geſtelden eyſch geheel van de hand, zyn den Geuzen en die hen voorheen, ja zelf
7°7" “e de daar toe aangemoedigd door 't heldhaf nu nog begunſtigden hadden te wyten.
() Hooft tige (7) gedrag en voorbeeld der Uytrecht Het zelfde wordt ook op eenen penning te
#"
ſchen,
welkebelaſtingen
tegens het zich
heffenvolſlaagen
van zoo kennen gegeeven, die in dit jaar te
fol.
Ol. 2o7
ongehoorde
Uytrecht gemunt, en hier onder verbeeld is.

#

-

• •g

Op het voorſtuk ſtaat het geharnaſte borſtbeeld van den Spaanſchen Koning, daaronder het
wapenſchild van Uytrecht, en in den rand dees tytel tot omſchrift:
PHILIPPUS, DE 1 GRAT 1A HISPAN 1 AR u M REX,
CATHOLICUS.

1569.

PHILIPS, Doo R Go DS GE NA DE ALGEMEE NGE LOO VIG
KONING VAN SPANJ E.

-

1569.

Alhier is voornaamlyk het geheel uytgedrukte woord Catholicus aan te merken, in tegen

ſtellinge van het ruggeſtuk, waarop eene gekrinkelde ſlang verbeeld is, tuſſchen de vier letters
van 't woord GEVX, door het welke thans byzonderlyk die van den Hervormden Godsdienſt (II)
Te
Icnt. In
wierden verſtaan, ſchoon met die benaaminge voorheen zoowel de Roomſche, als Onroomſche Andr. act
»

-

-

-

-

-

-

-

w

verbondene Edelen, betekend waaren. Het omſchrift is genomen uyt den Afrikaanſchen (11)bly- i "; I.
W 99.
ſpeldichter, en vervat in deeze woorden:
-

I i 2

H IN C
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HIN C ILL AE LACHRIMA E.

569.
-o

HIE RUYT SP RUYTEN DEEZE TRA A NEN.
(1) Adag.

Dat is (gelyk (1) Erasmus aanmerkt) deeze zyn de oorzaak van alle de beroerten, en onze

Cent. I.

fol. 123.

tegenwoordige ongevallen.

Ondertuſſchen zocht ieder, dewyl met broeder den Aartshertog Karel derwaart.
Ernſtig queet zich dees in zyne boodſchap,
Hooft
en deed derzelve, (6) naa mondeling ver- @Hoo!

het vertrek des Prinſen van Oranje uyt Ne
derland de hoop, die de uytgeweekene
tot hunne herſtelling, by zyne aankomſt,
op zyne krygsbedryven geſteld hadden,
weér meeſtendeels was verſtooven, door

toedoen van andere Mogendheden zyne
verzoening by den zeegepraalenden Ko
ning te bewerken, en daardoor in bezit
van zyne aangeſlaagene goederen herſteld

toog, geſtand by geſchrift: doch zeer

weynig vrucht had zoo ſtaatlyk eene bezending, vermids zelf Philips zich eenig

#".
-

zinsbeleedigd achtte door de zorg, die de
Vorſten des Roomſchen ryks voor zyne

wederſpannige onderdaanen droegen, de
wyl hy het werk der Nederlandſche beroer

157o. te worden. Hier toe ſcheenen hen Key ten als eene huyſlyke zaak aanzag, en
zer (2) Maximiliaan en de Ryksdag, door naar zyn eygen goeddunken wilde behan

S# hem iſ Bloeimaand deezes jaars te Spiers
fel ººk
(3) Bor

beroepen geen onbequaame voorſpraak en ſche geweſten, als bleek uyt het verdrag
Derwaart begaaven (3) van den jaare (7) vyftienhonderdachten- () Hooft

geleegenheyd.

#, zich dan de Graaf van Kuylenburg, de
vºboek,” Graaf van den Berg, de Graavin van
#9 Hoorn, de Heer van Batenburg en de an
dere gevlugte Nederlandſche Heeren en
Edelen, In 't byzonder had ook zelf de
(3) Hooſt Prins van Oranje, ſedert den (4) voor
-

delen, te meer, naardien de Nederland

#" gaanden wederſpoed minder ſmaak vinden

veertig, hierin geenszins aan het Keyzer- #t
dom, noch hy den Gerechte deszelfs, on
derworpen waaren. Niettemin betuygde
hy zyne geneegenheyd voor de Gezant
en achting voor den Zender, met belofte,
dat ook aan de genade, zoohaaſt hy die ty
dig en zooverre hy dienſtig oordeelde,

de in den oorlog, niet naagelaaten by den haare beurt niet ontſtaan zoude. Hoewel
Keyzer aan te houden, ten eynde die nu de poogingen des Keyzers dus vruchte
hem zynen zoen van den Koning ver loos afliepen, zoo achtten de uytgewee
worve.

Dierhalven hervattede Maximi

kene Nederlanders zich daarom niet minder

# liaan, uyt den aardt zeer (5) zachtmoe aan den Aartshertog,die denlaſt diermoeije
fEmp

#
"

dig, onaangezien het kleyne gehoor tot lyke bezendinge op zich had willen neemen,
nogtoe in Spanje gevonden, den handel verpligt, tot wiens eer men te voore reeds
der bemiddelinge, en zondt zelf zynen dit penningtje had zien in 't licht komen.

De eene kant vertoont zyn geharnaſt borſtſtuk, met de rechterzyde naar buyten, onder zynen
naam en tytel tot opſchrift:
-

CAROLUS, ARCHIDUX AUSTRIAE. 1567.
KAREL, AARTS HERTOG VAN OOSTENRTK.

##

#g
pag. 258.

#"

1567.

Op den anderen kant wordt de (8) fortuyn, zynde zyn gewoonlyk zinnebeeld, ſtaande op

tº:# over zee gevoerd,

onder deeze to) ſpreuk van den Mantuaan:
-

AUD ACES FORTUNA JUVAT &c.

lib. X.

# 284,
HET GELUK HELPT DE STOUTEN ENZ.
Met

H IS TO RIP EN N IN GEN.
Met des Aartshertogen bezendinge naar
Spanje dus weynig verricht zynde, uyt
welke onder andere die van Uytrecht ook
op eenige verligting in hunne benaauwd
heyd gehoopt hadden, zagen deeze zich
nu genoodzaakt, als gedaagden voor den

II. Boek.

129

en de gehoorzaamheydzyner Majeſteyt te 157o.
bewaaren, was volvoerd.

Dan alle deeze

-

redenen van onſchuld mogten niets baaten,

want Alva verſtak by vonnis, gegeeven
den veertienden (2) van Hooimaand te G)
Ned.Hoeſ,
Hiſt,
Antwerpen, de vyf kerken van Uytrecht ##
Raad van beroerten hunne zaak te verwee van haare voorſtemmen, en alle zitting in
ren. De Staaten beriepen zich voornaa de vergaderinge der Staaten: insgelyks alle
melyk daarop: dat de ingebragte beſchul de Edelen, die over 't gemelde verdrag
diging geenszins de Staaten, maar eenige geſtaan hadden, van hun gezag, gelyk ook
hunner leden (1) raakte, welke hunnen de ſteden Uytrecht, Amersfoort, Wyk

naam ſlechts, tot meer aanziens, gebruykt en Rheene, tot dat anders by den Koning
hadden by het inſtellen van het Verding
met de Onroomſchen, buyten hunne ken
nis en goedkeuring, en in eene vergade
ring daar maar ſommigen, doch niet Staat
ſcher wyze, verſcheenen waaren. Zulks
dat over eenen misſlag, door byzondere
leden en op eygen gezag gepleegd, geens

zoude

verſtaan

worden.

Daarenboven

verklaarde hy alle handveſten, vryheden,

goederen en inkomſten, zoo van de ſtad
Uytrecht, als van de Gilden aldaar, ver
beurd en aan zyne Majeſteyt vervallen.
En te ſlimmer voorwaar, want van Phi

lips, die zynen eenigen zoon, omdat h
zins het ganſche lighaam van den Staat (gelyk ook ſommigen gemeend hebben)
aanſpreekelyk was. Die van de Stad be de leere der Onroomſchen was toege

tuygden bondiglyk ter verſchooning: dat

daan, niet verſchoond, maar anderen

zy, als Regeerders, het gemelde verdrag ten voorbeeld, met de dood geſtraft had,
met de beſte meeninge hadden aangegaan, was niet te denken, dat hy diergelyken
dat zy den voet, by de Landvoogdes zelve geeſt in zyne mindere onderdaanen ſtraf
ehouden, hadden opgevolgd, en het feloos zoude gedoogen. Immers, men
des bevels haarer Hoogheyd, zie zyne eyge betuyging op deezen leg
van de ſtad by den Roomſchen Godsdienſt penning.

#

Welke te Ryſſel gemunt, rondom des Spaanſchen Konings borſtbeeld, op de eene zyde dee
ze woorden tot randſchrift voert:
GECT o I R POUR CEULX DES COM PTES A LILL E.

LEG PENNING VOOR DIE VAN DE REKENKAMER
TE RTSS EL.

Op de andere zyde ziet men een bloot zwaard met eenen ſtrop omvlochten, hoedaanig eenigen willen (3) dat zeker Koning der Sikambren (een volk, dat oudtyds, volgens veeler (4) gevoelen, Gelderland of eenig geweſt daaromtrent, bewoond heeft) voor zich zoude hebben #
ten draagen, welke Vorſt zynen eygen zoon niet geſpaard, maar over eenen bedreeven misdaad
ook,
evengelyk
Philips
zynen, en
metwaarſchuuwen,
de koorde doendatſtraffen
daarmede
onderdaanen
geduurig
wildeden
erinneren
hy de hebbende,
misdaaden en
feylen, zyne
door hen

(3)Para

##
# #
363."
(4) Guice.
#
der

begaan, ook geenszins ongemerkt door de vingers zoude zien, maar ten ſtrengſte en zonder eeni- ##.
ge genade ſtraffen. Want in den rand leeſt men deeze ſpreuk (5) van Virgilius:
DISCITE JUSTITIAM MONITI.

Ar. van
Slichten
horſt
Beſchr.

157o.

van Gel

derland,
I.boek, fol.

LEERT, DUS VERMAAND, DE RECHTVAARDIG HETD. 157o.

6 & 16.

Uyt dit ſtoutmoedige oordeel was ligt voorſtaan, dat het meer een teken zyner (5 AEneid.
lyk te begrypen de onbepaalde moogend goedhartigheyd als (6) van vreeze ofon- #s.
heyd des Konings, en hoe de Hertog, magt te achten waar, dat hy het vonnis, (6) Hooft
niemand meer ontziende, zich thans liet in Sprokkelmaand des jaars achtenzestig

I. Deel,

KIk
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#".
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157o. door de Spaanſche Inquiſitië geveld, niet koſtelyken toeſtel omringd: terwyl door
aan geheel Nederland, als hadde het maar eenen, ſtaande in lange kleederen, tuſ
eenen hals, eensſlaags werkſtellig maakte. ſchen twee herouten, de vergunde quyt

Doch gelyk hy door alle deeze ſtrafheden ſchelding (3) den omſtaanderen wierdt (3) Met:
geenszins bemind, maar wel te meer alom voorgeleezen. Doch zeer weynig vreug- #"
gevreeſd wierdt, welke vrees doorgaans de en kleynen dank (4) beſpeurde men verſo,
niet langer duurt als de overmagt uyt deswegen by de ingezeetenen, mids hen :##
welke ze voortkomt, zoo beſloot hy, om dezelve door zeer veele uytzonderingen fol. 214.
uyt te wiſſchen, den haat, dien ieder tegens geheel dubbelzinnig voorkwam. Hoog #
zoo hard een ſtaatsbewind had opgevat, nogtans wierdt er door de Spanjaards van
eenen ſtraal zyner goedheyd te doen door geroemd, die des Konings goedheyd aller
ſchynen, met eene algemeene
wegen als verwonderens
uytgalm
nis, die men den Aartshertoge voorheen den, even als of zyn Vorſtelyk gezag,
beloofd had, ten voordeele der gene, eertyds met de uyterſte wederwaardigheyd
welke binnen twee maanden met oprecht door de weerſpannigen als vertreeden, nu
# leedweezen zich kinderen (1) der Kerke onder het beleyd van zoo wakkeren Land
#en, verklaarden, en voor des Pauzen gemag voogd weder te weeldriger en tegens al
V, boek, tigden hunne dwaalingen afzwoeren, te le verhinderingen opwies : zoodat nu
#" laaten afkondigen. Ter verrichtinge van ook de zon zyner genade, naa het ver
het zelve deed hy, op den zestienden van dryven van de wolken der voorige op
Hooimaand, te Antwerpen voor 't Stad roeren, de verquikkende ſtraalen haarer
huys eene hooge ſtellaadje oprechten, toegeneegenheyd over deeze landen te
wier trappen met rood laken bekleed en helderder uytſchoot. Zynde dit de zin
Genentiv. ## lyfwacht bezet waaren. Hy zelf ſpeeling van deezen legpenning, die te

#

#

N#" was daarop in (2) eenen verheeven en Ko Antwerpen in dit jaar, ter gedachtenis
Hijt. Pag, ninglyken troon van goudlaaken gezeeten, deezer verkondigde vergiffeniſſe, gemunt
118.

en aan alle zyden met groote pracht van

is,

Op de eene zyde ziet men een gewapend vrouwebeeld, (betekenende de kracht der aangevoerde
wapenen) 't welke eenig weeldrig kruyd en bloemgewas vertreedt, onder dit opſchrift:
ATT RITA RECRESCO.

VER TRAPT Z YN DE HERWAS IK TE STERKER.
(5) Joach.

Eene cygenſchap, die de natuurſchryvers de (5) krokus of ſaffraanplant voornaamlyk toeſchry

damerari

ven,

Symb.

brengt.

welke voor haar bloeijen met voeten getreeden zynde te ſterker en ſchooner bloemen voort

Cent. I.

Embl. 75.

De andere zyde vertoont eene helderſchynende Zon, die met haare ſtraalen door eenen dikken
nevel en zwaare wolken breekt, en het onderverbeelde land alom verlicht 5 binnen het rand
ſchrift deezer woorden:

CLARIOR E NEBUL IS. 1,7o.
KLAAR DER NAA 'T VERDRTVEN DER WOLKEN. 157o.

Den Nederlanderen, die tegens de ver het ongelukkig omkomen van den Spaan

# Erfprins,

was ook Izabelle van S? #
#e ſte blydſchap wegens de afgekondigde ver Vrankryk, die Philips naa het ſluyten van # i:
ipag. 54 giffenis getoond hadden, ontmoette eer den Vreede te Chateau in Cambreſis, in
ang betere ſtof om over des Konings vier den jaare zestig, getrouwd had, in dat van
(6) Strada

wachting (6) der Spanjaarden geen de min

ſchen

de huuwelyk in ongemeene vreugdeblyken achtenzestig overleeden, zonder uyt dit
uyt te munten. Weynige maanden naa ofzyne voorige huuwelyken eenen

"#
CIl

E
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ken erfgenaam, die hem, by zyn overly
den, in zyne ſtaaten zoude konnen op
volgen, te hebben overgehouden. Dier
halven liet hy zyne gedachten gaan opeene
vierde trouw, en zondt aan zynen Gezant
bevel, om by Keyzer Maximiliaan, die
met Philips Zuſter getrouwd was, zyne
Dochter Anna van Ooſtenryk voor hem

aan de ondertrouwde Koningin, uyt den
naame zyns Meeſters, veelerleye edel
geſteente en kleynoodiën, nevens eenen

ter vrouwe te verzoeken.

Dit was reeds

brief van den zelven ter hand ſtelde, in

geſchied in het jaar negenenzestig, en door
zyne Keyzerlyke Majeſteyt het verzochte
huuwelyk haarer Dochter toegeſtemd,
(1) Hooft
verleenende de Paus (1) de brieven van ont
Nederl.
Hiſt. fol. ſlag tot het aangaan van een huuwelyk tuſ:
216.

welken hy haar zyne Gemaalin en Konin
gin van Spanje noemde. En dewyl zy

(2) Bor
Nederl.

Beroerten,

V.boek,
fol. 225. verſo.

kerk te Praag en de tegenwoordigheyd der
Gezanten van den Paus, van de Koningin
van Vrankryk, van Poolen, van Veneet
ſië en van Spanje, welke laatſtgenoemde,
naadat de

#

verricht waaren ,

door dit geſlooten huuwelyk eenen troon
beklom, welks rykdommen, volgens den

gemeenen waan, onuytputtelyk waaren,
ſchen twee onderling zoo na in bloedver wiens magt door Keyzer Karels laatſte oor
wantſchap beſtaanden, mids de Bruyde logen alom gevreeſd was, en welks Kroo
gom volle Oom van de Bruyd was. Den nen in getal verre haare jaaren overtroffen,
vierden van Bloeimaand des jaars (2) vyf zoo is 't geen wonder dat men deezen leg
tienhonderdzeventig geſchiedde met zeer penning ſtraks op haare verhooging in Ne

groote ſtaatſië de ondertrouw in de groote

derland heeft zien in 't licht komen.

Op de voorzyde wordt het geharnaſte borſtbeeld des Spaanſchen Konings gezien, binnen dit
omſchrift:
GECTO 1 R POUR LA CHAMB RE EN GUEL DR E.

REKEN PENNING Voor

DE KAMER IN GELDERLAND.

Voorts zyn op de zelfde zyde aan te merken de jaargetallen 1568 en 1569, van welke het
eerſte, ſtaande achter Philips rug, den tydſtip van het overlyden zyner laatſte Huysvrouwe Iza
belle van Vrankryk, het tweede dien van het verzoeken en toeſtaan van 't nieuwe trouwver

bond, gelyk het derde 157o, ſtaande op de tegenzyde voor het borſtſtuk der nieuwe Koningin
ne, den tyd van het voltrekken van 't huwelyk betekenen: boven haar hoofd ziet men twee han
den eene Koninglyke kroon houden, tuſſchen het randſchrift deezer woorden, genomen uyt (3) Kap. I;
(3) den Evangeliſchryver Lukas:

Y. 52.

ET EXALT AVIT HUMILES.
EN DE NEDE RIGEN HEEFT HY VERHOOGD.

Naadat de ondertrouw op de verhaalde en de Hertog van Alva des (4) redelyk te
*) pr

##

wyze te Praag voltrokken was, verſcheen zyn, dat door de Landen van herwaart
de (*)Voorzitter des Hofgerichts van Hol over een geſchenk van fyne lywaaten,
land den achtentwintigſten van Hooimaand vorſtlyken huysraad en Nederlandſche ta

in de vergadering dier Staaten, welke geens pyten, verſierd met de wapens der byzon
zins, als nu, op 't Hof, maar toenmaals dere Staaten, ter waarde van honderdduy
nog in eene zaal van der Predikheeren zend kroonen aan haare Majeſteyt in 't
klooſter in 't Voorhout in 's Graavenhaage doorreyzen van Niemeege, den negentien
gehouden wierdt, te kennen geevende, den van Oogſtmaand(als wanneerzy aldaar
hoe 's Konings ondertrouwde Gemaalin dacht te weezen) uyt der zelver naame
door Nederland en vandaar te water haare
gedaan, en door die van Holland achten
reys naar Spanje meende voort te zetten, twintigduyzend guldens in de gemelde ſom
Kk 2.

Ine

(4) Reſol.
der Staaten
van Holl.

28 July

157o. fol.
5 I.
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o. me gedraagen wierden. Met veel genoe ter zynde afgezakt, aldaar door den Her
het eerſte lid van dien v# tog van Alva, en alle de Gemagtigden der
(1) Reſol aangenomen, en der Staaten (1) Boode byzondere Staaten des Lands wierdt ver
# gelaſt de noodige vertrekken tot het ver welkomd, en het aangebooden geſchenk
#
hunner Gemagtigden te Niemeege te zoogunſtig van haare Majeſteyt ontfangen,

#

157

-

#

#

1579 fol. verzorgen: welke twaalf ſterk zich aldaar dat haar Gemaal ſedert goedvondt by
(4) Reſol
den negenden lieten vinden, en by Alva, die tige (4) brieven, wegens de eer zyne Ge-- ##
(2) Reſol.
-

-

2.

# # den volgenden dag(2) daar mede aanland

maalinne op haaren doort

edaan, van Holi.

# de, gehoor hebbende hun groot genoegen den Staaten van Holland in 't byzonder

2 Maart

19 Aug, en de toeſtemming in de tweehonderdduy zyne gehoudenis te betuygen. Van Nie

25..

1571. fol.

#" " zend guldens, doch te gelyk te verſtaan

meege begafze zich te land naar Antwer
gaaven, van in de zelve hun gerechte aan pen, daar zy den negenentwintigſten met

deel, dat een achtſte van het geheel en groote pracht en door menigvuldige opge
dus volle drieduyzend guldens minder was, rechte eerpoorten haare ſtaatlyke intreede,
volgens de voorheen vaſtgeſtelde verdee deed, zynde verzeld van haare twee (5) #
ling te willen draagen. Zwaarlyk ſtiet Broeders Aalbert en Wengeſlaus, die bey- Hiſtºfol.
zich de Hertog aan deeze bepaalde ver den aan 't hof van Spanje ſtonden opgevoed 65.
klaaring, en betuygde zich niet genoeg te te worden. Beyder gedachtenis, midsga
konnen verwonderen over deeze al te groo ders van nog twee hunner andere Gebroe
(3) Reſol te naauwgezetheyd, dewyl (3) dit geen deren Mathias en Maximiliaan, welke aan

# gewoonlyke beede maar ſlechts eene vry het Keyzerlyke hof gebleeven waaren,
13 Aug, willige gift was, om daar door hunne zon en wier eerſten naamaals door 's lands x

#"" derlinge geneegenheyd tot de Gemaalin Staaten de Opperlandvoogdy der Neder
van hunnen Landsheer te betuygen. Wel landen wierdt opgedraagen, wordt op dee
ke den Ryn langs tot Niemeege toe te wa zen gedenkpenning bewaard.

De borſtbeelden van Mathias en Maximiliaan ſtaan in 't gewaad dier tyden; binnen dit rand
ſchrift op de eene zyde:
MATTHIAS, MAXIMILIANUS, ARCHID U cEs AUSTR 1AE.
MATHIAS EN MAXIMILIAAN, AAR z'S HERTOGEN
VAN OOSTENRYK.

De andere zyde vertoont de borſtbeelden van hunne twee naar Spanje reyzende Broeders, bin
nen het omſchrift deezer woorden:

ALBERTUS, WENCESLAUS, ARCHIDUc Es AUSTRIAE.
AALBERT EN

WENges LAus,

AARTS HERTOGEN

VAN OOSTENRTK.

Sedert verſcheydene dagen in allerhande Bergen op Zoom de reys aan naar Zeeland,
vrolykheden en het bezigtigen van Ant en is aldaar den vyfentwintigſten (6) der (6),
Hor
Nederl.
CIn Beroerten,
werpens uytmuntende deftigheydgeſleeten zelvemaand te Vliſſinge t'ſcheep gegaan,
hebbende, nam zy in Herfſtmaand, over voor wind, met zesentwintig zeylen van V;boek,
oor- fol. *33
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oorlog onder den Graaf van Boſſu, voorts lyken ſpoed gelukkig voort, tot op de kuſ- 157o.

S.#of vrachtſchepen (1) en koopvaarders, in al

ten van Biskaje, alwaar de vloot haare an-

# fol.

les tot negentig toe, naar Spanje vertrok

kers (3) in de haven van Sint Andries G:"

2. 16.

ken. Onder weege kwam de Admiraal wierp. Hier wierdt de ondertrouwde Ko- # #.

-.

Karel Hauwaart, uyt den naame der En ningin van wege haaren Gemaal verwel- pag. 347
elſche Koninginne Elizabet zyne mee komd en ontfangen door Gaſpar de Zuni
&#NSE
ga, Kardinaal van Burgos en broeder van
ren
Ned. ſtereſſe, haar begroeten, en met acht (2)
iſiſt tot oorlogſchepen langs de zeekuſten van dat den Hertog van Bejar, welke haar en de
65.
ryk geleyden, haar meteen nodigende om twee Aartshertogen, onder een ſtaatelyk
aande deeze reys eene der Engelſche ha gevolg, naar Segovië geleydde: werwaart
vens aan te doen. Doch of de Koninglyke zich ook de Koning met den voornaamſten

bruyd het gevangen houden van Maria Adel zyns Hofs had begeeven. Ter ge
Stuart, haare bloedverwante, afſchrikte, of dachtenis van dit vierde huuwelyk, dat

de verloopen naatyd te meer haaſt deed
maaken; immers zy, bedankende monde
ling den Engelſchen Zeebevelhebber, en
ſchriftlyk de Koningin, zettede de reys
met eenen gunſtigen wind en allen mooge

met geen mindere pracht en vreugdeteke

nen als de drie voorige, te Segovië (4) # (4)Marian,
Sum.
den twaalfden van Slagtmaand wierdt vol- # #.
-

trokken, zyn de vier volgende gedenkpen- pas 25.
ningen gemaakt geworden.

I. De eerſte voert op het voorſtuk, rondom het geharnaſte borſtbeeld des Konings, in den
rand deeze tytelen:
PHILIPPUS II. HISPAN 1 A R U M ET NOVI ORBIS
OCCIDUI REX.

-

PHILIPs DE II, KoNING VAN SPANJE EN DE
NIEUWE WESTER WERRELD.

Het ruggeſtuk vertoont het borſtbeeld zyner nieuwe Gemaalinne, binnen dit omſchrift:
ANNA REGINA, PHILIPPI II. HISPAN 1A Ru M REGIS
C A TH O L 1 c 1.

KONINGIN ANNA, VROUW VAN PHILIPS DEN II, A LG E
MEE NGE LOOVIG KONING VAN SPANJE.

II. Op de voorzyde van den tweeden ſtaat het geharnaſte borſtſtuk van den Spaanſchen Ko
ning, omzoomd met deeze tytelen:
I. Deel.

L1

PHI
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PHILIPPUs II, HISPANIARUM ET NOVI ORBIS

157o.

OCCIDU I

-

REX.

NIEUWE

PHILIPS DE II, KONING VAN SPA Nj E EN DE
WES TER

WER RELD.

Op de achterzyde ſtaat het borſtſtuk zyner vierde
randſchrift:

Gemalinne,

hebbende deeze woorden tot

w

-

-

-

ANNA AUSTRIACA, PHILY PPI CATHOL1 c1.
ANNA VA N OOSTENRTK, VROUW VAN DEN ALGEMEEN
GE LOO VIG EN PHILIPS.
(1) Abregé

#,

Dewyl nu deeze Vorſtin den elfden van Slagtmaand

# ' le,

(1) in den jaare negenenveertig, te Ciga

(2) was gebooren, leeſtmen te recht op haar geknot armſtuk:

(2) Octav.
Strad
EA.

AETAT Is

21.

Duc. pag.

#r

IN HAARS LEEFTrDS EEN EN TWINTIGSTE JAAR.

III. De eene zyde van den derden voert de beeldenis van Philips nieuwe Gemaalin, binnen het
omſchrift deezer woorden:

ANNA AUSTRIACA, PHILY PPI CAT HO L1 c1.
ANNA VAN OOSTENRTK, VROUW VAN DE N ALGEMEEN
GE LOO VIG EN PHILIPS.

Welke eertytel, van Algemeengeloovigen Koning van Spanje, door den Roomſchen Paus aan
Ferdinand den V, naadat hy de Mooren en Jooden uyt Spanje verdreeven had, is gegeeven,

verder ſtaat weder op haare geknotte ſchouder:
AET AT Is

21.

IN HAARS OUDERD OMS EENENTWINTIGSTE JAAR.

De andere zyde vertoont eenen vruchtdraagenden kokosboom, tuſſchen dit byſchrift:
(3) J:

FOELICITATI PATRIAE.

-

Nieuwhof

#

TOT GELUK DES VADER LA N DS.

EAAIl

# ºn
II, deel,

Om het zinnebeeld van den kokosboom te verſtaan, is aan te merken, dat hy niets voort

brengt of het ſtrekt tot welſtand van 's menſchen leeven. Want zyn verſchuytgevloeid ſap dient

#

den Indiaanen voor wyn, wat verouderd zynde wordt het azyn, en door 't vuur overgehaald,
#choo- brandewyn: gelyk ook zyne nooten van de inwoonders tot ſpys en drank, derzelver houte ſchaal
tenSchipv. om drinkvaten en andere aardtigheden te draaijen, de veezelachtige buytenbaſt voor hennep, en
#9", de bladeren voor zeylen of ook in plaatſe van pannen om de huyzen te dekken,
(3)

g#

# worden.

IV. De vierde, dien ik, naa de voorige plaat reeds

# was, in de penningkaſſe van

den Heer Chriſtoffel Beudeker te Amſterdam ontdekt heb, heeft des Konings borſtbeeld op de
cene zyde; binnen dit randſchrift:

-

-

--

PHILIPP us, DE 1 GRAT 1A HISPAN1ARUM REx, Z.
PHI
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PHILIPS, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
SPA Nj E, E NZ.

Om het borſtbeeld zyner aangelande

-4

Gemalinne, dat op de tegenzyde verbeeld is, leeſt men

deezen tytel:
ANN A. AUSTRIACA, REGINA DE HISPAN1A.
ANNA VA N OOSTENRYK, KONINGIN VAN SPANj E.

Ten zelven tyde, dat de Nederlanders zulks de hoogten en heuvels krielden van
zich over des Konings huuwelyk verheug
den, zagen zy zich, tot hunne algemeene
droefheyd, van 's Hemels getergde gram
ſchap op eene der ſchrikkelykſte wyzen

de toegevloeide menigten, gelyk ook de

boomen en daken, waarvan de gevlugte
lieden met ſchouwen (3) en praamen den

-

#

volgenden dag wierden geligt en geborgen. # Dec.

to door aangetaſt. Want op Allerheyligen dag(1) Op deezen, dien men met zooveel ver- l. pag:356.
N#eik,
Hiſt. fol. bragten een geweldige ſtorm en de opge langen gewenſcht had, zag men eerſt de
# " zwolle zee eenen alverſlindenden waters deerelykſte vertooning, en ontdekte men
nood over de meeſten dier Geweſten, die beſcheydenlyk de gemeene ſchade en elk
de elende alom onuytſpreekelyk, de ſcha zyn byzonder verlies, in den voorigen
de onherſtelbaar maakte, en waarvan de nacht geleeden: ziende nu zeer veelen de
gedachtenis heden ten dage, op 't beſchou lyken hunner maagen en vrienden, welke
wen der verdronkene en onbedykt geblee zy in 't midden der akelige duyſterniſſe en
vene landen, den naakomeling nog doet 't woeden des onweeders hadden gemiſt en
-

o

yzen. Holland ſtondt in de meeſte ſte verlooren, wyd en zyd heenedryven, of
den drie voeten onder water: de door op eenige droogten geſmeeten. Invoege
N braak der Zype had over de honderd woo

men door deezen vloed in alles niet min

ningen medegeſleept, en waaren aldaar dan honderdduyzend zielen ontlyfd acht
naauwlyks menſchen of vee het gevaar ont
komen. De Zeeuwſche eylanden ſtonden
op het punt van verſlonden en overſtroomd
te worden door de geweldige perſſing van

te, zynde van 't verdronken vee geene re
kening te maaken. Hoewel Zeeland zeer
veel geleeden had, was Walchere (4) ech-

-

-

#'ruytners
Joh:

ter nog weynig beſchadigd , waarom Ry#
't opgedronge water, dat geheel Zaftingen ook de hoofdſtad van dat eyland , tot #yNyan
en Wa
-

# reeds had ingezwolgen. In Ooſt- en Weſt eene dankbaare erkentenis, den volgen- Evloed
c# vrieſland was het land eene zee gelyk ge lden legpenning in 't licht gaf, die de ge- 57e
Eag.
, verſa.
-

# worden, en aldaar over de (2) twintigduy dachtenis des geleeden waatersnoods be- "
#" zend menſchen verraſt en omgekomen :

Waaft.

Dees penning, welke te Antwerpen voor Middelburg gemunt is, voert op de eene zyde bo- (5) Twee

ven het gekroonde wapenſchild van Zeeland dat dier ſtad, en in den rand deeze woorden, uyt ##
(5) den Profeet Daniël genomen:
.

-

#

-

BENEDICITE MARIA ET FLUMINA. Do M IN O.

III. kap.
het 78 W.

1570.

Gr ze EN EN STRooMEN Loo FT D EN HEERE, 1,72.
Op de andere zyde wordt eene ſtad gezien, die in 't midden der opgeſteegene en woedende

aaren, van een geweldigen ſtorm aangetaſt, naauwlyks in ſtaat is om het hoofd boven de vlak
te der hooggaande zeegolven te houden. Het omſchrift is:
A CUN CT IS HO STIB Us , NOS RED DE SECURIOS.

BEVErLIG ONS VAN ALLE VrANDEN.
Ll z

Het

r

--

N E DE R LA N D SC H E
Het ſcheen de Zeelanders, die met het water wel meeſt hebben te worſtelen en daaraan zyn
1579 bloot geſteld, door 't munten van deezen pennin# des Heeren lof wilden verkondigen, vertrou

136

wende dat zyne vaderlyke kaſtyding hen ten goe e zoude gedyen: waarom zy ook op dit rugge
ſtuk themwaart verzuchtten, teneynde zyne almagtige hand hen voortaan van deeze en alle an
dere vyanden wilde bevryden.
-

Door deezen vloed waaren ook veele

wapenen in ſlaap gewiegd, het minſte van

voorneemens verachterd, welke de Prins 't beleggen der zelve ontdekt had, onaan

#

der meêwuſtigen.
van Oranje door zyne ſcheepsmagt te wa gezien de groote
ter meende uyt te voeren. Want de ſche In tegendeel waande hy de Nederlandſche
(1) Hooft
Ned. Hiſt.
fol. 218.

en, die hy op de Eems en in (1) Enge ingezeetenen # onder de knie, het
and verzameld, en met welke hy, door Roomſche Geloof en 's Konings gekreukt
't neemen van andere ſchepen, veel voor # herſteld, en ieder buyten ſtaat #
deels behaald had, waaren door de laatſte

ragt te hebben van ooit weder eenige be

ſtormwinden niet weynig beſchadigd en weeging te konnen aanvangen, of door 't
meeſtendeels geheel reddeloos geworden: opvatten van de wapenen de Nederlanden,

1571.

ook vondt hy niet raadzaam thans zyne die hy langs zoo harde wegen bevreedigd
ontworpene aanſlagen op Texel, Hoorn had, in 't vervolg te durven ontruſten.
of Enkhuyzen, met de onbeſchadigd ge Op deezen waan dan geruſt, en als of hy
bleevene te onderneemen, of om der zel # bedenkelyke gevaaren te boven was,
Hooft
ver zwakheyd, of uyt onkunde der killen verzocht hy aan zynen (3) Meeſter van de (3)
Ned. Hiſt.
en kreeken, hebbende het harde weeder Voogdy dier Landen te worden ontſlaa fol.223
tonnen en baaken, ja banken en zanden gen, als hebbende aan den dienſt van God
weggeſpoeld en veranderd. Andere aan en den Koning 't gebruyk zyns leevens

ſlagen, daarmede men het op Dordrecht, met zoo gewenſchte uytkomſte beſteed.
(2) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 2 19.

Delft, (2) Rotterdam en den Briel gemunt Immers met dit zyn gevoelen ziet men
had, waaren insgelyks door dit onweeder voornaamelyk den volgenden penning be
verydeld, zonder dat de Hertog, van ſtempeld, welke in dit jaar tot lof van Al
voorſpoed dronken en door 't geluk zyner va gemunt is.

-

I. De

# voert in 't midden des Hertogen geharnaſt borſtbeeld, met de rechter zyde

naar buyten ge keerd, en in den rand deeze tytels:

FERDINANDus TOLET ANus, ALBAE DUX, BELG11
PRAEFE cTus. 1571.

FERDINAND VAN TOLEDO, HERTOG VAN ALVA,
LAND VOO GD VAN NEDERLAND.

1571.

Op de achterzyde ziet men eenen brandenden fakkel, ſtaande op eenen kandelaar, die door eenen
leeuw en twee kraanvogels wordt onderſchraagd, boven en onder deeze twee byſpreuken:
D E O

E T

V IT AE

"-

J

R E G I

U S U S.

AAN GOD EN DEN KONING

HET GEBRUTCK DES LE EVENS.

Zulks hy door dit zinnebeeld en zyne byſchriften wilde te kennen geeven, hoe hy 't gebruyk
zyns

II. Boek.
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zynsleevens geheel ten dienſte van God, door het handhaaven des Roomſchen Geloofs, en ten 1571.
beſte des Konings, door 't herſtellen zyner achtbaarheyd, dus lang in Nederland had toegebragt
en met goed gevolg te koſte gelegd: ja dat hy eensdeels door 't middel van onbezweeke dappel
heyd, waarvan de Leeuw het zinnebeeld is, met Graaf Lodewyk by Jemminge te verſlaan, en
andersdeels door zyne onvermoeide waakzaamheyd, door de kraanvogels (1) betekend, met den

Camerarii

Prins van Oranje te verduuren, als op eenen onbeweegelyken grondſlag, de veyligheyd van de

Symb.

-

(1) Joach.

Kerk en den Staat had verzekerd, en alle gevaaren in 't midden der beroerten was te boven ge

Cent. III.

komen, waarom hy ook een zoo wel aangelegd gebruyk zyns leevens, als een dankoffer aan God,
en het vruchtgenot deezer heerlyke uytkomſte aan den Koning opdroeg. Met hetzelfde oog

Limbl. 27

merk is ook de tweede penning geſlaagen, waarop hy betuygt alles onder het oppergezag en ter
eere van den beſten Prins verricht te hebben.

II. Zyne voorzyde is in alles gelyk aan die van den eerſten, doch op de rugzyde leeſt men
dit opſchrift:
OPTIMO PRINCIPE.

1571.

ONDER D EN BESTEN VORST.

1571.

#

met vier
Des Hertogen van Alvaas verzoek van den Adel en de Steden
(2)
Enti- ontſlag der Landvoogdye zoude hem (2) armen (5)voorzien. Dit beeld voerde in
vog. Hiſt.

(5) Bor
Nederl.
Beroert.

#" toegeſtaan, en zyne plaats door den Her de eene hand een geſchrift, in de andere IV boek,
Oorl, pag. tog
Medinaçeli,
toen Onderkoning
fol. 185.
van van
Sicilië,
vervuld geweeſt
zyn, hadde een toorts, byl of gebroken vuyſthamer, verſo.
I2C.

als tekenen van 't voorheen gepleegde ge
g# hy moogelyk niet al te zeer getracht (3) weld. Aan zyne oorlellen hingen voor
fol. ##
om veeleer zynenzoon Ferdinand tot zynen juweelen beedelnapjes en kalabasjes, ge
naazaat in dat bewind te laaten, doch dit lyk door de Edellieden eertyds waaren
haperde in 't Hof van Spanje. Alva niet gedraagen, en aan den hals eene beedel (6) Meter:
ſlangen Ned. Hiſt.
temin ſtelde zich quanſuys tot de reys; en tas waaruyt verſcheydene

$#

deed, om de gedachtenis van zynen ge
dreeven

kroopen. De ſlinker voet van Alvaas ſtand fol. 67.

# in Nederland te vereeuwi

beeld vertradt een afgetrokken momaanzigt
# morgenſtar. Al het
gen, even als of de naaween en ſtriemen
zyner wreede kaſtydingen nog te ras uyt welke zinſpeelde op het ſmeekſchrift,
de harten en 't geheugen der landzaaten voorheen door Breederoode en de ver
zouden gewiſt worden, zich in dit jaar dere Edelen overgeleverd, op de oproe
binnen den burg van Antwerpen een me ren, het beeldſtormen en de andere be
CIl CCI1C

taalen beeld oprechten.

De vierkante weegingen, door welke het land zoo dee

voetſtal, welke op drie trappen van blaau relyk was geſlingerd, of op het ſchoon

wen arduynſteen ruſtte, droeg des Herto voorgeeven der vryheyd, # 't mom
gen beeld van meer dan leevens grootte, aanzigt verbeeld ; en eyndelyk ook
ſtaande geheel in 't harnas, uytgenomen op 't wederſtaan en verydelen van 's Prin
het hoofd en de rechter arm, die naar de ſen krygsruſtinge, door de morgen
ſtad, tot een teken haarer beſcherminge, ſtar betekend. De gedachtenis van dit
was uytgeſtrekt. Onder de voeten van 's praalbeeld vind ik op deezen gedenk
bewaard, of liever door Ni
(4)
strada
Hertogen
beeldenis
een tweehoofdig
de Bello
lighaam, zynde
het lag
zinnebeeld
van 't be penning
klaas Chevalier op laateren tyd ver
Belg. Dec.

ipig 3 8. drog en op de twee leden (4) van Staat,

nieuwd.

- voor-

ºss

'ERnt NANDo-ALvARES AN
& A ToLEDo-ALRA-nvc. "
pHIr.Ipp I, II. HISP - APVD. -

BELCAs - PREFEC - Qvon
ExTINCTA-SF.DIT - RE - ;
BELLIE3-PVLSIS-RELIG PRoC VR-I VSTIT- CV LTA
PROVINC - PACEM -

FIk MiAR - REG IS - OPTIMI
MiNISTRO - FIDELIS - Af

Alvaas pronkbeeld, gelyk wy het zoo even hebben beſchreeven, ſtaat op het voorſtuk afge
beeld, onder dit Griekſche opſchrift, of gelyk het behoorde te zyn:
AA E = 1 K A K o x
I. Deel.

H a >.

Mm

DE

verſo.

138
571.
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DE

(!) Hooft

gUAAD VERDRYVENDE

MORGENSTO ND.

Zinſpeelende dus op des Hertogen naam Alva, die in 't Spaanſch den (1) Dageraad betekent.

#". Dit zelfde opſchrift ſtondt ook op de rechterzyde van den ſteenen voetſtal (2) en daar onder een
(2) #

#

herder verbeeld, die zyn vee naar de weyde bragt, terwyl op het verſchynen van deezen Spaan
ſchen dageraad, de leeuwen, wolven, uylen, vledermuyzen en
ander roof- en

#

betekenende
de oproermaakers,
zich het
op volgende
de # begaaven.
leeſtopmen,
# nachtgedierte,
op den voorgrond
van de zelfde
zyde des, pennings,
onderſchrift,Verder
dat ook
dit
eroerten,
IV.boek

verſo.

praalteken onder de voeten des beelds geſtaan heeft:

JUN GELINGI OPUS EX AERE CAPTIVO.
JONGELINGS KONSTWERK, GEMAAKT VAN
(3)

Mets-

VERO VERD KO PER.

ren Ned.

Hiſt fol.

Want de werkmeeſter van dit konſtſtuk was (3) Jakob Jongeling, zeker Duytſch beeldemaa
ker en (4) een der vermaardſten, welke toen in Europa waaren, die het van de zes Groeninger
## der” ſtukken, door den Graaf van Aremberg verlooren, en door Alva van den Graaf van Naſſou her

##

Ned. Oorl. wonnen, gegooten had.

Op het ruggeſtuk van den penning leeſt men het zelfde Latynſche opſchrift, dat op de (5)

pag. 12o.

S#

voorzyde van den ſteenen voetſtal, onder het beeld van Alva eertyds geſtaan heeft:

Beroerten,
IV. boek,

FERDINANDO ALVARES A TOLEDO, AL BAE DUCI, PHILIPPI
II. HISPA N1 AR UM APUD BEL GAS PR.AEF ECT o, QUOD EX
TINCTA SED IT 1 o NE, REBELLIBUs PULSIS, RELI
G1 o NE PROCURATA, JUSTITIA CULTA, PRO
VINCIAE PACEM FIRMARIT , REGIS

fol. 185.
verſo.

OPTIMI MINISTRO FIDELIS
SIM o POSITU M.
t

AAN FERDINAND ALVAREZ VAN TOLEDO, HERTOGE VAN ALVA,
OVERSTEN VAN NEDERLAND VOOR PHILIPS DEN TWEE
DEN VAN SPA Nj E, OMDAT Hr, NAA 'T SLISSEN DER

MUrTER rE, VERDRrVEN DER WEDERS PANNIGEN,
VERZORGEN VAN DE N GODSDIENST, HAND
HAAVEN VAN 'T GE RECHT, D EN VREEDE
VAN 'T GEWEST GE VESTIGD HEEFT,
IS DIT OPG ER ECHT AAN DEN GE

TROUWS TEN BE WINDS MAN
DES ALLERBESTEN
KONINGS.

De ſchikking van dit ſtandbeeld met volkome kennis van de in gebruyk zynde
zyne verdere zinnebeelden en byſchriften
(6 Strada was (6) door Benedictus Arias Montanus
#e uytgedacht en ontworpen, zynde geweeſt
I pag:348. een der verſtandigſte Godsgeleerden, wel
ke het Spaanſche ryk, geduurende de zes
tiende eeuw gehad heeft. Want niet ver
noegd met zich in zyne jeugd, op de hoo
ge Schoole van Alkala, volkomen meeſter

taalen dier landſchappen. Dit maakte
hem alom zoo zeer geacht, dat Koning
Philips, willende eene nieuwe uytgaave
des Bybels, in naavolginge van die te Al
(7) Du Pin
kala (7) in vier taalen, door toedoen van Biblioth.
den Kardinaal Ximenes, was in 't licht ge des Aut.
tom. XVI,

tot opziender en bezorger van dit gewig

pag. 161.

van de Griekſche en Latynſche taale ge tige werk verkoos, en in den jaare achten
maakt te hebben, leerde hy ſedert no

Eccleſ.

geeven, in Nederland doen drukken, hem
zestig naar Nederland zondt, met bevel

het Hebreeuwſch, Arabiſch, Syriſch, aan den Hertog van Alva van hem tot de
Chaldeeuwſch, en kreeg onder het rey uytvoering van dit voorneemen de behulp
zen door Italië, Vrankryk, Engeland, ſaame hand te bieden, en als eenen van
Duytſchland en de Nederlanden, ook eene zyn gezin aan die van Antwerpen ten
dierſte

H IS TO RIP EN N IN GE N.
dierſte te beveelen.

Hetzelfde ſchreef de

II. Boek.
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ſchriften des Ouden en Nieuwen Verbonds, 1571:
verdeeld in acht ſtukken en gedrukt ter grootte van heele bladen, in de Chal

##

Koning aan de hooge School van Loven,
en moedigde den alomvermaarden Boek
drukker Chriſtoffel Plantyn aan, om on
der opzigt van zoo grooten taalkundigen
dit heerlyke werk by de hand te neemen,
en in deeze geduchte tyden, in welke de
geſchillen over de geloofspunten en het
uytleggen der Heylige Schrift zoo menig
vuldig waaren, ten gemeenen nutte te vol
trekken. De Kardinaal van Granvelle (1)

weynig moeite tot zyne rechtvaardiging en

Bibi Po-

beſchikte hem de afſchriften van de oude

om zyne beſchuldigers den mond te ſtop

deeuwſche, Hebreeuwſche, Griekſche en

Latynſche taale, te Antwerpen in 't licht
kwaamen.

Wel is waar, dat hem ſom

migen, die zynen arbeyd niet goedkeur

den, te Rome aanklaagden, zulks hy ook,
om zich te verantwoorden, de reys der
waart moeſt aanneemen, dan hy vondt

Griekſche Bybels, die in de boekzaale van pen, waardoor hy andermaal geenen min
, 't Vatikaan te Rome wierden gevonden. deren roem wegdroeg, als hy vooraf door
#" Anderen bragten ook het hunne toe: zoo het uytvoeren van dat voortreffelyke werk
# dat (2) eyndelyk op den drieëntwintigſten had bekomen: zynde onder andere, om
EXVI. van Hooimaand deezes jaars, onder het de gedachtenis daarvan te vereeuwigen,
Pag, 161. bewind van Montanus, alle de gewyde | de volgende penning gemaakt.

lygl.

Op de eene zyde ziet men zyn borſtbeeld, geſiert met de Ridderordre van (3) Sint Jakob, en (3) # de
Ou

in den rand dit omſchrift:

Nederl.
Herauld

-

BENED1 cT Us ARIAS MONTANUS. AET AT 1s 43.

fol. 18o.

BENEDICTUS A RIAS MON TA NUS. IN ZTNS OUD ER DOMS

43. J A A R.

Want hy was in 't vyftienhonderdachtentwintigſte gebooren.
Op de andere zyde ziet men hem afgebeeld met een boek in de hand, en als eenen anderen

# des waters het geheym

hebbende uytgevon
den, om den diefſtal te konnen ontdekken, dien zeker Goudſmid aan de goude kroon, welke
Archimedes: welke Wiskonſtenaar door 't

Hiero, Koning van Sirakuſe, volgens gelofte aan de Goden had geofferd, met 'er zilver door

#

te mengen (4)
had, daarover zoodaanig van vreugde verrukt wierdt, dat hy aanſtonds
theyd acht te ſlaan naar huys liep, langs de
ongekleed uyt et bad , en zonder op zyne
ſtraat geduurig uytroepende: ik heb 't gevonden / ik heb 't gevonden. En voorwaar, mids ook Arias
Montanus raad en # had geweeten, om dit moeijelyke en zwaarwigtige werk tot een goed

eynde te brengen, behoeft men zich geenszins te verwonderen, dat men boven dezelve af

beelding tot opſchrift geſteld ziet het Griekſche woord:
“E Y PH KA!
IK HEB 'T GEVOND EN !

Welk zinnebeeld en byſchrift men ook op den rechter voetſtal in de tytelprint voor den ge

# vertoond vindt,

tot een klaar en krachtig bewys, dat dees beſchreeven penning
op het voltrekken van dat loflyke werk gemunt is.
melden

Koning Philips, die aldus dit zyn voor- |zienlyke overwinning, die zyne oorlogs
neemen wederom zoo wel uytgevoerd en | vloot, gevoegd met die van Veneetſië en
elukt zag, bejegende eerlang nog al meer | den Paus, in dit jaar # de zeemagt der

offe om zich te verblyden wegens de aan-' Turken by MLepanto
m 2.

be aalde.

Waarvan
ik

(i) vitruv.
de Archi
teét lib.IX,
**P 3.
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14o

ik het verhaal alhier wat omſtandiger wil
in laſſen, omdat een zoon van 't huys,
(1) Hooft
(1)'t welke ons dat pas regeerde, toen op
Nederl.
Hiſt. fol. perſte der vloote in 't bevechten eener zee
224
ge geweeſt is, welker wedergaé in grootte
en heerlykheyd men nooit op de ongeloo
vigen te water behaald hadde. Het Turk
I57 I.

aan den Kardinaal Granvelle, welke zich

ſedert zyn vertrek uyt Nederland tot nog
toe te Rome had opgehouden, volmagt toe
komen, (3) om nevens den KardinaafFran-G) Sinds

çois Pachiëko en zynen Gezant Johan de #e.
Zuniga het verzochte verbond van zynent- I. Pag 138.
wege, met Paus Pius den V. en den Vryen

ſche Ryk, dat begunſtigd door den twiſt ſtaat van Veneetſië op voordeelige voor
en de tweedragt der Chriſten Vorſten, tot waarden te ſluyten. Diergelyke verbind
een zeer ontzaglyk vermoogen was ge tenis was al voorheen menigmaal begonnen
klommen, wierdt thans door zynen der en voorgeſlaagen, maar door de ſtrydende
(2) Hubn. tienden Keyzer, Selim (2) den II, be belangen der partyen telkens afgebroken
ſtaatk.
heerſcht: welke trots op de grootheyd en verydeld. Dezelfde ongelegenheden
Hiſtori,
I. deels,
zyner magt, den vreede, dien hy pas be deeden zich nu weder onder 't handelen
II. ſtuk,
Pag. 470.

zwooren had, in 't voorige jaar zeer trou over dit verbond op; dan Granvelle, door

weloos had verbroken en zich gewapend, zyne ondervinding, die hy in 't voorige
om op de Chriſtenheyd aan te vallen, en ſtaatsbewind gekreegen had, kwam alle
het eyland Cyprus den Veneetſlaanen te die hinderpaalen te boven, en wierdt het (4) Diar.
ontweldigen. Zy niet magtig zoo grooten ontworpen verbond (4) op den vyfentwin Cornel.
vyand te wederſtaan, zonden eenen Ge tigſten van Bloeimaand, in eene geheyme lib.
Firman.
IV.
zant aan den Paus, en dees eenen aan den raadsvergadering te Rome, door de we cap. 6 & 7.
Koning van Spanje, om zich onderling te derzydſche Gezanten ondertekend: waar
gens de ongeloovigen te verbinden. Phi van men de gedachtenis op deezen gedenk

lips liet zich dien voorſtel welgevallen, en penning bewaard vindt.

Het gemyterde borſtbeeld van den Paus, als aanleyder van dit drievoudige verbond, ſtaat oP
het voorſtuk, binnen deeze tytels:
PIUS V, GH ISLERIUS BOSCH EN s1s, PONT1 FEx MAx 1 M Us.
PAUS PIUS DE V, GH ISLE RIUS VA N BOSC HO.
(5) Ciac:

#

vitis

Pontif.

fol. 992.

Eer hy Paus wierdt, was zyn naam Michiel Ghislerius (5) geboortig van Boſcho, eene kleyne
ſtad onder 't gebied van Tortona, in't Milaaneeſch.
# het ruggeſtuk ziet men twee vrouwen en eenen gewapenden man verbeeld, van welke de
-

middelſte, die een lam aan haare voeten heeft en de twee anderen vaſthoudt, den Paus bete

kent: door die aan haare rechterhand in volle wapenruſtinge en boven eenen arend ſtaat, wordt
de Koning van Spanje verbeeld, even
de
ryeſtaat van Veneetſië door de derde, welke
den gevleugelden leeuw van den Evangeliſchryver Markus, Beſchermheylig van dat geweſt, on
der zich heeft. Het byſchrift is:

#

-

FOEDERIS IN TUR CAS

SANCTIo.

HET SLUrTEN VAN 'T VERBo ND TEGENS DE TURKEN.
De Koning van Spanje was zoo voldaan, verklaarde.

Voorts ſtelde Philips

zynen

wegens den handel des Kardinaals, dat hy | natuurlyken broeder tot Bevelhebber over
hem, in erkentenis van zyne gebleeke | de Spaanſche zeemagt. De Paus aan zy

bequaamheyd, Onderkoning van Napels 'nen kant, op dat het geſlooten verbond
WADA
l
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van de beoogde voordeelen mogte be aanbevolen. De tweede wierdt aan Se- 1 571,
kroond worden, beval het houden van be baſtiaan Venerio, die Bevelhebber der Ve- deſtonden. Ja hy zelf, met een groot neetſiaanſche zeemagt was, gezonden: doch

gevolg van Geeſtlyken, hieldt eenen pleg

de derde is door den Kardinaal van Gran

tigen ommegang uyt de kerke van Sint velle te Napels (3) aan Don Johan van #"
Peter naar die van den Heyligen Geeſt: Ooſtenryk, met eenen gewyden bevelſtaf, Belg. Dec.

en heeft in de eerſtgenoemde, naa

het

onder groote plegtigheden ter hand ge- ***

eyndigen der Miſſe drie ſtandaards of vaa ſteld, omdat hem het Hoogadmiraalſchap
nen van rood zyden damaſt gewyd, waar en Opperzeegezag niet alleen over de
(1) Bonan- in een Chriſtusbeeld (1) aan 't kruys tuſ Spaanſche oorlogsvloot, maar ook over

-

##
tom. I.fol dit byſchrift: IN DIT TEKEN zu LT Gy deezen
(4) opgedraagen.
Het overhandigen
# Hill:PAE!
ſtandaard door
Granvelle is van
de #.
*
verw1NNEN, geſchilderd was. Eenen

#" ſchen de Apoſtelen Peter en Pauwels, met

die van den Paus en van Veneetſië was

(2) Meter van dezelve gaf hy met eygene handen aan oorzaak geweeſt , dat de twee vol- Strada

N#Hiſt Markus Antoni Kolonna, dien hy ook het gende penningen tot zyne eer gemaakt #e
I. Pag, 51o.
bewind (2) over zyne ſcheepsmagt had zyn.

#

I. en II. Beyde deeze penningen, ſchoon de eene wat # als de andere van omtrek is,
zyn alleszins elkander gelyk, en vertoonen des Kardinaals borſtbeeld in Biſſchoplyke kleedinge
op hunne voorzyden, wier randen deeze tytels bevatten:
-

ANT oN1 Us, SACRAE EccL Es 1 AE Ro M ANAE PR Es B1T ER,
CARD IN A L 1 s GRAN VEL LAN US.

ANTONI, PRIESTER DE R HEYLIGE ROOMSCHE KERKE,
KARDINAAL VAN GRA NV ELLE.

Op hunne achterzyden zit Granvelle geheel in Biſſchoplyk gewaad aan den voet des altaars in
eenen armſtoel, overleverende, in de tegenwoordigheyd vecler Edelen, aan Don Johan, die
voor hem op een kuſſen knielt, den gezegenden ſtandaard, zoodaanig als die hier voor beſchree
# , onder het opſchrift deezer woorden, die ook, gelyk verhaald is, op den ſtandaard

#

OIRCICIl E

I N

H O C. V IN CE S.

HIER IN ZULT GT VERWINNEN.

Uyt pligt van dat verbond, bragt de oorlogsvloot met de ſchepen, die de Groot

Q#
ed. Hiſt, Paus twaalf galeyen in zee; (5) de Ve

meeſter van Malta en andere Vorſten toe

-

foi," neetſiaanen honderdveertien met zes ga bragten, tweehonderdnegen galeyen, zes
leaſſen en twee hulken: waarby de Spaan galeaſſen, vyfentwintig koggen en veertig
ſche Koning voegde eenentachti
jagten, die de nooddruft van mond (6) en (6) Hooft
en twintig groote ſchepen, # deeze oorlog voerden ſterk en bemand was met Ed Hiſt.
Nn
drie- ol. 225.

#

I. Deel.
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1571. drieëntwintigduyzend geoefende knech zich dapper, en ſloeg in den eerſten aan
ten, zonder de ſchippers, bootsluyden,
riemſlaaven en vrywilligen daaronder te
tellen, wier getal zeer groot was. Met
deeze zoo ontzaglyke zeemagt, die by 't

val Barbarigo drie galeyen af, maar de zes

galeaſſen maakten hiertegens eeneyſſelyke
opening, doende krygsvolk, banken en
ſlaaven door 't geweld van haar geſchut

Eyland Korfu verzameld was, toog Don verſtuyven. Op dit voordeel drongen de
Johan, als Hoogadmiraal naar den Turk, anderen aan, vielen den vyand in de len
wiens ſcheepsmagt, ſterk tweehonderd denen, en verbreekende zyne ſlagorden,
zestig galeyen zich omtrent Lepanto ont dwongen hem van alom te deynzen. De

hieldt. Op den zevenden van Wynmaand Turkſche Admiraal door Don Johan zelf

#

wierdt veroverd, de anderen
kreegen de wederzydſche vlooten by de
#e eylanden elkandere in 't ge verbrand of in den grond geſchooten, et
zigt: die der Chriſtenen koos hierop ruy lyken op ſtrand gejaagd en het overſchot,
mer zee en verdeelde zich in vyf leden, maar omtrent vyftig ſchepen ſterk, ge
S#
hebbende aan de rechter zyde Johan An noodzaakt te vlugten. Geduurende dit

#2)

dries Doria het gezag, aan de ſlinker Au gevecht waaren vyfendertigduyzend man E
(1) Meter. guſtyn Barbarigo, en (1) over het midden nen door het vuur, water, of ſcherp ver
Ned.Hiſt.
Don Johan, die zich van boord tot boord ſlonden: van de Chriſtenen tienduyzend;
fol. 66.
verſo.

liet roeijen en naa ieder ten ſtryde te heb van de Turken vyfentwintigduyzend. Vyf

ben gemoedigd, door 't losbranden van een
ſtuk grof geſchut en het uytſteeken van den
gezegenden ſtandaard, het teken tot den
ſtryd gaf, welke eerſt met tegen- doch

endertighonderd waaren er gevangen geno
men, honderddertig galeyen veroverd,
en twaalfduyzend Chriſtenen van de ke
tens hunner dienſtbaarheyd ontbonden.

ſtraks met voorwind onder een yſſelyk ge Wegens deeze heerlyke zeege zyn veele
Bonan
balder en krygsgeſchrey alom wierdt aan (3) penningen gemaakt , doch voor ons ni(3)Num.
-

-

gehecht en begonnen: waarvan de lucht oogmerk zal genoeg zyn alleen die aan te #.
en bezwangerde zee met een ſchrikkelyks haalen, welke tot lof van Philips en die 297 & ſed:
geloei weergalmden. De vyand queet van zynen huyze gemunt zyn.

I. De eerſte penning, zynde door de ſtad Uytrecht gemunt, vertoont op de eene zyde Ko
ning Philips, in volle krygsruſtinge gezeeten op een gewapend paard: en in 't verſchiet de ge
melde ſtad, die thans met Alva zeer zwaar overhoop lag, en om zyne gramſchap te ſtreelen,

moogelyk deezen penning zal hebben laaten munten. Het omſchrift dier zyde meldt deeze prach
tige en hoogdraavende tytels:

DIVO PHILIP ro, TRIUMPHA roR1, HISPA NEARUM REGI,
-

Domino TRAJECT.

-

-

AAN
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AAN DEN VERGOOD EN PHILIPS, zE E GE PRAALER,
KONING VAN SPANJ E, HE ER VAN UrTRECHT:

Op de andere zyde ziet men den Koning in het harnas op een dolfyn zitten, zynde van ver
ſcheydene anderen, die kleyner zyn, verzeld: in zyne rechterhand houdt hy een kruys, tot een
teken dat hy, met deezen krygstogt, het beſchermen van 't Chriſten geloof alleen had in 't oog
gehad. Verder leeſt men in den rand deeze woorden tot omſchrift:
OTHOMANICA CLASSE DELETA. 1571.

DE TURKSCHE VLooT VERNIELD. 1571.
II. De tweede, die tot lof van Don Johan gemaakt is, vertoont zyn gelaurierd en

geharnaſt

borſtbeeld, binnen dit tytelſchrift op de voorzyde:

JOANNES AUSTRIAE, CAROLI V. FIL1us. AET AT is
SUAE ANN o XXIIII.

JOHAN VAN OOSTENRTK, ZOON VAN KAREL DE N V.
IN ZTNS OUDERDOMS XXIV. j AA R.

Datvyfenveertig
zekerlyk een
is, want
hy wasenden
vierentwintigſten
van Sprokkelmaand (1) des
jaars
te misſlag
Regensburg
gebooren,
beleefde
nu zyn zevenentwintigſte.
Op de rugzyde ziet men eene opgerechte ſtevenzuyl, waar op 's Verwinnaars beeldenis ge-

#
#
de Bello

ſteld is (met wiergelyke men ook oude Romeynſche penningen (2) beſtempeld vindt) en door (2) Öu
cene
overwinning gekroond wordt. In 't verſchiet ziet men de twee oorlogsvloo- #an R.
ten tegens elkandere in ſlagorden geſchaard, en daarboven dit byſchrift:
#

#

-

CLASSE TURCICA AD NAUPACTUM DELETA. 15.7i.
DE TURKSCHE VLOOT B Y LE PANTO VERNIELD.

1571.

III. De derde is een legpenning, ter eere van den Spaanſchen Koning en zyne Gemaalin,
wegens deeze behaalde zeege op de Turken, geſlaagen, en voert op de eene zyde beyder borſt
ſtukken, binnen het omſchrift deezer woorden:

PHILIPPO ET ANNAE AUSTRIACIS. 1571.
AAN PHILIPS EN ANNA VAN OOSTENR rK. 1571.
Nederland, op de andere zyde door eene zittende vrouw verbeeld, voert in den ſlinkeren arm

eenen overvloedshoorn, en op de rechter hand een Overwinningbeeld, dat twee kroonen, voor
den Vorſt en de Vorſtinne, in zyne handen heeft, want het omſchrift, als het vervolg van dat
der voorzyde, luydt:

oPTIMIS PRINCIPIBUs.
DE ALLERBESTE VORSTEN.

Verder om kennelyk te maaken, wie deeze aanbieding doet en door de zittende vrouw wordt
betekend, leeſt men daar onder:
B E L G I A.

NE D E R L A N D.

Alexander Farneze, zoon van Margreta lyke vloote in 't oog gekreegen, klamp
van Parma, had ook deezen zeeſlag als te hy dien vyand aan, welke, mids hy
vrywillige bygewoond, en in 't bevechten eenen grooten ſchat voerde, door driehon

van den Turk eene manlyke dapperheyd derd der beſte Janitſaaren, boven de ge
Als de ſtryd ſtondt aan (3) woonlyke manſchap, beſchermd wierdt.
e Bello doen blyken.
Belg. Dec. te gaan tradt hy in zyne eyge galey, wel Een- en andermaal wierdt het gevecht aan
l. Pag-456. ke nevens die van Markus #, in 't gevoerd en afgekeerd met gelyke uytkom
midden der ſlagorden was gelegen, en heb ſte, tot dat dees moedige jonge zeeheld,
bende Muſtafa,Schatbewaarder der vyand meer door dapperheyd als voorzigtigheyd
3)Strada

Il 2.

be
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1571. beſtierd, zelf overſprong, en met zyn de minderen, die nevens hem in gelyk ge
- ſlagzwaard voor de zynen ruymbaanmaak vaar geſtaan, doch zonder hem in zoo ry
te. Als hierdoor alles geſchapen ſtondt ken buyt gedeeld hadden, ten hoogſte be
om 't ſchip met zynen ſchat te veroveren, mind maakte. Deeze dapperheyd, zoo
wierp # de Stedehouder van Scanderia ryp in zoo groene jaaren, maakte hem ook (2) Hooa
zynen makker ter hulpe op zyde, en by den Koning boven maate gezien: en #
wierdt op nieuws daardoor een nieuw ge dewyl gunſt van (2) Vorſten de kortſte #" "
vecht begonnen. De jonge Alexander weg ter grootheyd is, heeft hy langs de #t
verflaauwde hierop niet, maar onderſteund ſtreeken van dat kompas de noordſtar van ##.
door die op de ſtierplegt zyner galeye ge 't geluk (zeer zelden mids (3) haare onbe- #
reed ſtonden, veroverde hy, naadat Muſtafa ſtandigheyd van andere hovelingen gevon- #n.
verſlaagen en de Stedehouder van Scanderia den) zoo wel weeten te bereyken, dat hem 1572.
(1) Strada
en gevangen waaren, (1) beyde door derzelver gunſtigen invloed zeer groo
#e de ſchepen, liet aan zyne ſpitsbroeders den te ſchatten, verſcheydene eerampten, en
Ipig 457 buyt, die zeer groot was, want daar wier daaronder naderhand het beſtier der (4) #
den krygsknechten gevonden die, voor Nederlanden, zyn te beurt gevallen: waar- #e
hun byzonder aandeel alleen, tweeduy in hy geen mindere glori behaald heeft, als I. Pºg 459
zend goude kroonen hadden, en behieldt in dit verhaalde gevecht tegens den Turk,
voor zich ſlechts den roem der zeege, die dat aanleyding tot het maaken of ver
door deeze edelmoedigheyd vermeerd, nieuwen van deezen gedenkpenning heeft

#

hem by alle krygshoofden geacht, en by

gegeeven.

Op wiens voorſtuk zyn geharnaſt borſtbeeld gezien wordt, binnen deeze tytelen:

ALEXANDER FARNESIUS, Parma, Piacentre ove
PRINCE Ps.

AN No XIII. NAT I v IT AT 1 s.

ALEXANDER FARNE ZE, PRINS VAN PARMA EN

PLAc Ewze,

IN 'T XIII. j AAR Z TNS OUDERDOMS.

In welke tydrekening nog grover misſlag als in die van zynen Oom, op den naaſtvoorgaanden
penning, begaan is, want hy was ook in den jaare vyfenveertig, in 't welke zyn Overgrootva

# Strada der Paus (5) Pauwels de III. het Congili van Trente aanving, te Rome gebooren: of moogelyk is
e Bello
dees penning voorheen nogmaals gemunt, en in dit jaar het jaarſchrift op 't ruggeſtuk ſlechts
# Pee vernieuwd geworden. Het zelve vertoont een fier en moedig paard, aan 't welke door eene kroon,
*** (dat is door de gunſt van Philips, die ze draagt) van het themwaart geneegen geluk een over

k:

vloed van ſchatten, tuſſchen twee vleugels (tekenen van gezwindheyd) wordt toegeblaazen, en
de zin daarvan door dit bovengeſtelde byſchrift opgehelderd:

:

HUJUS AURA. MDLXXII.
DOOR DE GUNST VAN DE EZ EN

157z.

In de vreugde, opgevat wegens deeze hoe groot ze ook was, zy wierdt nogtans
ongemeene overwinning, ſtak Spanje bo eerlang nog veel vermeerderd door eene
ven allen uyt; dewyl een Vorſt, die den vrucht van het laaſtgeſlooten huuwelyk
Koning dus na in den bloede beſtondt, met Anna van Ooſtenryk, waardoor het
daarmede zoo grooten roem aan zich zel verlies, dat de Spaanſche kroon door de
ven, zoo groot een voordeel aan de Chriſ dood van den omgebragten Erfprins Karel

tenheyd, en zoo grooten luyſter aan die had geleeden, wederom geboet ſcheen.
van zynen huyze had toegebragt. Dan, Want Philips Gemaalin was van een jon
gen
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II. Boek.

145

(1) Hooft gen Prins (1) in 't kraambedde bevallen, de (3) wierdt, by afkondiging op den 1572.

# welke door zyne gezonde lyf geſtalte den
227-

vader eene wiſſe hoope gaf van hem in zy

e) strada ne Vorſtlyke ſtaaten te zullen opvolgen.

tienden van Louwmaand, gebooden eenen HEE
ommegang te houden, tot dank- ietsieſchr.
aarheyd wegens dit bevallen der Konin- # #

#

De nieuwgebooren Prins, Don (2) Diégo ginne van eenen zoon: ook zag men in die * * * *
# genaamd, wierdt eerlang met zeer groote Geweſten, naardien men deeze geboorte
Meier,
plegtigheden
gedoopt,
en die daggeſlecten.
met het beſchouwde als eene byzondere gunſt van
Ned. Hiſt.
veeler
vreugdetekenen
de Bello.

#

den Hemel aan den lande beweezen ,

fol. 2 12.

#" In Nederland zelf als onder andere te Ley deezen legpenning in 't licht komen.

# Turkſch
de eene zyde
wordtgezien,
op eeneterTurkſche
galey een opgerechte wapenſtanderd (4) van ver- () oa:
#
gedachtenis der voorverhaalde overwinninge, zoo als ook gaan R.

OV’er

Moog.

blykt uyt dit omſchrift:

Pag.538.

TURCAE CLASSE DEVICTA.
DE TURKSCHE VLOOT VERWONNEN.
De andere zyde vertoont de Godin Juno met haaren paauw, (5) hebbende eenen fruythoorn (5) Ou
in den ſlinkeren arm, en aan haare rechter zyde een naakt ſtaande kind: want het was aan deeze #an
R
Moog.
gewaande Godheyd, dat het (6) bygeloovige en afgodiſche Heydendom het (7) huuwelyk, de pag.
469
-

vruchtbaarheyd en gelukkige verloſſing der zwangere vrouwen toeëygende, die daarom ook (6) óiſ.
haare hulp (8) in baarensnood aanriepen. Het byſchrift in den rand is deeze ſpreuk uyt (9) Vir-daan R
Moog.
pag. 29o.

gilius:

(7) Virgil.
lib. IV.

JAM NOVA PRO GENIES.

#o

157z.

& 166.

NU IS ER EEN NIEUWE SPRUrT

Ovid.
Heroid.

157z.

Ep. II. Y.
I

Van den hoogen Hemel gezonden. Gelyk het vervolg van denzelven dichtregel te kennen geeft. &#Terent.
Andr. Act.
III. ſc. 1.

dankbaarheyd
voor de het
genade
ontfanEcl.IV.
En niet t'onrecht, gemerkt 's Konings ge
weldaad, daarmede
den en
Heere
zy- (9)
V. 7.
aangroeijende jaaren en gebrek van man
lyk oir. Zulks hy ook, om voor deeze nen God in deezen tyd geliefd had hem en
groote weldaad den Hemel te danken, in zyne onderdaanen te # unſtigen, hem
(ro) Bor dit jaar, volgens beſluyt # den (1o) twee verleenende eenen zoon, (11) toekomen- (11) Bor
#en, éntwintigſten van Sprokkelmaand te Madrit den erfgenaam en opvolger in alle zyne #,
vºboek," genomen, aan de verweezene Nederlan Koningryken, Landen en Vorſtendommen. y boek,

"3"- ders den bepaalden tyd van genade ver Door deeze zonderlinge genade en zyne #”
lengde. Hy verklaarde in 't Plakaat, dat vreugde verklaarde Philips bewoogen te
deswegen alom in Nederland wierdt afge zyn, en met rypen raade van zynen Stad

kondigd; Hoe hy nog voor deeze reys houder, den Hertog van Alva, beſlooten
zyne gunſt en gewoonlyke goedertieren te hebben, de vergiffenis van den jaare ze
heyd wilde gebruyken, om te meer de groo ventig thans voor de naalaatigen te ver
te liefde en geneegenheyd, die hy den nieuwen, en nog voor drie maanden te

welvaart en de zaligheyd zyner onderzaa verlengen. Dit uytſtel heeft gelegenheyd
ten toedroeg, te betuygen ; doch voor gegeeven, dat in Nederland dees legpen
naamelyk tot erkentenis en bewyszyner ning gemunt is.
I. Deel.

Oo

Het
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Het voorſtuk vertoont weder de Huuwelyksgodin met haaren paauw, overvloedshoorn en

het naakte kindtje, gelyk de voorgaande penning, ook onder dezelfde woorden uyt den Man
tuaan tot opſchrift:

JAM NOVA PRO GENIES.
NU

IS 'ER EEN'

Nieuwe

1572.

SP RUYT.

1572.

Op het ruggeſtuk ziet men de Zon van genade haare verquikkende ſtraalen, vanachter de
dikke wolken der inlandſche zwaarigheden, uytſchieten, onder dit byſchrift: CL ARIOR E NE BUL IS.

-

,

HELDERD ER NAA 'T VERDRYVEN DER NEVELEN.
Alva, dus geweldiger wyze en gewa vyfentwintigduyzend guldens beſlaagen
pender hand het Roomſche geloof en Ko wierdt. Uytrecht, insgelyks weygerig

ninglyke gezag tot nog toe in Nederlandge blyvende , wierdt nu , onaangezien het
boud hebbende, was ook genoodzaakt, een- en andermaal door de gemelde inle
dewyl hy niet uyt liefde maar loutere vree eringen (6) niet weynig was gequeld ge- (6) Hooft
# #".
ze wierdt gehoorzaamd, door gelyke mid #
delen het verkreegen voordeel (1) ſtaande laſt de echte en oorſpronglyke brieven en
te houden. Daartoe waaren krygsknechten, beſcheyden zyner # en vrydom

#

(1)Bokkal.
Kundſch.
van Parn.
I. deel,
hoofdſtuk
2 I.

en tot hunne betaaling en onderhouding men, als verbeurd, over te geeven en in
groote geldſommen van noode. Om deeze de magt des Hertogen te ſtellen. Dan ver
te bekomen had hy reeds voorheen (gelyk mids de Regeering in 't gehoorzaamen van
verhaald is) in den jaare negenenzeſtig, zoo een hard en ongehoord bevel kwam te
geëyſcht den honderdſtenpenning eens van ſchoorvoeten, wierdt de bezetting in 't ge
alle een ieders middelen, voorts tot laſt der

weer gebragt, de Regeerders met gevange

verkooperen (2) den twintigſten dergrond niſſe, en de burgers met eene gemeene
Ned. Hiſt.
vaſte, en den tienden dertilbaaregoederen, plonderinge hunner huyzen gedreygd. En
fol. 200.
zoo dikwils die ook zouden moogen ver of ſchoon eenigen, ziende zich het vuur
kocht worden. Dan dewyl toen ſlechts zoo na gelegd, en dat met volharden niets
eene merkelyke ſomme, naar elks vermoo te winnen was, eyndelyk beſlooten den
gen, was uytgemaakt, met welke zich de tyd wat toe te geeven; waaren er ook an
Hertog voor eerſt voldaanhieldt en, alsby deren, die met eene wonderlyke kloek
(3) Hooft uytkoop, voor twee jaaren (3) van denge moedigheyd den Spanjaard (7) toebeeten: (1) Hooft
(2) Hooft

Hebben wy het lyf verbeurd, dat men 't ons # #".
ol. 208.
cº. dacht hy; zynde te
#".
daanen eyſch afzag,
-

gens zyn verzoek in het Landbewind ge neeme, maar laat ons geenſzins van onze
bleeven, en de bepaalde tyd, gevryd van gerechtigheden wyken. Invoege zeer veele
die geëyſchte ſchatting, ten eyndeloopen beſlooten het uyterſte af te wachten, en
de, met het uytgaan des voorleeden jaars nooit in zoo drukkenden laſt te ſtemmen,

(4) Hooft die belaſting (4) eyndelyk door te dryven. maar ſtaaken, gelyk in't begin der beroer

# #. Tot dat eynde had hy ook op 's Konings
- 2.2. I-

ten onder Breederoode, te meer hunne

w

R#
naam een Plakaat ontworpen ; doch de hoofden by elkandere, hielden geheym ver
#
wey ſtand met den Prinſe van Oranje, en be
van
Holl. Staaten, zonderling
& D van Holland,
#"AE gerden het te laaten afkondigen, en wee tuygden op den volgenden penning, die in
-

# fol zen (5) den Landvoogd menigerhande dit jaar gemaakt is, datze den Koning wil
# Hooft zwaarigheden aan, voornaamelyk de ſtad den getrouw blyven, doch te gelyk ook
Ned. Hiſt. Amſterdam, die daarover voor 't Hof van alles voor de onderlinge trouw en de vry
" " Holland gedaagd en in eene geldboete van heyd opzetten.
Op
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V

Op de eene zyde van den penning, aan wiens rand een beedelnapje en kalabasje

hangt,

ſtaat

het borſtbeeld der Spaanſche Koninginne, en voor hetzelve dit byſchrift:
ANNA AUSTRIA c A, PHILI P P1 HISPANIA RUM
REG IS UXOR.

ANNA VAN OOSTENRTK, GEMAAL IN VAN PHILIPS

KONING VAN SPA Nj E.

En om te betuygen, dat ze geenszins toeleyden, om zich aan de gehoorzaamheyd des Ko
nings te onttrekken, maar ſlechts geneegen waaren aan de trouw, die men uyt pligt van eede
tot voorſtand van ſtads en landsgerechtigheyd ſchuldig is, geſtand te doen, leeſt men achter het
hoofd der gemelde Vorſtinne dit tweede byſchrift:
T I EN ER O N

F O Y.

1572.

W2 ZULL EN AAN DE BELOOFDE TROUW GESTAAVD
DOEN.

1 57z.

De andere zyde vertoont het geharnaſte borſtſtuk van den Spaanſchen Vorſt, vanvooren bc
lend met deeze tytelen:

PHILIPPUS II, DE 1 GRAT1A HISPANIARUM REX,
COM Es HOLLAND IAE.

PHILIPS DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
SPA Nj E, GRAAF VAN HOLLAND.

En tot geen mindere betuyging van hun volharden in de trouwe en onderwerpinge, die zy
den Koning by zyne inhulding gezwooren hadden, leeſt men achter Philips beeld de oude zin

ſpreuk van getrouwheyd, tot een tweede byſchrift:
EN TOUT FIDEL LES AU ROY.
IN A LL ES D EN KONING GETROUW.

Onaangezien de gemoederen der land dig te zyn.

Hierdoor ſpys noch drank

zaaten dus aan 't zieden waaren, geboodt voor geld te bekomen zynde, raakte alle

de Hertog den tienden en twintigſten pen koophandel geſtremd, de ſtad op de been
ning met geweld en tot allenprys te innen; en te gelyk Alvaas woede; welke, waa
doch geen ſtad wierdt er gevonden, die de nende zich magtig om alles met voeten te
eerſte in zoo haatelyke zaake den nek ter treeden, beſloot de voorbaarigſte Hoofd
dienſtbaarheyd wilde buygen. Dierhal luyden der Gilden, (want door hen moet

ven, om geen ding onbeproefd te laaten, in het heffen van ſchattingen, volgens de
nam hy voor daarmede van den hoofde af, oude voorrechten verlof gedraagen wor
naamlyk te Bruſſel in zyne tegenwoordig den) ten ſpiegel en afſchrik van anderen,
heyd te beginnen, en die ſtad het ſpits te in hunne # te doen ophangen. De
(1) Hooft doen (1) afbyten. Het gerucht hiervan beuls waaren daartoe bereyds vaardig, de
Ned. Hiſt.
verſpreyd, ſlooten de burgers hunne win ladders by de hand gebragt, en Don Fre (2) Hooft
fol. 227.
kels en kraamen, zeggende niets te koop drik ten huyze (2) van Viglius, om de Nederl.
fol.
te hebben, en by gevolg geenen tol ſchul doodvonniſſen te ſluyten, als ter goeder Hiſt.
228.
O o 2.

llllTC
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uure het bericht kwam, dat de Briel door gebragt; en geraakte met die vloot (1)den (!) Hoºft
de Watergeuzen was ingenomen.

Deeze

eerſten van Grasmaand, half in weerwil

tyding ſtuytteden voortgang van dit bloed ter oorzaake van den tegenwind, op den
dorſtige opzet, en deed tegelyk Alva zich naamiddag, in den mond van de Maas en

# erinneren,

dien hy begaan
had met de bezetting uyt de grensplaatſen
en zeeſteden te ligten, om Uytrecht,
door dien ondraagelyken overlaſt, tot het
zyns

voor het hoofd van den Briel.

De ſtad

door hem, uyt den naame des Prinſen van

Oranje, opgeëyſcht zynde wierdt, naadat

de vergunde tyd van twee uuren beraads
toeſtaan dergeëyſchte ſchattingen te dwin om was, door het oprammen van derzel
gen. Met het veroveren van den Briel was ver Noordpoorte met eenen maſt, van
't deezer wyze toegegaan. De Graaf van Roobols onderhoorige bende overweldigd,
der Mark, Heer van Lumey, die door en voor den Prinſe in bezit genomen. Het
den Prins van Oranje tot Admiraal over de winnen deezer ſtad, het verbond der Ede
w

Watergeuzen geſteld was, had met de hul len en het weygeren van den geëyſchten
pe
veeler
Edelenvan
en verſcheydene
andere Hopluyden,
door
't neemen
Spaan tienden penning brengen het voorwerp

uyt, waarop in dien tyd dees penning ge
ſche pryzen, zesentwintig ſchepen byeen

maakt is.

Op den eenen kant ziet men tuſſchen twee ooren een overeyndſtaanden blooten degen, met
eenen penning op het punt, en nog negen van gelyke ſoort ter ſlinker zyde van het zwaard, ge
lyk aan de rechter zyde van hetzelve een bril en fluyt zyn afgebeeld, en dit alles binnen dit om
-

chrift:

EN TOUT FIDELLES AU ROY. 157z.
IN ALLES DEN KONING GETROUW.

1572.

Op den anderen kant ſtaan twee Edellieden, eenen penning aan den hals, eene beedeltas op

de zyde, eenige penningen onder hunne voeten hebbende, en elkander tot weering van den
tienden penning de rechter hand biedende, onder dit opſchrift:

JUSQUES A PORTER LA BES ASE.
TOT HET DRAAG EN VAN DEN BEED ELZAK.

Het is niet onwaarſchynelyk dat de Bondgenooten, door de vogelaars fluyt en afgeſneedene
ooren op den penning, aan den Hertog van Alva hebben willen te verſtaan geeven; dat hoe fyn
hy ook had weeten op te fluyten, en met voorwendſelen van hoogdringende noodzaakelykheyd

zynen eyſch van den tienden penning bewimpelen, zy echter voor dat valſche en knerſende ge
luyd geene ooren hadden, maar geheel doof waaren: willende veel eer, als naar den eyſch des

# belaſting met het punt van den degen te

(2) Kaar

tienden pennings ooit te luyſteren, deeze

teboek
van 't land

keer gaan. Ja dat hy zelf, ziende door den bril, dien hy door 't verliezen van den Briel had op
den neus gekreegen, eerlang ook wel van toon en gedachten zoude veranderen. Om welke re
denen ook zeker gedeelte van 't land van Voorne, de vier polders genaamd en gelegen aan de
Ooſtzyde van de haven en de ſtad Briel, ter gedachtenis dat de Graaf van Boſſu, trachtende die

van Voor
Inc, nu In,

VIII.

(3)Strada

ſtad te herneemen, aldaar door de Watergeuzen geſlaagen en verjaagd is, ſedert een rood ſchild,
en
daarin eenen zilveren degen, op wiens punt een gouden penning en nog negen van dezelfde
Belg. Dec.
I. pag.361. ſoort ter zyden het zwaard gezien worden, tot (2) zyn wapen voert: ja hierom zag men ook in
(4) Bor
deezen tyd des Hertogen beeldenis in print, (3) dien Lumey van achteren eenen grooten bril op
de Bello

Nederl.

Beroerten,
VI. boek,
fol. 266.

den neus zettede, onder 't zingen van verſcheydene ſchimpliedtjes , alom langs ſtraat te koop
veylen: en hoorde men veelen der misnoegde inwoonderen, met dezelfde zucht, dit kluppel
vaarsje (4) by den weg opdeunen:
Den

#".

H IS TO RIP EN N IN GEN.

II. Boek,

Den eerſten dag van April,
Verloor Duc d'Alva zymen Bril.

Zinſpeelende daarmede op het oude wapenſchild van den Briel, dat eenen bril voert.

Op de tyding van dit verlies zondt Alva of daaraan hangende, nieuw Beijerland be
terſtond aan den Graaf van Boſſu, die Land

reykten. Veelen der vlugtelingen kwaa

Nederl.

voogd van Holland en dat pas te Uytrecht men in 't ſlyk en den modder te ſinooren,
(1) was, bevel om op te trekken, en het en Boſſu met zyne overgebleevene benden,

Hiſt. fol.

ontſtoken oorlogsvuur in zyne geboorte te die niet weynig verkleumd en afgemat

23 I.

ſmooren. Hierdoor wierdt Uytrecht van

(1) Hooft

waaren, voor Dordrecht.

Vanwaar

hy,

de zwaare inlegering verloſt, en ſloeg de mids het weygerde zyne poorten voor hem
Graaf van Boſſu met alle de bezettinge van te openen, met zyne vermoeide troepen

dien oord op weg, ſcheepte van Schiedam het naar Rotterdam wendde, daar hy in
en Maaſlandsſluys over, en raakte op 't ey perſoon wel binnengelaaten, doch zyne

land van Voorne, op 't welke de Briel ge manſchap gelaſt wierdt buytenom te trek
legen is, niet zonder hoope van die ſtad te ken. Dan eyndelyk hebbende voor de zy
zullen herwinnen, mids hem Lumey , nen verlof verworven, om by enkele rot
door gebrek van magt, het landen niet be ten teffens en met doove lonten door de
let hadde.

Boſſu den Briel genaakende

ſtad te trekken, vermeeſterde hy met hul

vondt de voorſtad aan de Zuydpoort afge pe zyns krygsvolks de poort, overweldig

brand, de boomgaarden in 't Nieuwland

de de wacht en viel ter ſtad in, alwaar

nedergehouwen, en de andere, die onder meer dan driehonderd in wapen gevondene
de ſtad laagen, door Lumeys volk bezet, burgers geveld wierden, en de anderen,
dat daaruyt de zynen met handſchut ſcher tot vrouwen en maagden toe, allerleye

pelyk begroette.
(2) Mete
ren Ned.
Hiſt. fol.
7 I.

Ondertuſſchen opende mishandeling van ſmaad en moedwil uyt

een der Geuzen het Nieuwlandſchſluysken,
zulks de binnenwegen (2) onder water ge
zet, en tegelyk de Spanjaards genoodzaakt
wierden, langs den Nieuwlandſchendyk al
leen de ſtad te naderen, waaruyt onophou

ſtonden, duurende dees hollende overlaſt

van den negenden in Grasmaand tot den

dertienden van Oogſtmaand. En dewyl
hy, ondertuſſchen ook Delftshaven, daar

de Geuzen zich geplaatſt hadden, by nacht
denlyk met grof geſchut op de aanvallers overviel, en door 't pleegen van groote
gevuurd wierdt. Dit ſchrikte echter den wreedheyd den verderen afval poogde te
vyand niet af, maar als die van binnen be weeren , laadde hy, hoewel een Neder

hendiglyk eenige manſchap naar Berniſſe landſch Heer en te vooren (3) welgewild,op
ſchikten, die de ſchepen, door Boſſu al zich eenen magtigen haat der

(3) Hooft

Ned. Hiſt.
# fol.232.

daar gelaaten, # in den grond boor Zyne gedachtenis echter wordt op eenen
de, andersdeels aan brand of van den oe legpenning bewaard, die in 't jaar achten

ver ſtak, beving de Spanjaards, mids 't zeſtig te Uytrecht, daarvan hy's jaars te
waſſen des waters, zoo groote vrees, dat vooren tot Landvoogd was aangeſteld, ge
zy zich alle op de loſſe vlugt en in Berniſſe munt is: welken ik, mids hy niets hiſto
begaaven, en ſommigen overzwemmende, riſch behelſt en Boſſusbedryf tegenwoordig
anderen in de dryvende ſchuyten geraakt gemeld wordt, alhier zyne plaats gunne.

Op de voorzyde ſtaat het gekroonde wapenſchild van Maximiliaan van Hennin, Graave van tº Refoſ.
Boſſu, welke naamaals, als hy zich voor de Algemeene Staaten verklaard had, in erkentenis derStaaten

zyner gedaane dienſten, door de Staaten (4) van Holland met vyfduyzend guldens jaarlyks wierdt #l.
beſchonken. Verder leeſt men deeze ſpreuk in den rand tot byſchrift:
#l.
2 3 Cn 24
w

ESPO ER ME CONTENTE BOUSSU.
DE HOOP VERNOEGT MY BOSSU.

I. Deel.

Pp

1568.
1568.
Rond

N E D E R L A N D SC H E
1572. . Rondom het gekroonde wapenſchild zyner gemaalinne Charlotte van Werchin, Vrouwe van
Y 5o

# de

Icumont, die tot vader Pieter van Werchin, (1) Guldenvliesheer, en tot moeder Helena van
Vergy gehad heeft, leeſt men op de achterzyde haar gewoonlyke ſpreuk:

la Toiſ.

#o'El

N ON SANS CAU SE WER CHIN.

234.

#de,

NIET ZO ND ER RED EN VVE RCHI N.

Nederl.

fol. 67.
& 366.

-

De Landvoogd nu uyt deezen quaaden borg, zoo ze weder tot hunnen pligt keer
uytſlagen de onverwachte ontmoetinge van den, dat de Landvoogd alles vergeeten,
Boſſu voor den Briel, de aangelegenheyd en hyby zyne Majeſteyt voor hen verzoe
van't bezetten der zeeplaatſen bevroedende, ning verwerven zoude. De eerſte hevig
en beducht voor
, daar hy eenige heyd der burgeren hierop wat bedaard,
Waalen in bezettinge en 't ſtichten van ſcheenen veelen naar dien voorſlag te luy
(2) Hooft eenen (2)burg begonnen had, zondt acht ſteren, doch zy door eenige in den drang
# vendels Spanjaarden uyt Brabant onder ſtaande Prinsgezinden opgemaakt, ging het
Oſorio Angelo derwaart. De inwoonders, op een jouwen en uytlachgen van den Stad
verwittigd van de afkomſt deezer nieuwe houder. Die desonaangezien met de hand

#

gaſten, ſtaken terſtond hunne hoofden by

wenkte en weder wat ſtilte verneemende

een, ſloegen hevig aan 't morren en, on begoſt, # eenen anderen toon, hen de ,,,
der den duym opgeruyd door die van 's grootheyd van (5) hunnen misſlag, het #':
Prinſen wege daaronder ſpeelden, joegen vermoogen des Konings en de elende die Hiſtºfol.
op Paaſchdag de Waalen uyt de ſtad en hen over het hoofd hing, voor oogen te 7" "
(3) Bor

door 't loſſen van 'tgeſchut de tot bezetting

ſtellen.

komende Spanjaards, (3) met hunne ſche

# by

Maar dit alles vondt geenen in

eene gemeente, die alleen door
# pen terugge, Antoni van Bourgondië verſtoorde en opgehitſte hartstogten be
VI boek, Stadhouder van Zeeland, dit voorval te ſtierd wierdt: en dewyl hy zich onder een
** Middelburg verſtaande, begafzich ſpoedig algemeen gekryſch, met grooteren hoon
naar Vliſſinge en, de burgers voor het gedreygd zag, docht hem beſt niets meer
(2) Hooft Stadhuys te hoop (4) geklept zynde, ter te zeggen en veyligſt, gelyk hem gelukte,
## puye. Hier ving hy aan ſmeekender wy te rug naar Middelburg te keeren. Van
ze zich te beklaagen over den hoon, den Ko deezen Heer, die zich ten dienſt zyns
ning met het uytdryven zyner bezettelin Meeſters by dit voorval vry bloot ſtelde,
gen aangedaan, en ſtelde zich met een tot is my dit penningtje ter hand gekomen.
I

(6) Bor

Nede

Het geharnaſte borſtſtuk van den Zeelandſchen Stadhouder, die in het volgende jaar, op den

dyk tuſſchen Middelburg en Rammekens, uyt een ſchuyt (6) doodgeſchooten, en door zynen

# zoon
foi. #.”

in 't hooge zeebewind opgevolgd wierdt, ſtaat op de voorzyde, binnen deeze tytels rot

omſchrift:

-

verſo.
& 322.

##

ANTONIUS A BURGONDIA, DOM IN Us DE WACKENE,

#

A R CH 1T HAL Ass Us FL ANDRIAE.

7) Meter.

ANTONI VAN BOURGOND IË, HE ER VAN (7) WAKKEAVE,

#n.

AD MIRAAL VAN VLAANDARE.

verſo.

Op de rugzyde ziet men eene hand, in 't midden der vlamme van een brandend altaar, een
bloot zwaard houden, onder dit byſchrift:
VIRTUTI FORTUNA CEDIT.

MIET GELUK ZWICHT VOOR DE DAPPER HE 7 D.

-

Met

-

f

/

H Is T. o R I P EN N IN GE N.

(1) Hooft
Nederl.
Hiſt. fol.
234.

(*) inge
Waleſar

gene

raal.

II. Boek.

15 1

Met den Stadhouder was voort alle ont dezelfde verandering. Want eenige waag- 1572.
zag voor den Koning uyt Vliſſinge gewee halzen (5)uyt den Briel beſtonden het land (5 watt.
ken: men viel aan 't ſlechten van den be dieper in te dringen, op hoope van de eene of #"
gonnen burg, men zwoer Alva af en den andere ſtad op 's Prinſen zyde te brengen. ##
Prinſe getrouwheyd, men eyſchte (1) by Van den Briel voeren ze op Geervliet,
ſtand en bezetting van die van den Briel, raakten in 't Spuy, voorts op Pietershoek,
en deed Don Pedro Pachiëko, opperſten vervolgens op Zwyndrecht en kwaamen
(*) krygsbouwmeeſter en van nabeſtaande vandaar met twee wagens voor Oudewa
maagſchap des Hertogen van Alva, die on ter, het welke, mids zyne poorten des
bewuſt van deezen afval in hunne handen

nachts door hunne vrienden van binnen

Ned. Hjſt.

gevallen was, uyt verbitterdheyd tegens geopend en zy daardoor ingelaaten wier
(2) zynen bloedverwant en landaardt op den, eerlang tot 's Prinſen zyde overging.

fol. 237.

hangen. In deezen ommezwaai der Zeeuw Het gerucht daarvan verſpreydde zich alom

(3) Hooft

ſche zaaken vlydde zich Kampveer (3) aan
's Prinſen zyde, en wierdt zoo bitter een
oorlog in dienoord begonnen, dat wie lee
vendig gekreegen wierdt, moeſt, zonder
in gevangenis gebragt te zyn, daadlykter
galge: ja de verbittering ſteeg tot die woe
de, dat men zeyde den eenen broeder den
anderen, met eygene handen opgeknoopt

(2) Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 238.

te hebben.

Ondertuſſchen wierdt ook

Sierikzee gedwongen en ſloegen, op het
voorbeelddier Zeeuwſche ſteden, verſchey
dene plaatſen van Noordholland den zelf

den weg in. Enkhuyze lang twyfelachtig

S

Hooft
ed. Hiſt.

fol. 246.

vlottende en vol van inwendige beroerten,
viel ook den Hertoge af en plantte, des
Prinſen zyde kiezende, 't Oranje vendel
(4) op zyne wallen. Recht ter ſnede, met
goed geluk en blydelyk ontfangen, kwam
Jonker Dirk Sonoy, als Stedehouder van

en onder andere ter Goude, daar het des

Prinſen aanhangeren niet weynigden moed
opbeurde. Zulks op uytnoodiging van

6) Walvi

Herman (6)Sterre, 'eenen der Goudſche #
hoofdmisnoegden, omtrent zeventig man, Gouda,

zoo Oudewaterſche burgers als vreemde- P****
lingen, zich onderwonden op 't vermee
ſteren van Gouda uyt te trekken. Vroeg
's morgens van den eenentwintigſten in Zo
mermaand kwaamen deeze nieuwe krygers
voor de Kleywegspoort, braken die met
geweld en hulpe van binnen open, bezet
teden de markt, en wierdt (7) de beroepe (ij) Walvis

Vroedſchapen ſchuttery voor den Koning, #"
midsgaders den Prinſe als zynen Stadhou- pag. 347.
der, beëedigd. By deeze # die ſedert
altyd des Prinſen zyde heeft gehouden, is

op laateren (8) tyd eene gewoonte inge-S, E"

voerd geweeſt van, by 't vergaderen # Vroedſch.
den Prins, in dien hoek; vermids op 't Vroedſchap over 's lands zaaken, ieder der #
wenden van Enkhuyze, de ſteden M# tegenwoordig zynde Leden, ten koſte 1 january

blik, Hoorn, Edam, Alkmaar, Monnik
kendam en Purmerend, de eene met meer

der ſtad, met dusdaanig een zilver ge- “2"

denkpenningtje, ter waarde van twee
ëntwintig ſtuyvers, te vereeren, het
ſpoor volgden, en zich insgelyks tegens welke ik, mids dit eerſte gewag haars
den Spanjaard verklaarden. In Zuydhol naams, gevoeglykſt oordeele alhier in te

de andere met minder moeite, het zelfde

land geſchiedde omtrent den zelfden tyd

laſſen.

#

Op de eene zyde van hetzelve ziet men de ſtad Gouda in 't verſchiet,
aan den boord
I
van den Yſſel, die door den Stroomgod, houdende eene waterkruyk, ve celd wordt, om hoog
ſtaat:

N U M M US

S EN A TO RIU S.

”

V R O E D SC H A P S P E N N I N G.
(9) Walvis
Beſchr.van

Op de andere zyde ziet men ter# van ſtads Grondveſters de borſtbeelden van (9) den
Ridder Kats en Graaf Floris den

Gouda,

'' pag. 3.

-

, op twee voetſtallen. Want het is dees Kats geweeſt, die (15 walv.

in den jaare twaalfhonderdtweeënzeventig, als hy Voogd van Graaf Floris den V. was, de

#
-

veſten deezer ſtad gelegd (1o) heeft. Tuſſchen deeze twee borſtſtukken ſtaat Vrouw
Pp 2

akoba
Graa

Beſchr. van
Gouda

pag. '
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1572. Graavin van Holland op eene trommel en veelerleye oorlogstuyg, houdende met de

eene hand

het Goudſche wapenſchild, en met de andere eenen ſtandaard, in wiens wimpel te leezen ſtaat:

JACo B A COM1T1ss A.
GRAAVIN JAKOBA.
(1) Walvis

#"
Gouda,

By welk wapen men (1) meent dat deeze Graavin, in haare grootſte zwaarigheyd te Gouda
zynde, den doornenkrans zoude gevoegd hebben. Beſtaande het ſchild verder (gelyk ſommigen
(#ovid, willen) uyt de witte hemelſtreep, by (2) de fabeldichters en ſtarrekundigen den Melkweg ge
ag. 62.

Melanie, naamd, tuſſchen zes goude ſtarren op een rood veld, boven deeze ondergeſtelde byſpreuk:

lib. I. verſu

169.

PER ASPERA AD ASTRA.

DOOR DOOR NEN TOT DE STARREN.

(3) walvis. Anderen nogtans (3) betekenen liever met de witte ſtreep den Yſſel, die Gouda beſpoelt, ge
Beſch van lyk men meer diergelyke balken of ſtreepen in de wapenſchilden van die ſteden vindt, welke aan

#'
pag. 62.

cene rivier of gracht zyn gelegen: verder leeſt men boven des Graaven en Ridders borſtbeelden:
CONDITORIBUS UR BIS.

AAN STADSG ROND LEGGEREN.

Zoodra als Gouda gewend was, ſtondt noemde, omdat onder de Graaflyke regee
het daar geſchaapen, om eerlang gebrek | ring, in tyden van oorlog, by opbod van
aan eetwaaren te lyden, dan die van Dor Schutteren (vanouds Heirvaarten genaamd)
drecht, hoewel zy tot nog toe den Land altyd zeker getal van gewapende mannen,
voogd niet waaren afgevallen, voorzagen waarop iedere ſtad geſteld was, plagt be
tydig en met eenen goeden hoop koorns in ſchreeven te worden,en met den Landsheere
dit ongemak, doch bragten zich hierdoor te veld te trekken, waartoe zy ook in aller
S!ed.H#
Hiſt. (4) inzoodaanigen ſtaat, dat hen noch aar leye (8) wapenhandelinge moeſten geoef (8)Bleysw.
-

-

#" zelen noch ſtalhouden veylig viel. Des fend zyn. En hoewel Karel de Stoute het Beſchrvan
waagden zy, naar 't voorbeeld van Leyde, aanneemen en onderhouden van bezoldigde # #
dat insgelyks den Prinſe was toegevallen, krygsknechten de eerſte heeft begonnen, Hadr. j#

mede den ſprong, daar zy lang op geſtaan

en dit door de laatere Vorſten is achter- #"

hadden, en aanvaardden des Prinſen zyde en volgd: zoo zyn echter de ſchutters, en by
bezetting, gelyk de andere omgekeerde ſte hen het handelen van 't geweer, in gebruyk

den; wier getal reeds zoo groot was, dat in gebleeven.

De (9) Ridderlyke Broeder- (9)ordon:

ganſch Holland, Amſterdam, Rotterdam, ſchap, gemeenlyk de Confreri genaamd, is #
Q#
ed. Hiſt. Woerde, Schoonhove, (5)Naarde, Muy daarvan te Delft een weezendlyk en zeker #"
foi, de, Weeſp en Delft het alleen nog maar overblyfſel Dezelvebeſtaat thansuyteenige # #:
6) Kom. Voor den Landvoogd hielden. De laatſt Leden der Regeeringe, Hopluyden en laa- #
van Aike- gemelde ſtad, die tot nog toe, door het gere Bevelhebberen der Schutterye en ande- van #.
#
unt der toehouden haarer poorten, zoowel de ren der voornaamſte Schutteren dier ſtad ris 568.
-

-

#v van Spaanſch- als Prinsgezinden had buyten welke op den laatſten Maandag van iedere
Holl fol geſlooten, verklaarde zich ook in 't ver
#dr.Ju- volg met minder gevaar tegens den Span
# 7 jaard. Zy is zeer oud, door Goverd(6)
(# #y, van Lotteringe, gebynaamd Bultenaar,
# die met geweld, Graaf van Holland was
# , geworden in de elfde eeuw tot eene ſtad

#

maand zich oefenen in 't ſchieten naar het

wit met de handbus. Eens 's jaars wordt
onder hen om prys naar de Gans ge
ſchooten, en die 't geluk heeft van haar
te vellen

Koning genaamd, en is met zyn

geheele huysgezin vry van alle (1o)Stads- (io)Bleys

#ste (7) gemaakt en met verſcheydene voor pachten, wordt op't vreugdemaal gekroond #
#" rechten, zoo voor haare burgeren als ſchut met eenen laurierkrans, dien hem de dienſt- van Delft,
# terye begunſtigd: byzonderlyk de laatſtge maagd van ſtadsdoele onder 't geeven van ****
»

cen
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een kus opzet, en zy van hem met een
dukaton beſchonken. De volgende lyſt
der gene,die ſedert het jaar zeſtienhonderd
achtendertig Schutterkoningen geweeſt
zyn, is my door den Heer Juliaan van
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168o. Chriſtiaan vander Burg.
1681. Leendert Haring.

ses",

1682. Daniel vander Hoeve.

1683. Lambert Twent.

1684. Niklaas Koekebakker.
1685.
Niklaas Koekebaker.
Groenewegen, Veertigraad der ſtad Delft,

Kaſſier der Ooſtindiſche Maatſchappye 1686. Korn: van Haring.
ter kamere aldaar, en Overman deezer

1687. Lambert Twent.

Ridderlyke Broederſchap, ter hand ge

1688. Gillis Grommé.

ſteld.

1689. Lambert Twent.

1638. Kornelis Bleyswyk.

169o. Gillis Grommé.
1691. Niklaas Keyzer.

1639. Jaart van Ruyven.
164o. Abram de Ridder.

1692. Jochem Brugman.

1641.
1642.
1643.
1644.

Kornelis Bleyswyk.
Abram de Ridder.
Abram de Ridder.
Michiel Verſtege.

1645. Lambert van Kuyk.

1693. Pieter Kruymel.
1694. Niklaas Keyzer.
1695. Jochem Brugman.
1696. François Koppens.

1697. Niet geſchooten, omdat een der
Franſche Gezanten tot de Rys

1646. Kornelis Bleyswyk.

wykſche Vreedehandeling der

1647. Frans Janſz. Meerman.
1648. Maarten Graswinkel.

Schutteren vertrekken bewoon
de.

-

1649. Lambert van Kuyk.
165o. Lambert van Kuyk.
1651. Daniel van der Brugge.

1698. Jochem Brugman.
1699. François Koppens.

1652. Jakob Delft,
1653, Pieter van Ruyven.
1655. Dirk vander Piet.

17o1.
17o2.
17o3.
1704.

1656. Hugo 's Gravezande.

1705. Maarten Pauw.

1657. Pieter van der Meer.

17o6. Daniel vander Hoeve.

1658. Michiel Vrouweling.

17o7.
17o8.
17o9.
171o.

1654. Pieter van Ruyven.

1659. Daniel van der Brugge.
166o. Johan Bogaart.
1661. Aalbert Hodenpyl.
1662. Jakob Graswinkel.
1663. Willem van der Hiel.

1664. Daniel van der Brugge.
1665. Aalbert Hodenpyl.
1666. Johan Graswinkel.

1667. Daniel van der Brugge.
1668. Aalbert Hodenpyl.
1669. Gerrit Verſtege.
167o. Willem van der Hiel.

1671. Jan van Perſyn.
1672. Willem van Muylwyk.
1673. Jan van Graswinkel.
1674. Chriſtiaan van der Burg.

17oo. Antoni de Man.

Pieter Kruymel.
Niklaas Keyzer.
Niklaas Keyzer.
Niklaas Keyzer.
Kornelis van Haring.
Kornelis van Haring.
Balthazar Antheunis.
François Koppens.

1711. Balthazar Antheunis.
1712. Balthazar Antheunis.
1713. Adriaan vander Heul.

1714.
1715.
1716.
1717.
1718.

Balthazar Antheunis.
Leonard van Ophoven.
Abram Keyzer.
François Koppens.
Dirk Ingilby.

1719.
172o.
172 1.
1722.

Balthazar Antheunis.
Balthazar Antheunis.
Jakob van der Lelie.
Jan vander Burch.

1675. Franc. vander Merwede van Muyl
wyk.

Aan welke Schutterkoningen ook, ter

1676. Abram Koekebakker.

gedachtenis dat zy de gans hebben afge

1677. Dirk Groenewegen vander Made.
1678. Dirk Groenewegen van der Made.

ſchooten, een der volgende penningen is

vereerd, en hen plegtelyk om den hals ge

1679. Willem van der Merwede van Muyl hangen.
wyk,
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"

Gout wil

graecken,

W Moet met sijn loot de

S& net kraecken, V/
\s

I. De eerſte, die langwerpig rond, van zilver en verguld is, vertoont op de cene zyde het
gekroonde wapenſchild der ſtad Delft, meldt den tyd van dag en jaar, op welken dees prys
is verdiend, en de Schutterkoning daarmede beſchonken, in zyn leeven. Veertigraad en Haven
meeſter derzelve ſtad; naamlyk de Heer.
J A C O B U S DE L F F.
5. O C Z O B E R
1 6 5 z.

Op de andere zyde ziet men twee handbuſſen, door eene kroon kruyswyze gevoegd, en daar
onder dit kluppelvaarjes:
Wi

DIE KONINCK SCHIET,
DE ES PRYS GENIET:

Z
ſn

#iſ!

Welke ſoort, of van gering onderſcheyd, tot het jaar zeventienhonderdvier aan den Koning
van ieder jaar is vereerd.

al
den

II. De tweede is rond, van goud, en den Koningen, van zeventienhonderdvyf en der volgen
de jaaren tot zeventien, omgehangen, ſtaande het Delftſche wapenſchild tuſſchen twee buſſen,
waarmede men de gans ſchiet, op de voorzyde, onder dit omſchrift:

gel
ik

Pears:

CO WFA ER IE PE WAV/AVG.

juf
gºlf

Onder 't wapen ziet men het jaar 1716, wanneer Abram Keyzer, thans Hopman der Schut

Zij,

terye, Koning was, van wien my de penning is ter hand geſteld.

Op de achterzyde leeſt men onder twee handbuſſen, die met twee zeegetakken zyn ſaamenge
ſtrikt, deeze dichtregels:
SOO IE MANT TOT DIT GOUT WIL G” RAECKE W,

MOET MET srw zoor DE LEr NET KRAECKE W.
Want de gans kan niet worden geveld, zonder een rondleytje, waaraan de vogel gehecht
is, aan ſtuk te ſchieten. Dewyl nu in den jaare zeventienhonderdzeventien de ſtempel van dee--*
zenpenning kwam te breeken, is op verzoek der Busſchutteren door my het ontwerp van den

derden
gemaakt, waarmede de Koningen van zeventienhonderdachttien en vervolgens zyn be
ſchonken,
III. Op het voorſtuk ziet men de ſchutterlyke Broederſchap door eene zittende vrouw ver
beeld, zy ruſt met den ſlinkeren arm op ſtadswapenſchild, houdt in de rechter hand eene hand
bus en in de ſlinker eenen hoorn, daar gedenkpenningen uytrollen: verder leeſt men tot uyt
legging der verbeeldinge dit omſchrift:
SO

If
FAI)
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SOCIET AS SCL OPETARIA.
G E NOODSCHAP VAN DE HAND BUS.

Op het ruggeſtuk is een tros van opgehangene wapenen, die tot deeze oefening gebruykt
worden, afgebeeld, waar bovenaan een ledig ſchildtje gehecht is, daar telkens het wapen van
den nieuwen Koning ingeſneeden wordt, en 't welke in den jaare 1718, waarvoor op den voor
grond ook een ledige plaats openſtaat, het eerſt met dat van den Heer Dirk Ingilby, thans
Veertigraad deezer ſtad, is gevuld geworden: voorts ziet men de nevensſtaande Overwinning
eenen laurierkrans boven het wapenſchild van den Schutterkoning houden, onder dit byſchrift:
D EXTERIT AT IS PR.AEMIUM.

BELO ON ING DER HANDIGE

BUS SCHUTTER YE.

De leezer verſchoone deeze afweyding, dewyl die uyt achtinge voor myne geboorteſtad ge
ſchied is, en ik hiermede den afgebrooken draad der hiſtorië weder gaa aanhechten.

De afval zoo veeler ſteden, als wy hier
voor reeds gemeld hebben, wierdt, mids
de haat tegens den Spanjaard uyt hoofde
van de geëyſchte ſchatting algemeen was,
nog daaglyks grooter. Want de Graaf van

toeſchryven. Invoege de vlottende gemeen
'te, verlekkerd op de aangeboode Vryheyd,
die's Prinſen aanhangers alom in den mond
hadden, en het weeren van de geëyſchte
ſchatting, ligtelyk wierdt overgehaald. Het
den Berg, die 's Prinſen zuſter in huuwe waaren deeze twee beweegredenen, die de
lyk had, bevorderde ook deszelven hooge Prins zeer hoog deed gelden, en van welke
(# voorneemens, en verzekerde zich van (1) hyaan Sonoy,zynen Stedehouder in Noord
##" Zutfen, Deutekom, Doesburg, en door holland, by de gegeevene berichtbrieven,
hulp van zynen Sedehouder Glyzenburg, het voordraagen ten dierſte had(3)bevolen. Q#
van Harderwyk, Hattem, Elburg en Ol Hierom had men by 't overgaan van Enk- beroerten,
denzeel. Hy zelf belegerde naderhand huyze, aldaar den Hertoge van Alva met #.
Kampen, dat door zeven galeyen, die So zyne aanhangeren, (4) midsgaders den ##
noy hem beſchikt had, zich te water vin tienden en twintigſten penning afgezwoo- #n.
dende ingeſlooten, door toedoen van ren. Die van Vliſſingen, in 't derde lid(5) vi boek",
's Prinſen gunſtelingen, die er binnen waa van zeker berichtſchrift, waarin ze de be- #
ren, hem op den elfden van Hooimaand weegredenen van hunnen afval te kennen NE#
wierdt ingeruymd. Dit voorbeeld volgden gaaven, betuygden, het invoeren van den #
Zwol, Haſſelt, Steenwyk, Geelmuyde tienden penning eene der voornaamſte te foi,3%. '
en Vollenhoove. Sedert geraakte hy ook weezen. Dezelfde verklaaring deed de
(2) Hooft in Amersfoort, waarop Naarde, (2) van Graaf van Lumey in den Briel, desgelyks
#" zelf themwaart geneegen, zich mede voor Jonker van Zwieten (6)by't inneemen van #
'" den Prins verklaarde. Zoo groote veran Gouda, en andere voornaame aanhangers van Gou
dering in zoo korten tyd ſchynt byna on van den Prins in andere geweſten: welke #rº.
geloovelyk, doch moet men die aan den algemeene wederſtand tegens dengeheeven
algemeenen haat en afkeer van den Span tiendenpenning, aanleyding heeft gegeeven,
jaard, veroorzaakt door zyne gepleegde dat tot lof van een gelyk getal van Helden,
geweldenaaryen, en het vorderen der over die in 't weeren van dien hebbenuytgemunt,
zwaare belaſtinge van den tienden penning de volgende penningplaat gemaakt is.
-

- v..

<' A

•

-

-

*

-

-

-

-

.

-

In 't midden ziet men 's Prinſen bovenlyf in 't harnas, vermids hy het hoofd en de aanleyder

van de negen andere Helden geweeſt is. Het byſchrift is:
Qd 2

IPIR IN -

-

-

N E DE R L A N D SC H E
PRIN CE p S UR ANIAE.

PRINS VAN ORANj E.
Rondom de beeldenis van den Prins en het byſchrift, ziet men verder negen wapenſchilden,

als van den Graaf van Lumey, Jonker Emmery van Lier, die met den Prinſe van Oranje als
Edelman uyt Brabant kwam, en eerſte Stedevoogd van Willemſtad was, van den Graaf vander

Lippe, den Baanderheer van Bronkhorſt en anderen, die zich het hevigſt tegens den tienden
penning hebben aangekant, gelyk dit omſchrift beveſtigt:
TANTI HEROËS DECEM ALBANO DECIMAM.
AN No

1572, 4. JUNII.

TIEN ZO O GROO TE HE LD EN BE TWISTEN A L VA D EN TIE WD EN’

PENNING. IN HET JAAR 1572. DEN 4. VAN ZOMERMAAND.
Desgelyks op het inneemen van Bergen te berennen voor af, met vierduyzend
in Henegouwe, dat door's Prinſen broeder knechten en vierhonderd paarden derwaart
## Graaf Lodewyk op den (1) vierentwintig gezonden. Eer de vader zich in perſoon
# # 'ſten van Bloeimaand verricht was, had dees by 't beleg vervoegde, ontboodt hy de
door zyne inkomende manſchap langsſtraat weynige overige Spanjaards uyt Holland
(2) Hooft (2) doen roepen: Vrankryk? vryheyd' vermids zy nu aldaar van geen nut waa
#. vreeſt niet; de Prins van Oranje komt u ren, en de Staaten van dat geweſt te Dor
249.
ontſlaan van den tienden penning en alle Al drecht vergaderd, op de krachtige aanſpraak
vaas ſchattingen! Het verlies van deeze van Philips van Marnix, (6) Heer van Sint &#
ſtad ging den Hertoge meer als van alle de Aldegonde, niet alleen den Prins van Oran- # #
andere ter harte, vermids hy vreesde door je als des Konings Stadhouder hadden aan
toedoen der Françoizen, die niets wenſch genomen, maar ook beſlooten de noodige
ten als 't verwarren der Spaanſche Zaa- . geldmiddelen uyt te vinden, tot (7) het (7) Hooft
ken, eenen wiſſen oorlog uyt dien oord op onderhouden van zyn leger. Met het wel- #.
den hals te krygen: temeer dewyl hem ook ke, ſterk (8) zevenduyzend Duytſche ruy- Meter,
bekend was hoe Prins Willem in Duytſch ters en zeventienduyzend knechten hy eer- #
land wakker yverde in 't oprechten van lang over den Ryn en de Maas toog, ver- verſo,
(3) Hooft (3) een nieuw leger, om hem eerſtdaags in volgens Roermonde, Mechelen, Loven,(9) ##

# het hart van 't land te beſtooken

en de af

Dendermonde en Oudenaarde veroverde, foi 27e

gevallene ſteden met deezen onderſtand te en geduurig tot ontzet zynsbroeders voort- &##
hulp te komen. Waarom de Spaanſche trok, tot dat hy (10) op den achtſten van foi,.
Landvoogd, die in den beginne by Bergen Herfſtmaand de veldontdekkers der bele- #
(4) Hooft op Zoom zyne benden (4) had vergaderd geraars in 't oog krygende, zich tuſſchen foi,73
## nu
om van
de afgevallene
zeeſteden
te beteugelen,
voorneemen
veranderende
beſloot Bergen en Valençyn nederſloeg. In deeze
onderneeminge, die niet min ſtoutmoedig
de zaaken van Holland, Zeeland en an als de eerſte was, wenſchten hem zyne
dere geweſten op haar beloop te laaten en vrienden, dat hy van het beoogde geluk, 't
Bergen te herwinnen, om den gevreeſden welk veeltyds den ſtouten helpt, mogt wor
(5) Hooft kryg aan dien kant voor (5) te komen. den begunſtigd: gelyk men zien kan opden gelua.
#.
Voor het eynde van Zomermaand, wierdt volgenden (11) penning, die geacht wordt Syſloge
Hiſt. fol.
258.
Don Fredrik, Alvaas zoon, om die plaats op deezen tweeden togt gemunt te zyn. ****
-

-

-

e

Het geharnaſte borſtſtuk van den Prins ſtaat op de voorzyde, omringd van deeze tytelen:
GUI
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GUILEL Mus, D E1 GRAT 1A PR1 NcE Ps AU RAICAE,

1572.

COM Es NASSAVIAE.

WILLEM, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN ORANJE,
GRAAF VAN NAS SO U.

De rugzyde vertoont eenen ſterk gewortelden eykenboom, onder deeze ſpreuk, gelykzinnig f#eid
met die van den Heldendichter (1) Virgilius, tot opſchrift:
AUD ACES FORTUNA JUvAT.

Y. 284.

HET GELUK HELPT DE STOUTEN.

Deeze byſpreuk nogtans wierdt geens ſel , kwam den twintigſten van Wyn
zins in den uytſlag van dit ſtoutmoedige maand te Kampen, en vertrok van daar
(7) Meter.
beſtaandes Prinſen bewaarheyd: want hy, aankomſt
te ſcheep aldaar,
op (7) gelyk
Enkhuyze.
Opdezyne
::M: iſt,
ook in alle
ver- #s,
hebbende Alva in zyne voordeelige ver
ſchanſinge aangetaſt, was niet alleen met dere Hollandſche ſteden wierdt hy alom verſo.
g) Hooft groot (2) verlies der zynen
met alle tekenen van de uyterſte hoogach

#

»

# maar zelf in zyne legerplaats den volgen

ting en geneegenheyd ontfangen.

De

é, Eoa den nacht zoo onvoorziens (3) beſtookt, drang om hem te zien was onbeſchryve
Nederl,

##

lyk , men zag hem aan als den verloſſer
des Vaderlands, die zyne eygene goede

dat zyne benden in verwarring en hy in
groot gevaar zyns leevens geraakte, ja
zoude ſlaapende in zyne tent zyn ver
moord geweeſt, waare hy niet by tyds
door 't huylen van eenen hond, die hem

ren 't hunner verloſſing nu tot tweemaal
toe had opgezet, en door wiens toedoen

worden. Sedert deeze ontmoeting geen'

gemagtigden der Staaten van Brabant, (8) #

als gedwongen de Spaanſche Koning, op
ook het aangezigt bekrabde, gewekt ge den vyftienden van Zomermaand, aan de
kans ziende den diepbegraaven vyand voor Vlaandre, Artois, Henegouwe, Ryſ. E#en,
de ſtad op te ſlaan, brak hy op, bezette
Mechelen, en toog weder over de Maas,
(3) Hooft daarnaa ook over den Ryn te (4) Orſoy,
#t alwaar hy zyn leger afdankte. Dit was
"” oorzaak dat Graaf Lodewyk de ſtad Ber
(5) Hooft gen onder eerlyke voorwaarden den (5)

#" Spanjaard
in handen ſtelde, dat Dieſt,
Dendermonde en Oudenaarde 's Prinſen

ſel, Douay en Orchies te Madrit verklaard VI boek,

had van den eyſch des tienden en twintig- #o.
ſten pennings, door Alva gedaan, tot ge
noegen der Landzaaten af te zien, en dien
te vernietigen. Het zelfde heeft Alva elf

dagen laater aan den Graaf van Boſſu zy
nen Stedehouder in Holland geſchreeven,

om het den Staaten van (9) dat geweſt be- (3) Bor

zyde verlieten, en Mechelen door zyne kend te maaken. Dus zong men den lof #
bezettelingen verlaaten den Spaanſche van Oranjes bloed en heerlyk geſlacht VI boek;
krygsknechten ter plonderinge wierdt langs ſtraat, alsof nu alles in # havenfel. **e.
overgegeeven. Ondertuſſchen was de geweeſt waare, en geene zee(1o) vanwe- (roHooft
Ned. Hiſt,
(6) Bor

Prins van Oranje, op verzoek der Staa

Nederl.
Beroerten,

VI. boek,

ten (6) van Holland, derwaart vertrok 't Was ook door den zelfden yver dat in
ken om de ſtaatszaaken in dien oord te re Holland, op des Prinſen aankomſt aldaar,

fol. 302.

gelen. Hy nam zyne reys door Overyſ dit eerſte gedenkpenningtje gemunt wierdt.

I.

de ſpoedhen voortaan te hoog gaan mogte. #

op de eene zyde ziet men den Prins geheel in 't harnas en houdende met de rechter hand
Deel.
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1572. eenen vuyſthamer: even als drie ſchutters te Gouda reeds in 't voorgaande jaar, by 't

houden

van eenen plegtigen ommegang op Allerheyligendag den Prins met eenen vuyſthamer in de eene
(1)
Walvis hand, en den
Beſchr.

ertog van Alva onder zyne voeten, op hunne vuurroers en wapenen ſpottender
van #ou- wyze verbeeld (1) hadden, het omſchrift is:
da, pag.

-

342.

PRINS VAN ORANJE DAT ED EL BLOET.
I 5, 7 2.
-

Op de andere zyde ziet men een wapenſchild, waarin negen penningen verbeeld zyn, onder
s

dit byſchrift:

H E e F 7 o N s V o E R DE N 1 o.

P E N N I N C K

B E H O E T.

II. Het tweede is naderhand en met het jaar vyftienhonderdzevenenzeventig hermunt, en de
wyl het alleen wat grooter van omtrek

# geen

verdere verandering behelſt, heb ik beſt ge

oordeeld, zonder deszelfs beſchryving al aar te herhaalen, het alhier plaats te gunnen.
De Spanjaard hebbende door 't herwin zynde naar huys toogen, maar beſtonden,
nen van Bergen de handen ruym in dien onaangezien de geleeden wederſpoed, zoo
oord gekreegen, wendde het naar Gelder eene ſtad, als Middelburg dit pas was, te

land, en bedreef in Zutfen, dat hy ge (7) belegeren, en het omgelegen land met (7) Hooft
(1) Hooft weldiger hand (2) innam, grooten moord water en doorſteeken van dyken, de zee #t

#" en moedwil. Dit verſchrikte zoodaanig

en ſtroomen met welbemande ſchepen

den Graaf van den Berg, dat hy met ge t'onbruyk te maaken. Dervoege dat zoo
maalinne, kinderen, en pakkaadje zich magtige ſtad zonder af- en toevoer lag als
uyt Kampen op de vlugt begaf, waar door een roereloos lid, van alle gemeenſchap
alle de ſteden, van hem bezet, wierden met den Spanjaard afgeſneeden. Als dit
Q# verlaaten en daarop (3) weder onder de ge een wyle geduurd had, en de armoede be
## hoorzaamheyd van Spanje keerden. Dit gon te nypen, wierden te Antwerpen
voorbeeld wierdt ook van Amersfoort ge twintig groote koopvaarders met allerhan
volgd, en verliet, mids de vrees zich tot de nooddruft voorzien, en met ſoldaa
in Vriesland had uytgebreyd, Graaf Jooſt ten, van verſcheyden landaardt bemand.
van Schouwenburg, 's Prinſen Stedehou Deeze geraakten met geluk in Middelburg,
der, ook buyten nood dat geheele geweſt. doch te gelyk in groote bekommering,
Hiertegens had Prins Willem in Holland dewyl ze geen kans zagen om terug te
(4) Mete- gekomen deszelfs (4) Staaten te Haarlem 'er
keeren.lukkig
Veertien
(8) nogtans
kwaamen
(8) Hooft
d
d
d
Ned. Hiſt.
#
, en nevens hen alles geregeld
gelukkig door, maar de andere zes #
82. verſo. 't gene tot beſcherming van dat Geweſt, wierden by de Zeeuwen genomen, en zoo
en wederſtand der Spanjaarden vooreerſt groote wreedheyd aan de gevangenen uyt
vereyſcht wierdt. Ook herſtelde hy, met weerwraake gepleegd, dat de Spanjaard
goedvinden der gemelde Staaten en het ſedert van diergelyk gedrag, dat hy (9) (9) Meter.
-

#

v

verkiezen van nieuwe Raadsheeren, het tot nogtoe gehouden had, allengs begoſt #"
Gerechtshof over 't Geweſt van Holland, af te zien. Door deezen bekomen onder- "”

dat op den tienden van Sprokkelmaand des

ſtand wierdt echter de benaauwde ſtad niet

volgenden jaars te Delft, mids de onvey gered, want was de voorraad wat vermeer
ligheyd van 's Graavenhaage, den eerſten derd, de monden waaren ook niet vermin
rechtdag hieldt. Voorts wierdt orde geſteld derd, naardien het krygsvolk door de ſche
tot het dwingen van Middelburg, dat tot # niet was geligt, maar ſlechts verwiſ
nogtoe zich voor den Spanjaard had ge ſeld tot verzekering van de ſtad; wier
houden: want of wel de Zeeuwen, door

Magiſtraat tot betaaling der bezettelingen -

G) Hoºt 't kloek beleyd van Mondragon voor Ter de volgende zilvere noodmunten in dit jaar
#" goes, dat ze nu de tweede maal hadden deed ſlaan, om ſtaande de algemeene be
(6),Hooft (5) belegerd, waaren (6) opgeſlaagen, zoo hoefte, door dit buytengewoone middel
Hiſt. fol. verflaauwden zy niet, gelyk de Françoi den moed en de monden der krygslieden
#
z81.
zen en Engelſchen, die dit ſpel moede op en open te houden.
I. De
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I. De eerſte is ter waarde van vyftig (1) ſtuyvers gangbaar geweeſt , bovenaan en in den (i) Fig. ..

rechter hoek ſtaat het wapenſchild van Zeeland, en in den ſlinker hoek dat van de ſtad zelve en
###e
zilvere
geſtempeld, waartuſſchen men binnen een rond deeze letters leeſt : D. R. P. F. MIDD, welke

penn. te

(2) betekenen:

Antw. by
Guilliam

DEo, RE G1 o UE PoP ULU s F1 DE LIs MID DE LB U R G EN s1s.

HEr

1572.

van Parys
1581.

(2) Mete
VOLK VAN MIDDELBURG GETROUW AAN GOD

ren Ned.

Hiſt. fol.

EN DEN KONING.

1572.

98.

Boven deeze letters ziet men een kruysje, waarſchynlyk om dat de Middelburgers de zyde der
Roomſchen hielden, daar de andere ſteden, die den Prinſe waaren toegevallen, de vrye oefſc

ning van den Hervormden Godsdienſt toelieten.
II. Het tweede noodſtuk is van dezelfde grootte en waarde als het eerſte, dan heeft geen wa
penſchild van Zeeland in den bovenſten hoek, maar wel in 't midden dezelfde letters, die door
anderen met eene kleyne veranderinge dusdaanig worden uytgelegd:
DEo, REG1, PAT R1 AE QUE FID E Les MIDDELBURG ENs Es. 1572.
DE MIDDELBURG ERS GETROUW AAN GOD, DEN

KONING EN HET VADERLAND. 1572.

III. Het derde ſtuk is kleyner, en voor vyfentwintig ſtuyvers gangbaar (3) geweeſt, zynde (3) Fig.
van goude

voor 't overige het eerſte gelyk.

en zilvere

penn. te

IV. Het vierde, even groot als 't voorgaande ſtuk, is van dezelfde waarde, en heeft, als het Antwby
tweede, alleen in den rechter hoek het wapenſchild van Zeeland en in den ſlinker dat van de Guilliam
van Parys

belegerde ſtad zelve.

1581.

De benaauwde ſtaat der Middelburgeren
ging den Spaanſchen Landvoogd zeer

#

Zuyd- van de Noordhollandſche ſteden af
te

#

en dus verdeeld de eene naa de

ter harte, zulks hy beſloot door 't aantaſ andere t'onder te brengen. Het hooge
ten van 't afvallige Haarlem, alle de ge beleyd deezer onderneeminge wierdt aan (4)
-

Hooft

dachten en magt der Bondgenooten der
waart te lokken, en met een gelegenheyd
te hebben om niet alleen met minder ge
vaar aan de beſlootene Middelburgers de
vereyſchte nooddruft te bezorgen, maar

Don Fredrik, zynen (4) zoon, opgedraa- Ned E
gen, welke, naa 't bemagtigen van (5) ## ſt
Sparendam, op den elfden van Winter- Ned E
maand de gemelde ſtad aan verſcheydene fol. 296.

door 't veroveren van Haarlem ook de

die men hieldt ruym vyfentwintigduyzend

oorden door zyne benden deed berennen,
Rr 2.

knech

N E D E R L A N D SC H E

16o

1572. knechten ſterk te weezen. Haarlem wordt triarch van Jeruſalem met het kruys, dat er
- niet zoo zeer om zyne ſterkte van natuur boven ſtaat zouden zyn beſchonken. Nog
of konſt, als wel om den wyden omtrek daarenboven is deeze ſtad zeer vermaard,

zyner wallen, onder de voornaamſte ſte

#
Ad

e

#

om dat Laurens Janſz. Koſter, omtrent

den van Holland geteld: ook is het zeer het jaar veertienhonderdveertig aldaar eerſt
oud, en ſchynt zynen naam van de (1) de drukkonſt zoude hebben uytgevonden.
-

-

Herulen, oude volkeren die 't bewoond

Want of ſchoon die van Ments zich de

# 19 en hebben, te ontleenen. Want Haarlem glori dier nuttige en loflyke uytvindinge
is, gelyk eenigen willen, zoo veel als toeëygenen, zoo is zulks echter t'onrecht
Herulheim, dat het Land der Herulen voorgewend, volgens 't gevoelen van (4) (4)P.Mon
tanus over

betekent , gelyk men door Heimraad ſommigen, om dat een van zyne knechts
CCI1CIA

##

verſtaat.

Deszelfs in

Guicciard.

Johan Fauſtus, zoo haaſt hy dier zaake #o2.
etc
T.

woonders roemen hoog op de vernufte kundig was, al zyns meeſters gereedſchap Ned. Hiſt.
dapperheyd hunner voorouderen, in de op Kersnacht by een gepakt had, en daar-fol 89.
(2) Korn.
van Alke
made

tweede (2) kruysvaart by 't winnen van
Damiate betoond.

mede over Amſterdam en Keulen naar

Want zy willen dat Ments gevlugt was. De gedachtenis zoo

## de Haarlemmers door een ſchip, wiens van de zeege en 't veroveren van Damia
Holl, fol. voorſteven met eene zaag gewapend was, te, als van 't uytvinden der drukkonſte,
29-

de keten, die den mond der haven ſloot,

vindt men op de twee volgende pen

zouden hebben verbroken, en dus het ningen bewaard, met welke men te

# winnen dier ſtad bevorderd. Waarom zy Haarlem thans de gewoonte heeft , by
Guige , ook van den Keyzer by de vier ſtarren, 't vergaderen der Vroedſchap, derzelver

#" die ze in hun wapenſchild voerden, met tegenwoordig zynde leden te beſchen
fol. 197.

een zilver zwaard, (3) en van den Pa

ken.

Beyde deeze penningen hebben wederzydſch gelyke verbeelding, beſtaande hun onderſcheyd
alleen in de

ſluyt, aan

rootte. Op de eene zyde ziet men door een ſchip eene keten, die de haven

# zeylen.

Op den voorgrond ſtaat het vermeerderde Haarlemſche wapenſchild,

hierboven beſchreeven, en om hoog dit byſchrift:
VICIT VIM VIRTUS.

DE DAPPERHErD HEEFT HET GEWELD VERWONNEN.
Haarlem als een vrouw, doch in Romeyns krygsgewaad, verbeeld, wordt op de andere zyde des
ennings van 's Hemels licht, dat is zyne gunſt, beſcheenen: want het had onder deeze beſtraa
ing den prys, van eerſt de drukkonſt te hebben uytgevonden, tot zyne onſterflyke eer wegge
draagen: waarom het ook in de rechter hand eenen krans, en met de ſlinker de drukpers vaſt

houdt. Wie nu door de vrouw verbeeld wordt, blykt genoeg uyt dit opſchrift van den voor
grond:
H A R. L E M U M.

H A A R L E M.

En dewyl de drukkonſt door haare beſtandigheyd de volgende tyden ſtaat te verduuren, en de
zaaken als vereeuwigt, leeſt men op eene zuyl, belend met eenige boeken, dit opſchrift:
TY P O G R A P H I A.
D R U K K O N S T.

Verder

II. Boek.
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Verder ziet men op dezelfde zyde deeze twee letters S. C. die volgens het voorbeeld der 1572.
(1) oude Romeynen betekenen:
(1) P. Jo
bert Scien

S E NA T U s

ce des Me

C o N s U L T o.

dailles,
P33.97.

OP RAADS BES LU2 T GEMUNT.
*

De Haarlemmers waaren van hunne

zend geoefende krygsknechten tot bezet

Nederl.
Hiſt. fol.

eerſte ſtrydbaarheyd niet ontaardt, want ting. Sedert trachtte de Graaf van der
ofwel (2) ſtads Regeerders meeſtendeels Mark van den kant van Leyde een (4)
tot het handelen met den Spanjaard neyg nieuwen onderſtand in Haarlem te bren

293.

den, de burgery nogtans beſloot dien af te gen, maar zyn volk kreeg de nederlaag,

(2) Hooft

fol.296.

Ned. Hiſt.

fol. 297.

##

, ſlechts (3) en de Spanjaards al den medegebragten
twaalfhonderd ſterk, krachtdaadig te on voorraad. Dit moedigde hen aan om de
derſteunen. Dus zag men de ſoldaaten, ſtad, onaangezien het in 't midden van
burgers en wyven, ja deeze, onder beleyd den winter was, nog meer te benaau

(3) Hooft keeren, en de
Ned. Hiſt.

(4) Hooft

van Kenauw Simons Haſſelaar, tot drie wen. Dierhalven trokken zy eene loop

honderd in 't getal, de hand aan de ſpade
ſlaan, de al te laage borſtweeringen en
wallen verhoogen, de zwakke verzwaaren,
en 't ravelyn voor de Kruyspoort, dat de
voornaamſte ſteun der veſtinge was, in

graaf, die tuſſchen de Kruys- en Sint Jans
poort uytkwam, rechtten daar eene beu

kery op, en begonnen van de zelve met
Hooft
veertien ſtukken op den achttienden (5) (5)
Ned. Hiſt,
van Wintermaand heftig te ſchieten. Hoe

fol. 298.

den vereyſchten ſtaat van tegenweer bren wel de wal merkelyk hierdoor beſchadigd
gen. Bekrompen nogtans waaren de eet wierdt, zoo kreunden de verdeedigers
waren: dan onder gunſt van 't vriezende
weêr, dat de vyandlyke ſchepen afhield,
en de belegeraars in 't betrekken van 't
laage land verhinderde, wierden de ſtede

zich des weynig, maar herſtelden onver

moeid by nacht, het gene by dag ge
veld was : ja men deed al in den be

ginne des belegs, om de bezettelingen
lingen van den Meerkant, die hen nog door wel betaalen in de vereyſchte vly- (6)Theod.
nood- Schrevel.
open was, taamelyk voorzien, desgelyks tigheyd te houden het (6)
Beſchr.van
van manſchap, want eer deeze gemeen geld voor den uytgang van t Jaar Inun- Haarlem,
Pag. II 5.
ſchap geſtremd was, hadden ze vierduy UCIl.

#
-

-

-

-

1-- -

Il AAR ILEM.
VAN DEN
TIRAN ALBA

EILLIEG-ERT

HEEFT Doo R
NOOT ID IT GELD !
GIESLAAG-JEN

CAUSA.
NECIESSA

- *

I. Het eerſte, 't gene voor eenen heelen velddaler gangbaar geweeſt is, heeft boven het jaar

t# het Haarlemſche wapenſchild en daar boven nog een kleyner,

waarin een ſtarretje ver

IS,
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II. Het
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1572.

II. Het tweede van de zelfde waarde en mede boven het jaar 1572. met het Haarlemſche

- wapenſchild beſtempeld, voert daarboven nog een kleyner, waar in een doodshoofd verbeeld is.
Verder leeſt men op de andere zyde dit Nederduytſche opſchrift, door deezen of genen liefheb
ber van laateren tyd daar in geſheeden:
HAARLEM, VAN DEN TIRAN ALBA BE LEGERT, HEEFT
DOOR NOOT DIT GELD GESLAAG EN.

III. Het derde is voor een halven velddaler gangbaar geweeſt, en daarom kleyner, doch voor
't overige aan het eerſte gelyk.
IV. Het vierde, dat voor de helfte van het tweede gangbaar geweeſt is, heeft in 't midden

boven het jaar 1572. het Haarlemſche wapenſchild, in den boven hoek nog een ander 't gene
uyt een halfmaantje en een ſtarretje beſtaat, midsgaders aan de ſlinkere zyde dat van Holland,
tot een teken, dat het naderhand op laſt dier Staaten is ingewiſſeld.
V. Het vyfde is een rond ſtuk en heeft zonder eenig jaarſchrift of ander bywerk alleen
wapenſchild van't belegerde Haarlem.

het

VI. Het zesde ſtuk dat mede voor eenen velddaler gangbaar geweeſt is, heeft op de eene zyde
het wapenſchild der belegerde ſtad, daar onder het jaar 1572. en in den bovenſten hoek een in
geſtempeld wapenſchildtje, het gene uyt een halfmaantje en een ſtarretje beſtaat.
Op de andere zyde ſtaan de volgende niet alte nauwkeurige Latynſche dichtregels, welke door

den eenen of anderen liefhebber, naa't eyndigen van het beleg, opdat men de reden zyner mun
tinge zoude weeten, daarin geſneeden zyn.
URBS HAARLEM, ALBANI CASTRIS OBSESSA TYRANNI,
STRENUA MILITIBUS CAU SA NECESSA DED IT.

DE STAD HAARLEM, DO OR DE KR2 GS MAGT VAN DEN
GEWELD ENAAR ALVA BE LEGERD ZTNDE, HEEFT
UTYT STRENGE NOODZAAK ELTKHETD DE SOL
DAAT EN HIER ME DE BETAALD.

VII. Dit zevende, dat voor de zelfde waarde, als het vierde, gangbaar geweeſt is, heeft be
halven het Haarlemſche wapenſchild en het jaar 1572. in den bovenſten hoek een wapenſchild
met drie ſtarretjes.

VIII. Het laatſte eyndelyk is het vierde in alles gelyk, doch wat dikker en kleyner zynde,
heeft het de acht hoeken wat evenmaatiger verdeeld. Welke vierderhande hier voor gemelde

wapenſchildtjes, myns bedunkens, de merktekens zyn of van ſtads Burgemeeſters, of verzorgers
van eenige Godshuyzen, of opzienders der munte.

Het bleek zeker, dat goede betaaling geſneuvelden de Koning den belegerden
den moed der krygsknechten opwekt : ja over de veſting toe, doch deeze hierdoor
't was deeze dien de Spanjaards, als zy meer getergd dan verſchrikt, betaalden
het ravelyn te onvoorzigtig, op den een zoo groote wreedheyd met geen mindere
(1) Hooft
Ned. Hiſt. entwintigſten (1) van Wintermaand, be munt. Zy hingen 's nachts daaraan twaalf
fol. 298. ſtormden, met eene groote nederlaag van gevangene Spanjaards op, hieuwen daar
hunnen landaardt beproefd hadden. Zy elf hoofden af, die ze in eene ton gekuypt
volhardden echter in de ſtad te bevechten: naar den vyand in de naderniſſen lieten af
en hoewel men door 't ſlaan der beſchree rollen, met dit opſchrift: Men zoude den
vene noodmunten de algemeene dierte van Hertoge van Alva voor den tienden pen
lyftogt was tegemoet gekomen, die wierdt ning, waarom hy hen belegerd hieldt de
nogtans, mids het vervolg der belegeringe, tien koppen ter hand ſtellen, en 't elfde
1573. dagelyks grooter. De Prins, om in dit voor woeker, op dat hy over traage betaa
ongeval te voorzien, zondt den Hopman ling niet hadde te klaagen. By deeze woor
Philips de Koning met omtrent tweeduy den voegden zy ook de werken, beſtonden
zend ſoldaaten naar Haarlem, maar deeze den Spanjaard in zyne verſchanſingen te
g) Hooft hulpbenden, door (2) eene dikke miſt beſtooken, en deeden op den vierentwin

wierden ten deele geveld, ten tigſten van Lentemaand # jaars drieënze
deele terug gedreeven. De Spanjaards ventig, zynde omtrent duyzend zoo bur
ſtout op dit voordeel wierpen, om die van gers als ſoldaaten ſterk, eenen dapperen

#" verdeeld,
*

binnen te trotſeeren, het hoofd van den

uytval, waarby meer dan achthonderd

-

k

vyan
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vyanden ſneuvelden, gelyk de ſtedelingen dertuſſchen het beleg met dusdaanige voor- 1573.
door het meeſleepen van twee metaale vallen blyvende duuren, vondt zich de ſlangen, vyf baſſen, negen ſtandaards en Regeering der ſtad verpligt, om (1) met (ºs
Amp
ſing Be
veelerleye anderen buyt, wederkeerende het ſlaan van noodmunten, gelykin't voor- #g
-

by hunne medeburgers de zekerheyd van | gaande jaar was begonnen, in dit voort te lem,
van Halt
pag.
dit behaalde voordeel beveſtigden. On-1 vaaren.
7 o J.

I. Het eerſte is eene zesde (2) van den volgenden heelen velddaler, zynde in 't midden met (i) Munt

het Haarlemſche wapenſchild tuſſchen het jaar 1573. en onder met drie ſtarretjes beſtempeld.

beeldenaar

by Guill.
van Parys
II. Het tweede noodſtuk, 't gene de heele velddaler is, heeft het Haarlemſche wapenſchild te
Antw.
boven 't jaar 1573. en om hoog nog een tweede waarin een werreldtje gezien wordt: gelyk het 1581.

ook tot een teken zyner inwiſſelinge, met het wapen van Holland in den rechter hoek beſtempeld is.
III. Het derde is nog kleyner, als het eerſte, en zal waarſchynelyk een achtſte deel van den
emelden velddaler geweeſt zyn, hebbende behalven het Haarlemſche wapenſchild in den bene

# hoek een wapenſchildtje met een

lelie, en in den rechter hoek nog een tweede geſtempeld.

Iv.

Het laatſte eyndelyk is rond en heeft o de (3) eene zyde boven het jaar 1573, 't Haar- (3) Hooft
rans op de andere zyde deeze gewoonlyke ſpreuk Nederl.
en binnen eenen
Hiſt. fol.
ſtad:

#wapenſchild,
dier

#

313.

'

-

VINCIT VIM VIRTUS.

DE DAP PER HETD VER WINT HET GEWELD.

Onaangezien deeze voorzorg, en dat temet nog eenigen onderſtand hadden be
(4) Hooft ſtads Overheden de maat (4) op 't flyten komen, door de vyandlyke ſchepen onder
#"
't koorn
ookverbod
een geregelden
prys den Graaf van Boſſu zeer naauw bezet
lol. 303, van
op het
vleeſch,enmet
van daarboven
was, naadat hy in een ſcheepgevecht, o
te gaan, geſteld hadden, zoo nam echter den (6) achtenwintigſten van Bloeimaand (6). Hoort
't gebrek daarvan eerlang zoodaanig toe, voorgevallen, de Prinslyke vloot geſlaagen #",
dat de meeſten, naa het verteeren van 't en verjaagd had. Zeer ging dees benaauw
-

koorn, met moutkoeken en brood van de toeſtand den Staaten van Holland en
kennip- en raapzaat, daarnaa met kruyden, Zeeland ter harte, en wierden, om de

koolſtronken en de eerſt weggeworpe vuyl ſtad te ontzetten, verſcheydene benden

nis, doch thans by het tuſſchen de ſteenen by een gerukt, en het bewind dier uyt

&# (5) groeijende gras, en gekookt oſſe- en voeringe, dat de Prins eerſt op zich geno

#. paardeleder der ſchoenen het leeven hiel men had, op hun (7) verzoek, den Baron (7) Hooft
" * den. De rykſten ſtilden den honger met van Batenburg opgedraagen. Om de gel- #
katten, honden, ja muyzen en ratten,
die eertyds als oneetelyk gevlugt nu voor
lekkernye en tot zeer hoogen prys gekocht
wierden. Dit groote gebrek wierdt ver

den tot deeze en andere zaaken, den die

8) Bor

des gemeenen lands betreffende, te vin- S##
den, hadden de Staaten reeds voorheen

#

(8) belaſt, dat alle goude en zilvere vaten fotº #.

oorzaakt, doordien nu het Haarlemmer

van kerken, klooſters, gilden en broeder- S#
meer, waarlangs voorheen de ſtedelingen ſchappen, die meer tot ſtaatſi dan (9) # #".
*

SS 2.

ich
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1573. ſtichting dienden, in alle ſteden te leen, de inwiſſeling altyd zouden kenbaar zyn,
en om er geld van te ſlaan, aan de daar op dezelve met een byzonder ſtempeltje
toe gemagtigden zouden worden ter hand het wapenſchild van Holland of Zeeland
geſteld. Maar gelyk ondertuſſchen de ſlaan. Van deeze zyn er nog verſchey
kryg, en de laſten daaruyt vloeijende, den voor handen, doch het zal ons ge
zoo wierdt ook de behoefte dagelyks noeg zyn alleen de volgende, tot bewys
zwaarder, zulks zy zich in dit jaar ge van 't gezegde, alhier in te laſſen: te

noodzaakt vonden om den gang van al het meer dewyl 'er geen raadsbeſluyten, zoo
geld, door hen uyt te geeven, boven zy van dit als het voorige jaar, van de Staaten

g) #of ne gewoonlyke waarde van zeven (1) tot

van Holland onder hunne ſtukken wor

CCMCII.

#ol, acht te verhoogen , en deeden, opdat den gevonden, noch ook van deeze ver
313.

hunne verhoogde geldſtukken, zoo onder hooging in de daglyſten van Staat iets ſtaat
den dagelykſchen handel als naderhand by aangetekend.

I, II, III en IV. Het eerſte geldſtuk is een heele, het tweede een halve Philips- of Ryksda
-

ler, het derde een vierde, en het laatſte een achtſte deel ; dan dewyl zy, behalven het inge

ſtempelde wapenſchildtje, niets byzonders noch hiſtoriſch behelzen, acht ik niet noodig daarvan
eenige beſchryving te doen, maar wel aan te merken, dat deeze verhooging op den achttienden

(:)orlers van (2) Sprokkelmaand in deezer voege geſchiedde, naamelyk: de enkele ſtuyver, de negen
Beſchr der duyten, de braspenning, en de elf duyten wierden eenen duyt; de drie grooten, de vierd'half
#ad
Lºy en vyfd'half groot, en de ſtooter een oortje opgezet, zonder dat die geſtempeld wierden : doch
de, pag.
567 en

de grootere ſtukken wierden geſtempeld en verhoogd, te weten: de zeven grooten met een

568-

grootje, de zeven ſtuyvers met eenen ſtuyver, de tweeëndertig ſtuyvers met vier ſtuyvers, en
zoo vervolgens met meer naar gelang van elks waarde.

De Baron van Batenburg, wien't onzet
van Haarlem, als wy gezegd hebben, was
aanbevolen, trok in 't begin van Hooi
maand
met omtrent
knechten
op, waaronder
een vierduyzend
groot getal vrywillige
burgeren van Delft, Leyde, Rotterdam
en andere ſteden was. Zyn paardevolk
beſtondt uyt zeshonderd ruyteren beleyd
(3)Hooft door den (3) Heer van Karloo. Hy had,

dene vendels den vyand in handen vielen.
Op deeze nederlaag beefde (4) ganſch (4) Hooft

Holland,
en zondt de Prins den beleger- #"
den bevel toe van zich, zoo het beſt doen-" 322

t

#
"tol. 32O.

lyk waare, te redden. Eenige ſloegen
hierop voor de vrouwen, kinderen en wee
reloozen ouderdom in de ſtad te laaten,

en zich daarbuyten, met het zwaard in de
vuyſt, onder de vyanden te begeeven,

behalven zeven veldſtukken, vierhonderd op hoope van 'er doorſlaande het lyf te be
-

wagens met allerhande nooddruft by zich,
in meening van den oord der Duytſchen
te beſtooken. Maar deeze en de overige
belegeraars van zyn voorneemen verwit
tigd, ſchaarden zich in ſlagorden zoo bin
nen als buyten de verſchanſingen, en ont
fingen hem zoodaanig, dat hy zelf en vee

houden, ten minſte niet ongewrooken te
ſterven. Dit by de vrouwen zynde ver
nomen, verhief zich een zoo erbarmelyk

misbaar en gejammer, dat het ſtoutſte
hart omgezet en dit beſluyt verworpen
wierdt. In dit vlotten dier zaaken ſchikte

Alvaas zoon, want die was niet onbewuſt

lender zynen daar het leeven lieten, en al de van 't gene er binnen omging, op den

voorraadwagens, het geſchut en verſchey naam van den Graaf van Everſteyn #
TIC

*.
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(i)
Hooft brief in de ſtad, waarin (1) hy bekend ongenade ## doch was de Veld- 1573.
Ned. Hiſt
heer te vreede met eene (2) ſomme van TNTHER
fol. 323. maakte: dat 'er als nog vergiffenis ten beſte
was zoo zy tot het openen hunner Poor tweehonderden veertigduyzend gulden, by #".

ten verſtaan wilden, en ſtondt niemand de burgers te betaalen, eenhonderdduy- ****

eſtraft te worden, of hy had het, maar zend binnen twaalf dagen, de reſt binnen
# eygen oordeel verdiend. Op den aan tweemaal zes weeken, tot afkoop van den
blik van dit ſchemerlicht woeg het beſluyt, roof. Als hierin door de ſchuttery bewil

van met den Spanjaard te handelen, over, ligd was, wierdt Haarlem, naa een ze
mids'er nu geen andere uytkomſt, als door venmaandig beleg, en over de tienduyzend
den honger of 't zwaard te ſterven, meer kartouwſchooten uytgeſtaan te #

»

overig was. Dierhalven begaaven zich de doch meer door den raazenden honger dan
gemagtigden naar buyten , en wierdt op het zwaard gedwongen, aan den Span
den dertienden van Hooimaand het ver jaard ingeruymd: waar van men de ge

drag, ſteunende op de voorgemelde ver dachtenis, op dit noodmuntje by inſny
klaaring, des morgens getroffen, wiens ding, want het toen in Haarlem geen tyd
inhoud was: men zou de ſtad op genade of was van penningen te ſlaan, bewaart vindt.

De eene zyde vertoont het

# der ſtad, de andere eenen Haarlemſchen burger, binnen

dit omſchrift HAER LE M.

der hem ziet men een doodshoofd en eenige menſchenbeende

ren, uyt oorzaake van het groote getal der menſchen, die zoo ſtaande als naa de belegering om
kwaamen: Verder ſtaat in den rand, zoo van de eene als andere zyde dit kreupeldicht:
DES CONINCKS MACHT EN HEEFT MIN NIET BEDWONGEN,
DAN DOOR DEN HONGER BEN ICK VERS LONNE.

Het verding der overgaave, dat den door ſtrop of zwaard zyn omgekomen,
dertienden was geſlooten, wierdt den vol wordende deezer getal door ſommigen (4) (*) Bºnti

genden dag beveſtigd, en den bezettelin zelfs nog vergroot tot meer als tweeduy- #
gen, die men tot nogtoe met de vleijende zend. Die zich Roomſch beleeden kree-Oorl. pag.

hoope van genade gepaaid had, belaſt zich gen het zwaard, de anderen wierden met "
ongewapend ten deele in 't klooſter van
Sinte Katryn, ten deele in dat van Sinte
Urſel te begeeven, terwyl de burgers in 't
klooſter te Zyl, de vrouwen in de groote,

|

de koorde geſtraft, waaraan vyfbeuls met
hunne knaapen zich afſloofden: maar de
wyl deezen de armen door 't hangen van
een zoo groot getal uyt vermoedheyd be

en de reſt der ſoldaaten in de Bakeneſſe zweeken, deed men omtrent driehonderd

kerke moeſten blyven. Don Fredrik hier
op in de ſtad gekomen, deed alle de Hop
luyden en Vendrigs verzekeren, en naar
) Hooft
te Kleef
Kleef (3) voeren
CTCI1.
's Daags
S#
# 't huys
ys te
daaraan kwam Alva zelf in perſoon de le
fol.324.

krygsknechten, by paaren ruggelings aan
eengebonden, in den mond van 't Haar
lemmer (5) meer verdrenken. Ook wierdt (s) Hooft
een Luyterſch Leeraar van Hopman Steen- # Hill.

bach gehangen, de Overſte Ripperda en "”

gerwerken en ſteêveſten bezigtigen, doch zyn! Stedehouder, midsgaders een On
keerde, zonder binnen te ryden, 's avonds roomſch Predikant der ſtad, en een ba
naar Amſterdam.

Met een nam het woe ſtaardzoon des Kardinaals van Granvelle

den tegens de bezettelingen en eertydsuyt
geweekene burgers een begin, waarmede
verſcheydene dagen wierdt voortgevaaren.
Van de vierduyzend bezettelingen, die

onthalſd. Het zelfde ſterflot ondergingen
Landſlot van Breederoode, (6) Heer van 6) Strada
Veenhuyzen; Roſigny; midsgaders Jon- Belg.
#e bejº
De c.
-

-

ker Johan van Duyvenvoorde Kolonel der ##
'er in den beginne des belegs in de ſtad waa burgeren, en Simon Schoorel Rentmeeſter

ren, wierden thans maar achttienhonderd van den Briel.

De zieke ſoldaaten zelfs

overig gevonden, waarvan wel de helft ontgingen der Spanjaarden wraake niet,
I.

Deel.

t
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1573. want die wierden mede op de werf van 't veel elende, ten laatſten nog zoo treurig
Gaſthuys onthoofd. Een deerelyk ſchouw een eynde nam. Beter waare 't in 't ge
ſpel voorwaar, en van nog deerelyker uyt vecht geſneuveld, als door hoope van ge
ang voor de gene, welke door alte voor nade, die hen twyfelachtig beloofd was,
yver, buyten hun beroep en als zoo ſchendig verſtrikt te zyn: waarvan

#

de gedachtenis op deezen penning
ſpeelende, zich mede ten ſpele hadden in men,
bewaard vindt.

gelaaten, 't gene, naa 't uytſtaan van zoo

Wier eene zyde, behalven den dag der overgaave, die de dertiende in Hooimaand des jaars

1573. was, de twee volgende dichtregels geeft te leezen.
DOEN HAERLEM BELEG ERT WAS DOOR DUC

D'ALFS

TIRAN IE,
WAS D EN SOLDAATE GEGEVEN TOT SOLDIE.

DEN 13. JULI ANNO 1573.

Hieruyt blykt dat dit ſtuk in den beginne zelf maar een noodmunt is geweeſt, en men, naa
't overgaan der ſtad, die dichtregels daarin geſmeeden heeft. Want op de andere zyde ziet men,
als op de noodmunten, de wapenſchilden van Haarlem en Holland, met het jaar 1573. waarin
het gemunt is, en in 't welke de Spanjaards zoo veel krygslieden en anderen door het twyfelach

tige aanbod van genade bedroogen en gedood hebben: ter gedachtenis van 't welke ook nog daar
rondom geleezen wordt:
DUc D'ALFS GELOFTEN IS AN MrN GEBLEKE.

Naadat de Spaanſche wraak zich dus te krachtiger voort te zetten. De burgers
mat en moede tot walgens toe op de Haar hiertegens lieten niet naa de bezettelingen,
lemſche bezetting gewoed had, wendde te onderſteunen, en deeze weder door
het Don Fredrik, met omtrent zestien voorſpoedige uytvallen den vyand te be
duyzend man en grooten voorraad van lemmeren, den voortgang der naderniſſen
(1) Hooft oorlogstuyg, op den eenentwintigſten (1) te vertraagen, en de aanvechters, door
Ned. Hiſt van Oogſtmaand naar Alkmaar. Hier het doen van verſcheydene looze uytval
"” vondt hy, buyten zyne verwachting, de len, in de wapenen te houden en af te mat
poorten geſlooten, de burgery door 't ten. De Regeerders insgelyks bragten van
ſtraffen van Haarlem niet zoo zeer ver hunnen kant alles toe, dat zoo hachlyke
ſlaagen, als wel door wanhoop te meer tydsgeſtalte van zoodaanige amptmannen
gehard om haare ſtad te verweeren, en eeniger wyze zoude konnen vorderen :
zich genoodzaakt een nieuw beleg te on onder anderen wierdt op hunnen laſt, in
derneemen. Naauwlyks was daarmede 't laatſte van Herfſtmaand, mids de groote
aangevangen, of 't verlies van Geertruy ſchaarsheyd van geld, voor tienduyzend
(:) Hooft denberg (2) dat door 's Prinſen volk was guldens (3) aan tinne penningen van zes, Qed.Hooft
Hiſt.
#l. ingenomen, kwam hem ter ooren: doch dertien, en dertig (4) ſtuyvers geſlaagen, ##
33 I*
dit ſtremde geenszins zynen aanſlag, maar en den ſoldaaten aangeteld, onder belofte
ſpoorde hem aan om de twee aanvechtin van vergoedingeten eynde der belegeringe. #en,
gen, die tegens de Vrieſche poort en den Van dit tinne noodgeld is my deeze vier-V
fol. 3boek,
34.
Rooden tooren reeds waaren begonnen, derhande ſoort onderwylen voorgekomen. #"
-

e

#

I. Het

I. Het eerſte ſtuk heeft op de eene zyde eenen burg, zynde het wapen der ſtad, daar boven
ſtaat eene A, bediedende Alkmaar, en ter wederzyden het jaar 1573, dat de tyd zyner belege
ringe is.

-

Op de andere zyde ziet men wederom eene A en het jaar 1573, die beyde het zelfde, als zoo
even is uytgelegd, betekenen: verder ſtaat om hoog in Romeynſch getal de waarde van dit
noodſtuk, te weeten VI ſtuyvers, voor welke het, ſtaande de belegering , gangbaar geweeſt is.

II. Het tweede voert het zegel der ſtad, 't gene waarſchynelyk in den beginne by gebrek van
een anderen ſtempel zal gebruykt zyn: in 't midden ſtaat weder een burg ſtads wapen, binnen
dit omſchrift, dat door de onkunde destyds, waarin het moogelyk lang voorheen is geſnecden,
vry gebreklyk is:
SI GIL LUM DE AL CMAR.
ZEGEL VAN ALKMAAR.

III. Het derde ſtuk heeft alleenlyk den burg tuſſchen het jaartal 73, zonder eenig ander
bywerk.

IV. Gelyk men op het laatſte alleenlyk ſtads wapenſchild tuſſchen de letters I S, betekenen
de eenen ſtuyver, geſtempeld ziet, hoewel ik aan zyne echtheyd twyfele, om het bovengeſtel
de kroontje.
Don Fredrik had ondertuſſchen met on

het gevecht te ſtaaken, hebbende de ver

vermoeide vlyt onder een geduurig ſchie weerders niet boven dertien burgers en
(i) Hooft ten, op de eene wyk met (1) negen, en vierentwintig ſoldaaten verlooren. Deeze
Ned.
Hijt op de andere met zeven kartouwen, twee nederlaag benam den roem aan 't puyk des
fol. 332. bruggen, de eene op praamen, de andere

Spaanſchen legers, midsgaders zoodaanig
op wynvaten over de gracht gekreegen, den moed aan de overgebleevene benden,
en door 't verwyden der walbreuken een' dat ze noch door beloften noch door be
(3) Hooſt
bequaamen toegang, om den ſtorm te waa dreygingen ſedert weder tot ſtormen (3) Ned.
Hiſt.
gen. Dees wierdt omtrent het midden waaren te krygen. En dewyl de beleger fol.334.
van Herfſtmaand 's naamiddags ten drie den de tonnebrug, in den volgenden nacht,
uuren , op 't geeven van 't afgeſpro ter ſtad door de walbreuk hadden inge

ken teken, ondernomen. De Span
jaards begonnen onder een yſſelyk ge
ſchreeuw by de Vrieſche poort den aan
G) Hooft val, dan (2) zynde afgeſlaagen maakten
#t zy plaats tot den tweeden, die, van geen
"* betere uytkomſt beantwoord, van den

ſleept, dat ook verder het land, aan veele
kanten dras door het openen der ſluyzen,

met de naaſte ſpringvloed dreygde onder
te loopen, brak Don Fredrik, beducht

voor nog quaader gevolgen, het beleg op,
en wierdt hem bv 't doen van den aft

derden gevolgd wierdt. Deezen ſloegen door de uyt de # vallende ſtedelingen
de bezettelingen, zoo als ook gelyke # geen kleyn gedeelte zyner achterhoede
ſtormen by den Rooden tooren, met hul afgeſlaagen. De gedachtenis van dit af
pe der burgeren even moedig als de twee weeren der Spanjaarden, vind ik op dit

voorigen af, waarmede de dag ten eynde penningtje bewaard, met het welke al
gebragt en de aanvallers genoodzaakt wier thans in die ſtad de leden der Vroedſchap,
den, ten koſte van wel duyzend dooden, als ze vergaderen, worden begiftigd.
Tºt 2

-

Op
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Op de eene zyde ziet men eenenburg, welke het wapen zynde van Alkmaar die ſtad zelve
betekend: ter wederzyden wordt de kracht van twee vuurbraakende kartouwen door 's Hemels
blixemſtraalen afgewend en verydeld , ter betekenis dat zy door Gods gunſt den ſtorm, van
twee kanten aangevoerd, hadden afgeſlaagen, en wel met eene weergalooze moedigheyd, die
door de twee byleggende leeuwen betekend wordt. Verder ſtaat in den ſlinker hoek de over
winning, in den rechter de Koopgod Merkuur, en in 't midden binnen eenen laurierkrans een
bloote degen, van welks punt, onderſteund door twee Romeynſche bondels en bylen, de weeg
ſchaal des gerechts, tuſſchen dit byſchrift, afhangt:
SE NAT Us Co Ns U LT o.
DOOR RAADS BES LUYT.

De andere zyde verbeeldt Alkmaar in de geſtalte van een krygsknecht op eene ſtormbrug,
zinſpeelende op de tonnebrug, door de burgers 's nachts naar binnen geſleept: zyne ſlinker hand
voert een ſchild, waar op een burg ſtadswapen ſtaat, en de rechter eenen degen, waaraan twee
kroonen, verdiend door 't afweeren van de beſtormers, gehecht zyn. Met den voet vertreedt hy
eene knods en ſabel, zinnebeelden van openbaar geweld. Voorts is de eene hoek verſierd met

eenen opgerechten ſtandaard, behangen met de wapenen der verſlaagene Spanjaarden, en de an
dere met een altaar, op welks voorzyde de Hoed van Vryheyd tuſſchen twee degens, gelyk op
het altaar zelf een Bybel, draagende eene brandende kaars, gezien wordt. Op den voorgrond
leeſt men alleen:
AL CMARIA VICTRIX.

HET ZEEGHAFTIGE ALKMAAR
Zoo door 't eene als andere zinnebeeld wordt betekend, dat de dapperheyd der Alkmaarderen
het geweld der Spanjaarden en de kracht hunner wapenen had vertreeden, en door 't afſlaan van
twee zoo verwoede en herhaalde ſtormen, zich de twee aan den degen gehechte lauwerkroonen

onbeſproken mogten toeëygenen. Waardoor, op den grondſlag der beveſtigde Vryheyd, de
Hervormde Godsdienſt op den kandelaar geſteld te krachtiger doorſtraalde.
-

Sedertdat het beleg van Alkmaar door de hollandſchen Admiraal en drie kleyner
Spanjaards was opgebroken, kreegen zy ſchepen aan boord geklampt, terwyl ſtaan

nog eene andere nederlaag, die den moed de dit gevecht een Koningsſchip en vier
van's Prinſen aanhangeren niet weynig op anderen van minderen rang wierden ver
beurde.

Want de Graaf van Boſſu, die overd. Waarop het overſchot der Spaan

##

, Vºg

ki,

# den derden

van Wynmaand met eene ſche zeemagt zich op de vlugt begaf, zon
vloot van dertig zeylen was uytgeloopen, der zich met den aangeklampten Admiraal
ſtreefde naa dat hy verſcheydene voordee te bekommeren: die des onaangezien op 't
(!) Hooft len in Waterland (1) behaald had, ter verdek ſtaande zich even kloeklyk ver
(3) Hooft
#"
Zuyderzee in, om tegens de Weſtvrie weerde, en den geheelen nacht (3) met Nederl.
• 335.
zen, wier vloot mede in zee was, naar vechten hebbende doorgebragt, eynde Hiſt. fol.
het opperzeegebied te dingen. Deeze lyk, mids hem maar vyftien gezonde man 336.
-

-

waaren zwakker, doch hadden meer ſche

nen overſchooten, onder beding van eene

pen, en haakende naar den ſtryd vielen eerlyke gevangenis, met het aanbetrouw
op den elfden derzelver maand, onder het de ſchip zich aan den verwinnaar overgaf.

beleyd van den Admiraal Kornelis Dirks De Admiraaliteyt van Noordholland zeer
zoon met eene onverſaagde dapperheyd de gevoelig over dit bekomen voordeel ,
,, . Spaanſche zeevloot op het lyf Boſſu , deed, om de gedachtenis daarvan te ver
# die daarover het bevel en 't ſchip de (2) eeuwigen, den volgenden penning mun
foi.335. Inquiſitie voerde, wierdt door den Noord IGI1.
Het

ſt
EYEW

Hoo!

Hij
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Het Admiraaliteyts wapenſchild van Noordholland ſtaat op de eene zyde, tuſſchen drie P.P. P.
welke betekenen:
PU GN o PR o PAT R1A.

IK VECHT VOOR HET VADERLAND.
En dit alles weder binnen den zoom deezer woorden:
SACRA ANCHORA CHRISTUS.
CHARISTUS IS HET PL ECHT AAVK ER ONZE R HO OP E.

Op de andere zyde ziet men de twee vlooten in onderling gevecht, voerende de Spaanſche (1) Reſol
ſchepen kruyſen, en de Staatſche Prinslyke vlaggen op hunne maſten. Verder leeſt men in den de SEen
rand dit omſchrift, in 't Latyn op den naam van 't veroverde Admiraaliteytsſchip, 't gene naa-van Holl.
maals tot beveyliging (1) des Eemsſtrooms wierdt uytgeruſt, en met een op 't Geloofsonderzoek 1582.
# Mey
fol.
zinſpeelt:

238.

IN QUISITIO IN QUIR EN DO NIMIS SEDULO SE
IPSAM PER DIT.

DE IN QUISITIE, Doo R AL TE NAAUW zoEKEN,
VERLIEST ZICH ZEL VE.

Van omtrent driehonderd gevangenen, 't bekomen van eene zoo zonderlinge over
die men ſtaande dit gevecht had bekomen,

#

naar Enkhuyzen,
(2) Hooft de reſt (2) en daaronder de Admiraal Boſ
Ned.Hiſt.
ſu zelf naar Hoorn gevoerd. Hevig liet
fol.337.
zich de verbitterde burgery dier ſtad tegens
hem uyt, verwytende onder andere hem
wierdt het derde

winning te danken. Die van Hoorn, heb

bende veroverde Admiraalsvlag plegtiglyk
(4) in de groote kerk aldaar, tot een ge- g##

-

denkteken deezer zeege, opgehangen, en Beroerten,
daaronder naamaals dit jaarſchrift doen #k,
ſtellen, 't gene (5) door Kornelis Thaams- #7
(5) Kro

den moord eertyds te Rotterdam gepleegd, zoon gemaakt is:
-

nyk van

en dat hy, hebbende nu het zelfde tegens

Oorn »

deezen oord voorgehad, eerſtdaags ver DooR LoVTER GHEWELT, VAN MENICH Pºg 9*.
dienden loon van zulke werken had te

wachten. De Stedehouder Sonoy gaf
ſtraks met byzondere booden kennis van

HELT

DER VRIIE WESTVRIEsCHE NATIE,

dit behaalde voordeel aan de Staaten van WERD BossoV GEVELT : DIT HIER GE

Holland, welke, weetende hoe de behou

denis van 't geheele Noordergeweſt daar

sTELT,
Tot LoFTEKEN VAN GoDs GRATIE.

(3) Kro

van had afgehangen, het houden van eenen

nyk van
Hoorn,

algemeenen (3) vaſt- en biddag door het
Van 't welke men ook de gedachtenis
geheele land uytſchreeven, om God voor op deezenpenning bewaard vindt.
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Want op de eene zyde ziet men den zelfden ſcheepſtryd als o den voorgaanden penning af
gebeeld;

och op de andere zyde leeſt men het zoogemelde jaarſchrift, waarboven

n C. W.

de eerſte letteren van den naam des muntmeeſters CoRNE L1s WYNTj Es, en weder daar onder:
\

11. O C T O BE R 1573.
DEN ELFD EN VAN WYN MAAND

(f) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 337.

1573.

Zynde dag en jaar wanneer het verhaalde gevecht gehouden wierdt , gelyk men ook onder
aan het jaar 1615. geſteld ziet, in 't welke, zoo niet het ophangen (1) der vlagge, immers het
byvoegen der dichtregelen is voorgevallen.
Het ontzet van Alkmaar had heel naar Bergen op Zoom keeren. Zes zyner
Noordholland, even als het verſlaan van

minſt bezeylde ſchepen, mids zy hem

Boſſu het oppergebied der ſtroomen voor niet konden byhouden, weeken in Roe
des Prinſen aanhangeren verzekerd, en merswaal, daar ze omringd en veroverd

ſcheenen de Spanjaards, het belang van wierden, gelyk ook het krygsvolk, (3) Q#
dit zeevermoogen overweegende, voor zeshonderd Waalen ſterk zich uyt hongers- foi,4i."
Middelburg Hoofdſtad van 't eyland Wal nood opgaf, waarvan een derde deel,
chere, ja van ganſch Zeeland, te meer want de twee anderen, hadden onder den
bekommerd, vermids het tot nogtoe even Prins dienſt genomen, als bedongen was

ſtreng was ingeſlooten gehouden, en #
(!) Hooft gebrek, byzonderlyk aan (2) koorn eedt.
Ned. Hiſt.
fol.34o. Des liet men oog en gedachten gaan op
middel, om den ſtedelingen, waare 't
moogelyk, eenigen vooraad te bezorgen.
Den Heere Beauvois wierdt het beleyd dier
onderneeminge opgedraagen, die dan te
Antwerpen een goed getal ſchepen uyt
ruſtte, met welke hy den zestienden van
Slagtmaand zeyl maakte naar Bergen op

wierdt overgeſcheept naar Bergen op
Zoom, wiens haven ſedert zoo naauw

ingeſlooten wierdt gehouden, dat 'er geen
boot durfde uytkomen om naar Middel

burg te taalen: waardoor die ſtad, mids
haar nu reeds zoo lang de toevoer zoo te
land als te water was onthouden, tot ge
lyke elende verviel, als weleer by die van

Haarlem was gelegden; zynde het thans
zoo ver gekomen, dat het gewoonlyke

Zoom, van daar naar Roemerswaal, om voedſel ontbreekende, men met (4) lyn
zoo verder te Middelburg te geraaken. zaadwafelen en moutkoeken voor brood,

(4) Mete
ren Ned.

Hiſt. fol.

Eer hy nogtans daar kwam ontmoette hy met vleeſch van paarden, honden, katten 98.
de Prinslyke vloot, die ſterker als de zyne en ratten voor toeſpyze den woedenden
de toegangen naar die ſtad bezet hieldt. hongersnood ſtilde, en het leeven rekte.
Met deeze desonaangezien ſcheen hy een Desonaangezien volhardde zy in de trouwe
gevecht te willen waagen, maar door een' des Konings, deed tot betaaling der bezet
opkomenden harden tegenwind verhinderd, telingen in dit jaar, even als in het voor
of ten minſten onder dat voorwendſel, gaande, deeze vyf volgende noodmunten

deed hy de zynen afhouden, en te rug van goud, zilver, lood en papier ſlaan.
-

I, II. Het
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I. II. Het eerſte en tweede ſtuk is een halve en heele velddaler, voerende beyden binnen eenen

burgerkrans, dit opſchrift:
DEo, RE G1, PAT R1 AE o U E FID E LEs MIDDELBU R GENs Es. 1573.
DE MIDDELBURG ERS AAN GOD, D EN KONING
EN HET VADERLAND GETROUW. 1573.

III. Het derde, dat van papier is, heeft in den rechter en ſlinker hoek het wapenſchild van
Middelburg, omhoog dat van Zeeland, en in het midden het zelfde opſchrift.

IV. Het zelfde opſchrift ſtaat, tuſſchen de wapenſchildtjes van Zeeland en Middelburg, op (1) Fig: ,,

de cene zyde van het vierde, dat een (1) gouden dukaat is, en op de andere zyde daarin geſnee- #
en zilvere
den deeze dichtregels:

##

#n

DOEN IC WAS G HES LEG HEN,
WAS MIDDELBU RC BE LEG HEN;

1581. | |

ZO DAT HET VOLC AT VAN HONGERS WEG HEN

PEERD EN, HONDEN, HUTEN DEUR NOOT,

CATTEN, RATTEN, EN DE LISA EN WAE FELEN VOOR BROOT:
V. Van lood is het vyfde noodſtuk, 't gene in 't midden tot opſchrift voert:
M 1 D D e L B U R G.

Doch deeze beproefde getrouwheyd, een tyd dat de Bevelhebber van de ſterkte
in 't verduuren van zoo bitteren hongers (2) Rammekens, anders Zeeburg genaamd, (2) Bot
#
nood en andere ongemakken ſtaande de met het grootſte gedeelte

#

achtervolgde inſluyting, wierdt geenszins gen op eenen aanſlag was uytgegaan, die VI boek:
naarmaate van haare verdienſte met de

plaats op't onvoorzienſt had aangetaſt, en #”

gewenſchte uytkomſte door het noodlot, door geduurig myneeren en ſchieten op den
dat op die van binnen gebeeten ſcheen, vyfden van Oogſtmaand genoodzaakt, zich
beantwoord. Want door dit laatſte voor den Prinſe te onderwerpen. Dit verlies
val, waarby Beauvois zoo groot een naa van Rammekens, 't gene op de Zuydooſt
deel geleeden had, was de aanblikkende kuſt van Walchere is gelegen en het inko
hoope van eyndelyk eens ontzet te zullen men der haven van Middelburg verzekert,
worden, niet weynig verminderd. Te verhinderde den toevoer naar de benaauw
meer, dewyl Boiſot reeds voorheen, op de ſtad van die zyde, en was gevolglyk
VV 2.
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*,

houdene ſchepen, zulkszy, zich als ver
1573. eene der oorzaaken dat Middelburg in 't zekerd
houdende dat de ſtad niet te onzet

begin van 't naaſte jaar zyn voorbeeld

to por heeft moeten volgen. , Ja de Staaten van ten, maar door de genome voorzorg zoo
Nederl

Zeeland, om het tot de overgaaf te dwin goed als in hun geweld was, dit volgende
#gen, ſpaarden (1) geen koſten, maar ver penningtje tot lof van den Prins van Oranje

## #belden de uytleggers en op ſtroom ge

deeden munten.

Het is van zilver, vierkant, en heeft geene verbeelding maar alleenlyk dit opſchrift:
MIDDELBU R Go AB HISPA NIs D U c E PR IN CI PE AU RA1 c AE

VIN DI CAT o, REs PUB L1 CA GRAT 1T UD 1N1s ER Go

, CUD 1 CURAv1 T. 1573.

MIDDELBURG oNDER 'r BELErp Des P R IN s E N VAN
ORANj E VAN DE SPANJAARDS Z rN DE VERLOST,
HEBBEN DE STAAT EN TOT EEN TEKEN VAN

DANKBAARHETD DIT DOEN MUNTEN. 1573.

Beter geluk hadden de Spaanſche wape kroon van Spanje, ter oorzaake hy was
nen in dit jaar op den Turk, als in Neder gewaar geworden, dat die bemind, en in
land, behaald, onaangezien dat, de Ve tegendeel Amida van alle de ingezeetenen
neetſlaanen hun byzonderen vreede heb gehaat was. Om den nieuwen Koning in

bende gemaakt, Philips thans den gehee 't bezit te veſtigen deed Philips broeder,
len laſt van den Turkſchen oorlog alleen mids Tunis zelf niet zoo ſterk bewaldkon
op zynen hals had. Sedert de bekome de worden, dat het in ſtaat zoude geweeſt
overwinning by Lepante, was er niet
hoofdzaakelyks ondernomen, en de Spaan
ſche oorlogsvloot lag ledig in de havens
van Napels en Sicilië, tot dat Koning Phi

zyn om de Turken, die er telkens op loer
den, te wederſtaan, eene ſterke veſting
met zes bolwerken tuſſchen Tunis en Bi
zerta bouwen, op dat ze elkander des te

lips, willende toonen dat hy alleen mag

beter zouden konnen onderſteunen en

tig was om den Turk het hoofd te bieden, byſpringen. Hy gaf aan den Overſte Ga
aan Don Johan zynen natuurlyken broe briël Serbellon van beyden het opperge
der laſt zondt met zyne vloot naar Afrika bied, liet onder Andries Salazar drieduy
te wenden: welke over de honderdgaleyen zend Italiaanen, evenveel Spanjaards,

ſterk van Palermo zynde gevaaren, op de midsgaders eene bende ruyters, en een
reede van Tunis het anker liet vallen, om goed getal graavers aan land en keerde,

Strada
den verjaagden Amida in zyn ryk en ſtad medeneemende Amida (2) met zyne zoo #?e Bello

te herſtellen.

De Turken en Mooren,

nen, naar Meſſina en van daar naar Napels,

Belg. Dec.

verwittigd van de aankomſt van der Chriſ daar zyden Chriſtelyken Godsdienſt aan I. Pag-513
tenen ſcheepsmagt, waaren meeſt met namen, en Don Johan in 't midden van
alle hunne tilbaare goederen uyt die ſtad Slagtmaand als overwinnaar, met het be

boſchwaart in geweeken; zulks de Span dryven van veelerhande vreugdetekenen
jaards zeer ligt de gemelde plaats als ook wierdt ingehaald en ontfangen. De Neder

de ſtad Bizerta veroverden, te meer dewyl landers, hoewel hunne geneegenheyd tot
de Mooren aan de Turken het verſterken

dat huys door 't quaade gedrag van 's Ko

niet hadden willen toelaaten.

nings bewindſluyden zoo niet geheel uyt
gedoofd, ten minſte zeer merkelyk ver
flaauwd was, hebben nogtans tot roem
van Philips broeder, en om de gedachte
nis deezer onderneeminge te veren",

Don Johan

dus gemaklyk van beyden zynde meeſter
geworden, verhief Memet neef van den
verdreeven Koning Amida op den troon,
doch als Onderkoning en gynsbaar aan de

zo
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den volgenden penning geſlaagen ; wel- | voogd van Nederland, het ſtaatsbewind 1573.
ken ik heb goedgedacht alhier in te | deezer landen naamaals heeft zien waar- laſſen, omdat men dien Prins, als Land- | neemen.

Rondom zyn geharnaſt borſtbeeld leeſt men in den rand der voorzyde deezen tytel:
JOANNES AUSTRIAE CAROLI V. FIL1 Us. AET AT Is
SUAE ANN o XXIIII.

JOHAN VAN OOSTENR YK ZOON VAN KAREL DEN V,
IN HET XXIV. JAAR ZTNS OUDERDOMS.

Waarin weder dezelfde misgreep als (*) voorheen, ſchoon nu nog twee jaaren laater, ge- () zit ſi.
pleegd is, want hy was nu by de negenentwintig jaaren oud.
Op de achterzyde ziet men hem in de gedaante van Neptunus op eenen dolfyn ſtaan, verdry
vende met den Spaanſchen drietand, dat is de kracht hunner wapenen, de Turken by Tunis,

I43

Het byſchrift is:

V EN I E T VI C I.
IK KWAM EN VERWO N.

Het zelfde kon de Hertog van Alva zich richten. Dees was Landvoogd geweeſt te
geenszins met gelyke waarheyd, ten aan Milane, en van daar gekomen onder geley
Mete
zien der Nederlanden, toeëygenen, wier de van twee benden paarden, (2) op den (2)
ren Ned.

beſtiering hem ſedert zes jaaren was toe zeventienden van Slagtmaand deezes jaars Hiſt. fol.
vertrouwd geweeſt, want op zyne komſt met te grooter en feeſtlyker ſtaatſië te

93. verſo.

aldaar vondt hy, door het ſtaatkundige Bruſſel ingehaald, naar maate zyn voor
beleyd der geweeze Landvoogdeſſe, de zaat meer van ieder gehaat was. Alva
inlandſche beroerten gedempt, doch ſedert,

kwam zelf, met zynen zoone Don Fre
drik,
in de gemelde ſtad, eensdeels om hem
door de ſtrafheyd zyner regeeringe, der

maate weder ontfonkt, dat die bloeijendſte te verwelkomen , andersdeels om, naa
landſtreek thans in eene zee van rampen opening van de gelegenheyd der zaaken en
was gedompeld: waarom hy nu buyten 't gene tot zyne berichting dienen mogt,
hoope zynde van de zaaken, die door alte het bewind van wet en wapenen over Ne
groote ſtrengheyd verbrod waaren, eer derland aan hem op te draagen; 't welke

lang door de wapenen te zullen herſtellen, op den (3) eerſten van Wintermaand ge
met des te grooteren naadruk by den Ko ſchiedde. Dan zynde te fier om zich amp
ning aanhieldt, om van de Landvoogdy teloos in een geweſt op te houden, 't

(!) Hooft dier (1) geweſten te moogen worden ont gene hy met een zoo onbepaald gezag
Nederl.

Hiſt. fol.
34I.

ſlaagen. Dees ſtondt hem zyn verzoek beheerſcht had, vertrok hy 's anderen
toe, doch niet zoo zeer om den Landvoogd
te believen, als wel om 't walgelyke voor
werp van den algemeenen haat der mis
handelde Nederlanderen uyt den weg te
ruymen, en opdat Don Lodewyk de Re
quezens, dien hy tot zynen opvolger be

daags, onder geleyde van vier kornetten
paarden, naar Lotteringe. Men zegt dat
hy op de reyze, by 's Prinſen oom Graaf
Lodewyk van Koningſteyn vernachtende,
zich zoude beroemd hebben, van meer

dan achttienduyzend menſchen om 't ge

noemd had, het verloop der Nederland loof of om oproer door beulshanden te

ſche zaaken met zachtzinnigheyd zoude hebben laaten ombrengen. Hoe het zy,
I. Deel.

Xx

hy

(3) Hooft
Ned. Hiſt,

fol.341.
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1573. hy was den Nederlanderen een gruuwel, ] Alva, of, om beter te zeggen, op het
- dewelke, gelyk de menſch zich altyd | verjaagen der Spanjaarden uyt het groot
vleydt met een beter lot in nieuwe zaaken ſte gedeelte van Holland en Zeeland , dee
tC
zullen aantreffen, op het vertrek van 'zen legpenning gemunt hebben.

Op de eene zyde ziet men de Hollandſche maagd, kennelyk door 't ondergeſtelde wapenſchild,
binnen eenen gevlochten tuyn en veelerlye bloemen zitten, hebbende op haar hoofd den hoed
van Vryheyd, bekomen door middel van den degen, dien zy in haare rechter hand houdt.
Voorts leeſt men in den rand deeze woorden:

->

LIBERTAS PATRIAE. 1573.
DE VRYHEYD DES VADERLANDs. 1573.
Bediedende hoe door de wapenen en behaalde voordeelen deezes jaars, in Holland, als binnen
een geſlooten en welverzekerden tuyn van de onderling verbondene ſteden, de Vryheyd haaren

zetel had geveſtigd, en ook in 't vervolg nog zoude verdeedigen. De eerſte aanleyding en her
komſt van zoodaanigen tuyn op de muntſtukken te verbeelden is aanmerkelyk, en door den Heer
(I)
Munt
Kornelis van Alkemade (1 ) zeer naauwkeurig aldus beſchreeven: ,, Graaf Willem, (te weeten
der Graa
ven van ” de zesde van dien naam) in 't begin van den zomer (naamelyk des jaars veertienhonderdzes)
Holl, fol.

30

Haageſteyn beleggende, liet aan den zoom van de Lekke, boven en beneden 't ſlot, twee

98.

59

53

lokhuyzen maaken, en den ſtroom met paalen en maſten toeheijen, zyn leger beſloot hy
rondom met een diepgegraave gracht, om den belegerden alle gemeenſchap te water en te
land met hunne vrienden van buyten te beletten, en ondertuſſchen door de wapenen en hon

5)

ger hen tot de overgaave te perſen: maar deeze ſterkte, wel voorzien weezende met dappere

2»

55

manſchap en alles wat een langduurig beleg vereyſcht en noodig heeft, verdeedigde zich zoo
manhaftig en hardnekkig, dat de aanſtaande winter en geſtremde wateren oogſcheynelyk hen
eene goede gelegenheyd ter ontzetting ſtonden aan de hand te geeven, ten waare de Graaf

25

daar tegens tydelyk hadde voorzien: want de Belegger deed alle beſchanſingen omvlechten

5)
59

met een hoogen Tuyn of heyning van gebreyde of ſaamengevlochte takken van willigeboomen;
binnen en rondom welke de tenten der Edelen en ſteden met hunne ſchilden en wapenen omhan

:
33

gen zoodaanig waaren geplaatſt, dat in den zomer- en in den wintertyd niemand, zonder gezien
te worden, uyt of in de belegerde ſterkte konde koomen: zulks dat Haageſteyn, naa dappere

tegenweer, zich eyndelyk genooddrukt vondt over te geeven onder zekere harde Bedingen,
die de Overwinnaar bezegelde met een nieuw

# waar op hy voorbedachtelyk een zoodaa

25

nigen gevlochten Tuyn had doen afmaalen: en deeze uytvinding geviel hem zoo wel en fraai,
dat hy kort daar naa ook zyne Munt met een diergelyken Tuyn, en zyne of wel des Holland
ſchen Graafſchaps wapenen daar binnen beſlooten, deed ſlaan, 't welke by de volgende Graa
ven goedgekeurd, onderhouden en in gebruyk geraakt is, tot zoo verre, dat zelfs naa 't af
werpen van 't Graaflyke juk en de verkreege Vryheyd, de Heeren Staaten van Holland en
Weſtvrieſland hebben konnen goedvinden (niettegenſtaande de vernieting aller Graaflyke wa
penen en eernaamen met de gevolgen van dien, alles in 't breede in het Plakaat des jaars 1581.
uytgedrukt) om het Wapen van 't Gemeene Land met een zoodaanigen gevlochten Tuyn, om
zet met de Wapenen van de Ridderſchap en Edelen en der achttien ſtemmende Steden, af te

35

maalen en in te voeren. En dees is de Hollandſchen Tuyn, die geſprooten is en aanvang geno

55
55

oo
55

93
9)
2. »

25

3)

men heeft uyt de gemelde roemruchtige belegeringe van Haageſteyn, en de aldaar uytgevon
de omvlechtinge, die om de Wapenen en Muntpenningen gezien wordende aan niemand der

39

Vaderlanderen onbekend is, hoewel veelen den oorſpronk niet onderzocht nochte nageſpoord

D»

92

hebben.

Op de andere zyde ziet men den Prins van Oranje, in de gedaante van eenen herder, met zy- . .

nen ſtaf eene geyt, die op het ledigzuygen van de uyers eener andere geyte toelegt, wegjaagen;
onder het toebyten deezer woorden:
DIFFU GITE CAPRIMUL GI.

PAKT U voorz GerrEMELKERS.
Want het was omtrent deezen tyd, dat men in Holland, uyt zeker hekelſchrift, geſteld on
der eene printverbeelding en nog onder my beruſtende, dus hoorde opzingen:
Den
or
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V

1573.

Den Edelen Prinſe daar ghy meed' woudt ghekken,
Sal u te water en land beſpringhen al,
Vertreckt met uw vuyl ſoghen en jonghe ſpecken,
Loopt guyten loopt, of GEVS u daartoe dwinghen ſal.

Wat men eygenlyk door het woord Geytemelkers zoude moeten verſtaan, leert ons Dapper (1) (1) Beſchr,
als hy zegt: ,, Op Kandia is een vogel Caprimulgus, dat is Geytemclker, anders by de Vlaamin- #
,, gen een Dwaas genaamd, zeer gemeen, tegens het gevoelen van Solinus. Zy vliegt des nachts # #

, met groot geſchrey en gedruys door de ſteden, en ziet des daags al zoo weynig als een nacht
, uyl. Zy is van grootte en dikte als een koekkoek, en houdt zich op Kandia op de klippen aan

, de zee. Zy doet de veehoeders groote ſchade met den melk des nachts (want zy dryven het
, vee niet onder dak) uyt de uyers der geyten te zuygen.
Wat ook daar van zy, het is zeker dat de Hollanders, die door de zoogende geyt betekend
zyn, naa 't afwerpen van het Spaanſche juk betuygden, dat de uytgemergelde Spanjaards, van de
teering of liever geele goudzucht bezeeten, niet langer door den geytemelk der Hollandſche
ſchatten, getrokken by eyſch of afkoop van den tienden penning, ſtonden gevoed te worden.

Dierhalven dat zy met Alva, het hoofd dier uytzuygeren, zich vryelyk uyt den lande konden
begeeven, dewyl voor het toekomende de Prins van Oranje tot algemeenen herder was aange
11OIIl CIl.

Weynige dagen naa Alvaas vertrek uyt te geſchieden, zoo niet eene ganſche om
keering der natuure, ten minſte eene zeld

Nederland, wierdt aldaar eene zeer zwaare

en bovengemeene taaning aan de Maan ge zaame verandering in het Nederlandſche
zien, welke als zynde het derde gezigt,
't gene zich binnen 't jaar aan den Hemel
vertoonde , den Starrekundigen eenen
voet tot menigvuldige voorſpellingen
-

ſtaatsbeſtier zoude voorvallen. En dewyl
nu de verduyſtering der Maane, welke den
negenden van Wintermaand deezes jaars
in Nederland gezien wierdt, volgens de
verſchafte. Het eerſte verſchynſel was waarneeming van Kornelis Gemma even
eene nieuwe, onbekende en nooitge zwaar was, als die ten tyde dat Keyzer

(Awinſe ziene Star, die omtrent den uytgang (2) Karelaan zynen zoon Philips de heerſchap
#
Friſ,
fol, van 't voorleeden jaar by 't Hemelste py deezer landen opdroeg was voorgeval
7

•

#" ken van Kaſſiopéa zich tegens den gemee len, ſtelde men vaſt dat de voorzegging,

(5) Winſe

nen loop der ſtarren onbeweegelyk ver die Thaddéus (5) Hagecius, Lyfarts van #
toonende, naar 't gevoelen van Kornelis
Gemma, den ſtervelingen zeer zwaare

Keyzer Maximiliaan den II, in zyne (*) #"
be&ysſtukken verhaalt gedaan te zyn, dat #ats

rampen ſcheen te voorſpellen. Waaraan naamelyk het leeven van zeker gekroond dixit.
te meer geloofs geſlaagen wierdt, mids de hoofd gedreygd wierdt, zekerlyk haare
zee korten tyd daarnaa alle dyken en dam vervulling in Koning Philips zoude heb
men van Vriesland verbrak, en het meeſte

ben: te meer vermids zoo de dood zyner
land, tot geen kleyne ſchade der ingezee (6) Moeder als zyns Vaders, gelyk wy #"
tenen, als eene baare zee onder water zet voorheen gemeld hebben, door ongemee- Belg bec,
tede.

Doch als men in 't laaſt van Louw

ne hemelstekenen was voorgegaan. An-1 pag. 13.
maand deezes jaars een en glimmenden deren van ryper oordeel echter ſtaken met

damp, als cene ſpleet of gaaping, by alle deeze overgeloovige voorſpellingen
(3) Hooft (3) de Grieken Charma genaamd, aan den openlyk den ſpot, achtende deeze zeldfaa
# Hemel, gevolgd van een zeer zwaaren wa me verſchyningen der hemellichten gee
tersnood in Brabant vernam , waardoor ne voorbooden van aanſtaande ongeluk
Mechelen voor een gedeelte onder water ken, maar alleen uyt natuurelyke oorzaa
gezet; te Leeuwen een ſtuk wals geveld; ken voort te koomen: by welke zich ook
verſcheydene wooningen ten platten lande zulke vleijers voegden, die weetende hoe
weggeſpoeld, en de Lovenſche veſten te ongaarne de Vorſten de voorſpellingen hun
berſten geperſt, etlyke ſteene bruggen van ner naakende onheylen aanhooren,oordeel

haare grondſlagen gerukt, en met de meeſte

den, verre van het lot der menſchen den on

huyzen derbenedeſtad door deninbreukdes bezielden ſamenloop der ſtarren te onder
vloeds terneder geworpen en weggeſleept werpen, dat een wys man met zulke ver

wierden, begoſt men nog meer geloofs en ſchynſelen te verachten, of naar zyn be
aanziens aan de Starrekundigen en hunne lang uyt te leggen, over den gewaanden
voorzeggingen van aanſtaande elende te # dier dwaallichten weet te zeege
- geeven. Ja daar ontbrak er in deezen tyd raalen. Immers met dit oogmerk, en

# geen, die op den loop (4) der hemellichten om alle die ydele en ongegronde voorzeg
# # zich verſtaande durfden ſtellen, dat op de gingen tegens te gaan, acht ik dat ook in

##z,n volgende (*) machtsevening der Lente,
nodium,

dit jaar dees legpenning te Antwerpen niet

wanneer de terugkeering der Zonne ſtondt onwaarſchynelyk gemunt is.
Xx 2

-

"
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Rondom het geharnaſte borſtſtuk van den Spaanſchen Koning, leeſt men in den rand der
voorzyde deezen tytel tot omſchrift:

PHILIPPUS, De1 GRAT1A HISPANIARUM REx. 1,73.
PHILIPS, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
SPANj E.

1573.

De rugzyde vertoont de nieuwverſcheene en ombekende ſtar; binnen het randſchrift deezer
woorden:
SAPIENS DOMINAB ITUR ASTRIS.

DIE WYS

Is zAL OVER

DE STARREN HEERSCHEN.

Hiermede ſtondt my het verhaal der Ne
derlandſche ſtaatsgevallen deezes jaars te
eyndigen, ten waare my niet ongevoege
lyk docht nog eenen legpenning hierin te
vlyen, mids die in dit jaar, ter eere van
Lodewyk van Barlemont, in de hoedaa

daar te Bergen in Henegouwe verplaatſt,
en zelf aldaar in Wynmaand des jaars vyf
tienhonderdzesentachtig eene Kerkverga
dering van zyne onderhoorige Geeſtlyken
gehouden. Dus genoegzaam balling en
van zyne Biſſchoplyke inkomſten ontzet

nigheyd van Aartsbiſſchop van Kameryk is hy , mids het overlyden van Johan
gemunt is. Want Maximiliaan van Bergen, Vendeuil Biſſchop van Doornik, met goed
in het jaar vyftienhonderdzeventig van het keuringe van Paus Klemens den VIII in
doorluchtige gevolg der ondertrouwde Ko het jaar vyftienhonderddrieënnegentig, op
ninginne Anna van Ooſtenryk, als die de benoeming des Spaanſchen Konings,
naar Spanje reysde, zich geſcheyden en tot het (3) Doornikſche Bisdom verheven. #"
naar Bergen op Zoom begeeven hebbende, Desonaagezien heeft hy de geneegenheyd Chriſt pag.
was aldaar den negenentwintigſten van tot de Kamerykſche kerk nooit afgelegd, 188.
Oogſtmaand zeer ſchielyk aan eenen hart maar zoo by den Hertog van Parma, als
# Raiſſi vang
(1) overleeden. In des afgeſtorvens den Graaf van Fuëntes, zyne uyterſte
elg.
hriſtpag. plaats wierdt ſtraks, den vierden van poogingen aangewend om die ſtad door
184.
Herfſtmaand nog van het zelfde jaar, ge de wapenen te dwingen: gelyk door den
melde Lodewyk van Barlemont, die een laatſtgemelden (4) eyndelyk in den jaare (o Mon
zoon van Graaf Karel van Barlemont was, vyfennegentig geſchiedde. Invoege Bar- #ver
om zynen byzonderen yver tot den Gods lemont,(s)naa eene
van om- #der
dienſt, verkooren. Doch hy, hebbende trent zestien jaaren, in 't bezit van zyne Nederl.
niet eer als in den jaare zesenzeventig uyt Aartsbiſſchoplyke kerk geraakte, doch #
oorzaake der inlandſche beroerten van het zy zyne ſterfuur verſcheenen waare, Belg.
zyne bekome waardigheyd zonder eenige of dat de overmaatige blydſchap wegens #rs
plegtigheden bezit genomen, heeft ſedert zyne herſtelling die verhaaſt # im- ”
om de groote ſtaatswiſſeling, ſtaande de mers hy is den vyftienden van Sprokkel
Steêvoogdy van Boudewyn van Gavere maand des volgenden jaars te Bergen in
Baron van Inchy, en Johan Heer van Henegouwe overleeden. Dit heb ik hier
-

#

Baligny te Kameryk voorgevallen, met wat omſtandiger willen beſchryven; dewyl
toeſtemminge van Paus Gregoor den XIII zyne gedachtenis op den volgenden leg
Chriſt pag.
zynen. Aartsbiſſchoplyken (2) zetel van penning, in dit jaar gemunt, bewaard wordt.
187.
(2) Raiſſi

Belg.

Rondom
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Rondom zyn gekroonde wapenſchild, leeſt men in den rand der voorzyde deeze tytels:
LUD ov1c Us A BERLAIMONT, ACH1 EP 1sco P Us ET D ux
CAM ERA CEN's 1s.

LO DE WYK VAN BAR LEMONT, AARTSBISSCHOP EN
HERTOG VAN KA MER TOK.

Op de rugzyde ziet men, tuſſchen het jaar 1573, eene ſpitſe zuyl of naald, en daarboven ee-

#atth.
Evang,

me duyf, omſcheenen van een hemelslicht, zynde het zinnebeeld van den Heyligen Geeſt: om

kap. III.

dat die Goddelyke perſoon zich, als Chriſtus door den Voorlooper (1) Johannes gedoopt wierdt,
onder die gedaante, of zodaanig nederdaalende vertoond heeft. Het randſchrift is zyne (2) ge
woonlyke byſpreuk:

(2) Raiſſi
Belg.

V. 16.

Chriſt pag.
I99•

FIDE IN CON CU SSA.

MET EEN oN BEz WrEEK EN GE Loo F.
Welke ſpreuk met zyn gedrag is bewaarheyd, en door zyn grafſchrift, als iets byzonders, (3) Raiſli
wordt beveſtigd, 't welke te Bergen in Henegouwe in (3) de kerk der zwarte Zuſteren, door Belg.
Chriſt pag.
hem geſticht alsnog gezien wordt.
189.

Met het begin desjaars vyftienhonderd ezags, den moedwil der krygsknechten in
vierenzeventig, nam Don Lodewyk de Re verſcheydene ſteden beteugeld, en 't op
quezens, die uyt den huyze des Herto gerechte eerbeeld van Alva, dat den Neder
gen van Seſſa geboortig, en Groot mee landeren zeer haatelyk in de oogen ſtak,
ſter van de Ridderordre van Sint Jakob Ja den Koning zelf mishaagde, tot groot
niet alleen
(4) Meter. (4) binnen Kaſtilje was, de Landvoogdy genoegen der
Ned. Hiſt.
der Nederlanden by de hand. Zyne doen wegneemen en heymlyk onder den
fol. 93.
verſo.
ſtaat- en krygskunde hadden hem alom acht (7) aarden wal van 't ſlot verſteeken; maar (-) Hooft
baar gemaakt, die was in 't wel beſtieren ook deszelfs wedergae te ſcheep (8) naar #t.
van Milane, en deeze op de zeetogten, Spanje doen vervoeren. Dus ziet men uyt : #.
de Bello
(5) Hooft die hy (5) als Onderadmiraal benevens dit voorbeeld, dat er geen beſtandiger eer: #e.
Ned. Hiſt.
fol. 341. Don Johan tegens de Turken en Mooren beelden gevonden worden, als die een Vorſt # #
gedaan had, by uytneemendheyd geblee zelf, met den hamer en beytel van bewee
ken. Zacht was hy uyt den aardt, wel zene weldaaden, in de harten en gemoe
ke deugd te meer in hem uytſcheen, hoe deren zyner onderdaanen zich heeft ge
(6) Strada zyn voorzaat die (6) minder dan hy had ſticht en uytgehouwen.
Daar in tegen
de Bello
bezeeten. Veelen vertrouwden dierhal deel Alvaas ontzag alleenlyk ſteunde o
Belg. Dec.
I. Pag.38o. ven, dat hy door zyne zonderlinge lang zyne wapenen, met welke afgelegd te
moedigheyd en gemeenzaamheyd de ver hebben hy niet alleen allen ſchyn der af
vreemde harten der Nederlanderen zoude geperſte onderdaanigheyd zag verdwynen;
trachten te herwinnen. Ja hy bragt ook maar ook zyne eer thans meer ſmet en af
alles toe, zoo uyt eygen aardt als door breuklyden door 'tafwerpen van het praal
1574.

#

bevel des Konings, 't gene deeze verwach beeld, als ze eertyds door 't oprechten
tinge konde beantwoorden. Dus van den van het zelve in hoogheyd had konnen

beginne af aan heeft hy den lof en prys opgevyzeld en verheven worden. 't Wel
bekomen, van alle ongeregeldheden, by ke ook onder anderen door deezenpenning,
't voorige bewind ingekroopen, met zacht die ter gelegenheyd deezer opruyminge
zinnigheyd te willen richten: hierom van Alvaas ſtandbeeld gemaakt is, zeer
heeft hy ook ſtraks, naa 't aanvaarden des omſtandig beveſtigd wordt.

I. Deel
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Op de eene zyde ziet men het metaale beeld, gelyk 't voorheen beſchreeven is, en daarnevens:

POSITA ANN o 1571, 19A MAY. OPGE RECHT D EN 19. VAN BLOE IMAAND DES JAARS 1571.

Om hoog is een ſtuk geſchut met een ſmeltoven verbeeld, zoo omdat dit beeld eerſt, gelyk

g## te voore verhaald is,

van (1) de ſtukken, op Lodewyk van Naſſou veroverd, was gegooten ge

#" weeſt, als wel voornamelyk, omdat het naderhand verbroken zynde weder geſmolten, in geſchut
* hervormd, en dus tot zyne eerſte gedaante gebragt is. Ter zyde van het ſtandbeeld ziet men den
(2) Ovidii hoogmoedigen Ikarus met wieken van vederen, met waſch ſamengehecht, vliegen, doch door
Met: de (2) nabyheyd der zonne het waſch aan 't ſmelten geraakt zynde, de veders daar uyt vallen,

#it

met dit nevensſtaande byſchrift:

ExALTAT HUMILIABITUR.

OMNIS QUI SE

MATTH AE1 23. LU c AE 14 ET 18.
EEN IEDER DIE HEM ZEL VEN VERHOOGT ZA L

VER NEDERD

WORDEN. MATTHEUS 23. LUKAS 14 EN 18.
Zinſpeelende op den hoogmoed van Alva en Ikarus, welke beyden, zich boven maate willende
zyn nedergeſtort, 't gene men ook uyt dit dubbelde doch duyſtere om

ve# ſchandelyk
ſchrift kan afmeeten:

-

ICARUS UT LYMPHIS, FUIT HAEC LIBAMINE MOLES

FoRNACI, HORRIBILEM POST CAN IT ORE soNUM:

ILLE QUOD AUD ACI COEPIT GAUDERE VOLATU,
HIC POPULI FUSO SAN GUINE

LAETUS

ER AT.

Van welk hard en gebreklyk Latyn de naaſte zin is:
GEL TK

IKARUS AAN 7. WATER, zoo IS DIT GEVAAR TE AAN

DEN SMELTO VE N OPGE OFFERD, WAAR NAA HET EEN
VERSCHRIKKE LTCK GEBA LD ER LAAT HO O REN:

DIE, (NAAME Lrk IKA Rus) OMDAT H2 ZICH IN

zrN VERWAAND VLIEGEN VERBL rD DE,
DEES, (TE WEETEN ALVA) OMDAT HT ZICH
IN 'T VERGIETEN VAN BURGER
BLOED VERHEUGD E.
(3) De
#

Dit komt ook over een met de woorden van Strada, daar (3) hy zegt : Het metaale beeld,
gelyk het te voore van ſtukken geſchut gemaakt was geweeſt, wierdt nu tot zyn eerſte weezen
Belg Dec. gebragt, en weder tot andere ſtukken hergooten: 't welken ſommigen niet wel geviel, dat naae

|

-

ello

1. Pºë443 melyk het beeld des Hertogen van Alva, die geheel uyt enkele ſchriklykheyd beſtondt, en
daarom tot hiertoe maar te veel gevreeſd was, nu wederom veranderd zoude worden in zoodaa
nig krygstuyg, waarmede hy, naa zyn vertrek zelf, Nederland nog geduurig ſtondt te verbaa
zen.,
de andere zyde des penning is de val van Lucifer afgebeeld # dit byſchrift:

#

LUCIFER SIC OCCID IT ANTRIS SUPER BUS NIMIUM.
ZOO

-

-

-
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AFG ROND NE ÉRG Eszorg,
Welke vergelyking, tuſſchen den val van Lugifer en het afwerpen van Alvaas beeldeniſſe, door
dit dubbelde randſchrift wordt opgehelderd.
IT A UT LUCIFER EX SUMMO COELI HABITACULO SPON
TAN EA ELATION E D EJ ECTUS EST , SIC ALBAN US
IN CASTRO ANTv ER P1 ENSI, DIE 9A MENS IS JUNII

1574, IN TERRAM PROLAPS us EST.
EVEN ALS LUC IFE R oM zrNE Mo EDWILLIGE VERHEFFING

vrr het hoogsrE VERTREK DES HEMELs Is NEDER
GE WOR PEN ;

ZOO IS OOK AL VAAS BEELD, BIN

N EN 'T SLOT VAN ANTWERPEN DE N 9. VAN
-

ZOMERMAAND 1574. TER AAR DE
GESTORT.

Dit gedrag des nieuwen Landvoogds, (3) aangeklampt, en van deeze wel negen (3) Hooft
hoe zeer het ook de gemoederen der Ne andere door de Naſſouſchen. Romero, # #
derlanderen ſtreelde, konde echter niet te ziende dat Boiſot dusdaanig belemmerd
weegbrengen dat de afgevallene Zeeuwen was, hechtte zich inſgelyks van den an
(i) Strada (1) niet in 't benaauwen van Middelburg deren kant aan boord, en wierp een kracht
#e volhardden. Het behouden dier ſtad ging van volk op zynen overloop, die door 't
ipig 38i hem ten hoogſten ter harte, waarom hy, ontſtoken buskruyd opgejaagd, den laſt
met den aanvang zyns bewinds, ſtraks der overgekomene Spanjaarden medenam,
laſt en orde gaf om eene ontzaglyke en alom de geſlenterde leden door het want
ſcheepsmagt, zoo te Bergen op Zoom, en water verſpreydde. Dit moedigde der
als te Antwerpen uyt te ruſten. In 't laatſte maate Boiſot aan, dat hy het ſchip van
van Louwmaand, want toen was alles Romero veroverde, terwyl dees uyt ver

vaardig , ging die van Antwerpen, ten baasdheyd nevens het andere bootsvolk
getale van dertig zwaare ſchepen, onder met den roeiboot of(4) zwemmen op den (4) Bentl
den Burgvoogd Don Sangio; gelyk ook, naaſtgelegen oever was ontkomen. Nog #.
den negenentwintigſten derzelver maand, erger lot had Glimes, want hy zynde op öori Eg:

die van Bergen op Zoom, wel zeventig 't verdek geſneuveld liet met zynen romp 19t.
zoo groote als kleyner ſchepen ſterk, on het ſchip den Naſſouſchen te prooi. Eyn
(!) Hooft der 't gezag van den Heer van (2) Glimes delyk de Nederlanders behaalden #
#345.Hitt en Juliaan Romero t'zeyl. De Zeeuwſche eene volkome overwinning, waarvan de
-

-

.

Admiraal Boiſot, van de wederzydſche tyding de andere vloot onder Don Sançio,
afkomſt dier twee vlooten verwittigd, zonder zich in eenig gevecht in te laaten,
toog naa gehouden krygsraad, met ruym op den terugtogt deed denken, en Mon

zestig zeylen en onder de gunſt van eenen dragon, die in Middelburg het gebied
Noordweſten wind, Glimes en Romero voerde, naar billyke voorwaarden omzien,

tegemoet: terwyl nog andere vierenveer om die ſtad in handen des Prinſen en zich

tig ſchepen van den Onderadmiraal Korne met zyne bezettelingen in zekerheyd te

lis Klaaszoon Don Sançio aan den anderen ſtellen. 't Verdrag (5) wierdt den acht- #
oord zouden ophouden. Tegens de ach tienden van Sprokkelmaand getroffen, en #
tereb zynde opgevaaren, kwam hy by naar inhoud van het zelve met het #
Roemerswaal den afkomenden Spanjaard overgeeven van Armuyde en Middel
in 't gezigt, en eerlang binnen ſchoots. burg het geheele eyland Walchere, ja

De aanval wierdt ſtraks hierop vinniglyk ganſch Zeeland van de Spanjaards ver
begonnen onder een yſſelyk gedonder, loſt. Waarom ook deszelfs Staaten tot
waarvan lucht, land en ſtroomen met een

erkentenis dier bekome vryheyd de

naar geluyd weêrgalmden. Ondertuſſchen drie volgende dankſtukken gemunt heb

wierdt Boiſots ſchip door de Spaanſchen

ben.
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Het eerſte is een Ryksdaler, het tweede daarvan de helft en het kleynſte een gouden Dukaat:
onderling verſchillen ze in grootte, maar hebben alle onder het Zeelandſche wapen het zelfde
opſchrift; te weeten:

LIBERT AT 1s REST 1T U TAE SE NAT Us PoP U L Us QUE ZELAND IAE
SOL I DEO HONOREM.

1574.

VAN DE HERSTELDE VR rHErD GE EVEN DE RAAD
EN HET VOLK VAN ZEELAND GO DE ALLEEN

DE EER.

Op het verlies van Middelburg en Ar
muyde, volgde eerlang ook het verlaaten
van Leyde, 't gene door den Spanjaard nu
(!) Bor meer dan vier maanden lang (1) was inge
# ſlooten gehouden, om 't welke beter te
vi boek, verſtaan ik die zaak wat hooger wil op

"34* haalen. Naadat omtrent het eynde van 't
voorgaande jaar het beleg van voor Alk
maar, gelyk verhaald is, door Don Fre

drik ten koſte van zoo groot een getal der
zynen, was opgebroken ,. had hy ver
g) Hooft ſtaande (2) hoe Leyde ſchaarsheyd aan

#" nooddruft leedt, aan Don Franciſco Bal
" des, die Veldmaarſchalk der Spanjaarden
was, uytdrukkelyk bevel gegeeven, van
hetzelve voorts door inſluyting te benaau
wen, om (waare het moogelyk) door dit
middel die ſtad tot het openen haarerpoor
ten te brengen. Want door de beproefde
tegenweer der Haarlemmeren begreepen
de Spanjaards wel, dat met geweld van

wapenen alle de afgevallene ſteden niet te
herwinnen waaren; ja zoo in alle de plaat
(3) Hooft ſen(3) ſlechts van gelyke ſterkte als Haar
# lem dezelfde ſtandvaſtigheyd gevonden

” wierdt, was niemand der geboorenen jong

1574.

verlegenheyd; zynde wel van een goed
getal ingezeetenen bewoond, doch die

meeſtendeels, op eene dagelykſche winſt
van wolkammen , velleblooten, ſpinnen
en weeven moetende beſtaan , geens
zins in ſtaat waaren van , by ſtilſtaan
dier hoofdneeringe, thans aan de koſt te
geraaken , maar ſtonden veelen eerlan
tot laſt van de openbaare Gaſt- en Gods
huyzen te komen. Welke eertyds, vol
gens de oude voorrechten aan de Gods
huyzen , zoo van Leyde, Delft , als
andere ſteden verleend, zekere kopere
en kenbaare geldſtukken lieten ſlaan,
aan de armen toenmaals uytdeelen en,

om te beletten dat men die onnuttelyk
konde verſpillen, niet gangbaar waa
ren als by bakkers, kraamers, en ande
re winkeliers, die de noodzaakelykſte
en dagelykſche nooddruft verkochten ;
welke dit geld dan weekelyks tegens gang
baare munt in de Godshuyzen gingen ver
wiſſelen. Dan dewyl men ſedert bevondt,
dat het door de tappers, gelagzetters en
dobbelwaarden ook wierdt ontfangen, die
't met gering verlies aan de gemelde win
keliers overdeeden, om het op hunnen
naam te laaten verwiſſelen, was het ge
bruyk van dit armgeld, ſtaande de regee
ring van Keyzer Karel, afgeſchaft. Doch
in deezen benaauwden tyd heeft het Ge
recht van Leyde, al kort naa 't begin der

enoeg om 't eynde van den oorlog te be
eeven. Volgens dit bevel dan trok hy
de daartoe noodig zynde benden by een,
en kwam met zyne onderhoorige. Span
jaarden in 't laatſte van Wynmaand voor
Leyde: welke ſtad, hoewel de naaſte aan
den brand, verzuymd had zich van 't noo inſluytinge deezer ſtad, met verlof des
dige te voorzien, en was naauwelyks in Prinſen van Oranje, als Stadhouder van

geſlooten, of vondt zich in de uyterſte Koning Philips, niet ondienſtig
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deeld de gemelde kleyne munt weder in ningen paijements alom onwederſpreeke- 574,
lyk zoude gangbaar zyn; 't welke ook

(1) Reſo te voeren, volgens zeker (1) Raadsbe
# ſluyt, genomen den twaalfden van Slagt
Gerechte maand des jaars vyftienhonderddrieënze
#c. ventig: waarby het Katharyne Gaſthuys
fol toe

-

geen onwaarſchynelyk bewys is, dat
deeze nieuwe geldſtukjes, die door het

gemelde Gaſthuys ſtaande deeze inſluy

aldaar wederom wierdt gemagtigd tot het ting gemunt zyn , wel voor loutere
ſlaan van nieuwe kopere munt, die ter
moogen gehouden wor
CIl.
waarde van een oort ſtuyvers of vier pen

#emmen

Op de eene zyde ſtaat een gekroond rad, rondom met zeyſſens bezet, welk merkteken dit

G#

-

(aan 't welke naderhand tot onderhoud zoo der kranken, als die van peſte en raazer- (2) Reſol.

nye, ſtaande het beleg, beſmet geworden waaren, de inkomſten (z) van 't Sinte Agniete klooſter ##
van Holla
zyn toegelegd) als hebbende gehouden Sinte Katharyn voor Beſchermheylige, tot wapen heeft, 21 Febr.
Op de andere zyde ziet men het Leydſche wapenſchild onder het jaartal 1573 , en binnen dit 1575. fol.
omſchrift:

83 & 84.
GE DE NCT D EN ARMEN.

Zoo haaſt Baldes voor Leyde gekomen en die op een gemaatigden prys ter ver
was, zondt hy Romero naar 's Graaven koopinge te ſtellen, als wel voornaamelyk
haage, 't gene hy, hoewel het op laſt des om de bezettelingen, die door geduurige
Prinſen van Oranje, en raad des Heeren uytvallen temet nog al eenige mondkoſt
van Sint Aldegonde was begonnen geſterkt poogden in ſtad te krygen, naar vereyſch
te worden, ligtelyk in kreeg. Sedert be van zaaken, onaangezien de algemeene
ſprong hy ook Maaſlandsſluys, nam het ſchaarsheyd van geld te konnen betaalen.
in, en aldaar meteen Aldegonde, die een Des was by Burgermeeſters en die van den
vertrouweling van den Prins en 's lands Gerechte der ingeſloote ſtad, naa bekomen
geheymniſſen was, gevangen , hetgene verlof des Prinſen van Oranje als Stadhou
wyd en zyd den ſchrik der Spaanſche wa der van Holland uyt den naame van Ko
penen in dien oord vermeerderde.

On ning Philips, het munten van tweederhan

dertuſſchen had zich Baldes voor Leyde de ſoort (5) van papieren geld beſlooten,
begraaven, en deed eerſt te Voorſchoo en dit beſluyt op den negentienden van

(5)J. Or- lers Be

G). Hooſt ten, Waſſenaar (3) en Zoeterwoude, ge Wintermaand deszelfden jaars van drieën

ſchryv.van
Leyde,

#" lyk ook naderhand aan den Leydſchen

P33- 477.

fol.340.

zeventig,
in 't openbaar afgeleezen. Het
n.

| 1

»

T *

-

Dam, de Oude Wetering, in de Kaag, |beſtier en opzigt over deeze nieuwe mun
te Leyderdorp, Kouwkerk, Alfen, Bo- ten wierdt de zorge van Hugo Klaasze
dengraave, Neêrbrugge, Kamerik en Har- Gaal, Gerrit Wiggertsze en Dirk van Kes
mele zekere ſchanſen opwerpen: waar ſel aanbevolen, zoo om de gemunte pa
door die ſtad van allen toevoer verſteeken piere geldſtukken onder zich te ſlaan, als
was, en op het eynde des jaars tot een daarmede den bezettelingen der ſtad hunne
zoo grooten nood verviel, dat niet alleen verſcheene ſoldy te betaalen. Volgens

de onvermoogende, maar zelfs de ryke den inhoud dan van 't gemelde beſluyt
inwoonders niet als by ongewoon voedſel zyn, in 't begin van dit jaar, de twee
beſtonden, en in 't algemeen een zeer

volgende noodmunten , van het papier

groot gebrek aan eetwaaren geleeden der afgeſchafte gezangboeken der Room
#J#9 - wierdt. Hiertegens voorzagen de Regeer ſche kerke, geſlaagen; als my by het

#
chryving ders der benaauwde ſtad, zoo veel in hun losgaan en vaneenſcheyden deezer op
# # vermoogen was, niet alleen met al den eengeplakte papiere geldſtukken is geblee
:"ë voorraad van lyftogt (4) op te ſchryven, ken.
447.

I. Deel.

I. Het

(r) J. Or

I. Het eerſte noodſtuk dat voor twintig (1) ſtuyvers gangbaar geweeſt is, heeft op de voor

lers Be

zyde, tuſſchen het jaar 1574, en onder eene kroon den Hollandſchen Leeuw, ſtaande op

ſchryv.van

achterſte klaauwen, en houdende met de voorſte eene ſpeer, waarop de hoed der Vryheyd ruſt,

Leyde ,
pag. 476.

zyne

binnen dit omſchrift:

HAEC LIBERT AT IS ERGO.
DIT IS VOOR DE VRTHE TD.

Wyders ziet men op dezelfde zyde een ingeſtempeld wapenſchildtje van Holland, tot een te
ken dat dit papiere geldſtuk door laſt dier Staaten ingewiſſeld, en de prys, waarvoor het ſtaan
de deeze inſluyting gangbaar was, vergoed is.
Op de tegenzyde leeſt men in den buytenſten rand:
GODT BEHOE DE LET D EN.
(2) Bor
Nederl.

Waarbinnen rondom het Leydſche wapenſchild deeze letters ſtaan: N.O.V. L.S. G.I.P.A.C.

Beroerten, welke (2) bedieden:
VII. boek,
fol. 42.

NU M M Us OBs Ess E UR B1 s L U GD UN1, SUB GUB ER NAT 1 o NE
-*

ILLUs T R1s s1 M1 PRIN c1 P Is A U RA1 c1 CU s Us.

PENNING DER BELEGER DE STAD L E r D E, STAANDE
HET LANDS BE STIER VAN DEN DOOR LUCHTIGSTEN
PRINS VAN ORANj E GESLAAG EN

6) Jor-

II. Het tweede ſtuk , zynde voor vyf (3) ſtuyvers gangbaar geweeſt, vertoont op de eene

lers Be

zyde onder eene kroon den Hollandſchen Leeuw, die in den rechter klaauw een bloot zwaard,
ſchryv.van
en aan den ſlinkeren het wapenſchild der ſtad Leyde voert, binnen den zoom deezer woorden:
Leyde,

r,

pag. 476.

PUGNO PRO PATRIA. 1574.
IK VECHT VOOR 'T VADERLAND. 1574:
Ook ziet men onderaan, om de zoogemelde reden, het ingeſtempelde wapenſchildtje der Staa
ten van Holland: en op de andere zyde, binnen eenen burgerkrans, dit opſchrift:

LUGDUNUM BATAvoRUM.
L E T D E.
-

Terwyl dit te Leyde voorviel, kreeg de met de hulpe dier benden den afkomenden
Landvoogd Requezens bericht, hoe Graaf Graaf te ſtuyten. Op den eenentwintig
Lodewyk van Naſſou, die in Duytſch uytgevoerd,
ſten (4) van Lentemaand
wierdt
dit bevel
(4) Meter.
Leyde van dit
eerſte
beleg #
Hiſt.

land een nieuw leger had opgerecht,
tot byſtand des Prinſen van Oranje zynen

verloſt, en aldaar den zevenentwintigſten #

broeder, op den eenentwintigſten van derzelver maand (5) laſt gegeeven, om het (5)J. Or
Sprokkelmaand, met drieduyzend ruyte papiere noodgeld, tot hiertoe gemunt, ##n
ren en zesduyzend voetgaſten tot by Maa voor de beloofde waarde van betere keur feyde,
ſtricht was afgezakt. Dierhalven zondt te verwiſſelen. De opontboodene benden Pºg 57"
hy aan den Bevelhebber Baldes laſt om de van Baldes verzamelden zich in 's Graa

inſluyting van Leyde op te breeken, en venhaage en toogen, omtrent vyfduyzend te
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toe wettigſte erfgenaam
in'tjaar achtender:

w

te voet en drie kornetten paarden ſterk,
over Haarlem naar Gelderland. Werwaart

ook andere bezettelingen uyt Holland,
Vriesland, en de naaſtgelegene ſteden on
der Don Sangio d'Avila, Juliaan Romero,
Mondragon en den Heer van Hiërges op

tig in bezit had genomen. Keyzer Karel integendeel beweerde in dien tyd, dat de
eygendom dier landen aan zynen over
grootvader Karel van Bourgondië, met
afſtand van alle recht van aanſpraake, zoo

(!) Hooft trokken, die gezamentlyk, naa (1) beko van wege Karel van Egmonds als Willen

##n. men verlof des Landvoogds,
-

des Prinſen van Kleefs voorouderen in den jaare veer
van Oranjes broeder in een gevecht, 't tienhonderddrieënzeventig zynde ver

# gene den veertienden (2) van Grasmaand kocht, en door Hertog Karel ſlechts by
# op de Mookerheyde voorviel, zoo dap vergunning in lyftogt bezeeten geweeſt',
99 verlo per hebben aangetaſt, dat door de dood thans door erfrecht aan hem was verval
der twee Graaven gebroederen Lodewyk len. Waarom hy ook dezelve vervolgens
(3)Geneal. en Henrik van N# die (3) zevenen met de wapenen had aangetaſt, en deezen

#SE, dertig, dees nog geen drieëndertig jaaren Willem zoodaanig benaauwd, dat hy ge
oud zynde, en het omkomen van vyfen
dertighonderd der Naſſouſchen, zy zich
van de volkome zeege, met verlies van
naauwelyks driehonderd der hunnen ver
zekerden. Grooter nogtans zoude de ſlag
ting geweeſt zyn, zoo niet de Gelderſche
bodem den vlugtelingen eene veylige
ſchuylplaats verſtrekt hadde. Dit Hertog

noodzaakt was den Keyzer te voet vallen
de om vergiffenis te bidden. Deeze ver

wierf hy en ook te gelyk Gelder, dat hy
by zyn overlyden aan zynen zoon Johan
Willem heeft naagelaaten. Dit heb ik
noodig geacht alhier kortelyk aan te roe
ren: eensdeels omdat het kinderloos over

lyden van deezen zoon, 't gene in het
jaar
zestienhonderdnegen voorviel, eenen
#n domwierdt dat pasbeheerd door Willem (4)
#l- den II. van dien naam, IX. Hertog van Gel nieuwen oorlog heeft veroorzaakt, waar
van de Nederlanden hun aandeel gehad
#
eſchied. der, en I. uyt het huys van Kleef, die ge
Xil E, booren in den jaare vyftienhonderdzestien, hebben, en nader zal geſproken worden:
fok:7, of gelyk anderen meenen achttien, naa 't andersdeels omdat ik de gedachtenis van
448 & 464. overlyden van Karel van Egmond, Her den thans regecrenden Vorſt op den volgen
tog van Gelder, dat als zyn naaſte en daar den legpenning in dit jaar bewaard vinde.
-

-

-

-

-

Rondom des Gelderſchen Hertogs geharnaſt borſtbeeld, leeſt men in den rand der voorzyde
deeze tytels:
GU I LL EL Mus, DE 1 GR AT 1 A JUL 1 A c1, CLI v1 AE ET
-

MONT I U M DUX.

-

JJ’ILLEM, DOOR GODS GE NA DE HERTOG VAN GULIK,
KLEEF EN BERG EN.

Op de rugzyde ſtaat zyn wapenſchild, omringd van deeze zinſpreuk:
**

CHRISTUS SPES UNA SALUTIS. 1574.

CHRISTUS IS DE EE NIGSTE HO OPE DER ZALIG HE YTD.

1574.

Grootere voordeelen had de Landvoogd | om betaaling riepen, en begoſten in den
uyt deeze bevochte overwinninge getrok- zelfden nacht, die 't gevecht op de Moo

ken, zoo niet de muytery der Spaanſche |kerheyde volgde, (5) ſamengerot hunne ® Hooft

krygsbenden hem daarvan beroofd had ; | oude Overſten af te zetten en nieuwen op fol.:36
#"
2.
welke naa 't eyndigen van den ſtryd ſtraks te werpen, onder wier geleyde zy met
Zz 2.

groo
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I574. groote dagreyzen het naar Antwerpen en den burg vertoonden, met zyne Waa
wendden, welks rykdom hen in 't oog liep: len derwaart, beval den zynen aanſtonds
en waaruyt zy by 't verkrachten dier ſtad voort te rukken, en op de oproerigen aan
zich eene gereede betaaling beloofden. Dit te vallen. In 't uytgeeven dier orde kwam
voorneemen kwam niet zoo dra ter ken 'er de Landvoogd in perſoon, die dit voor
(1) Hooft niſſe van Fredrik (1) Perrenot Héere van neemen ſtuytte en hem belaſtte af te trek
#" Champaigney, die broeder des Kardinaals ken, waardoor die van buyten dermaate

van Granvelle en Steêvoogd dier veſtinge
was, of hy verwittigde daarvan den Op
perlandvoogd, en gaf hem in bedenken,
want hy was op zyn verzoek perſoonlyk
in die ſtad gekomen, of het ter behoudenis

moed ſchepten, dat ze de grachten vulden,
naa 't beklimmen (3) der wallen als uytge- (3)

Hooft
-

laatene roofvogels
#"#"
3 ter ſtad invielen,
V
n, en ge- fol.
364
wapend met # en dreygen den bur
geren het uyterſte deeden vreezen. Per

van de zelve niet beſt waare den burg, renot nogtans niet ten eynde raads, week
door de Spanjaards bezet, te vermeeſte in volle orde naar de nieuwe ſtad, en nam
ren: om zoo alle onderlinge verſtandhou het Ooſterſche huys in, het welke hy,
ding af te ſnyden, en den inval langs dien en te gelyk daarmede de ſtad, als zyn'
oord voor te komen. Don Lodewyk wees aanbetrouwden poſt, niet verliet, voor
deezen voorſtel van de hand, of om den en aleer (4) hy door ſchriftelyken laſt des (") Hooft
burger te beter tot het opbrengen van geld, Landvoogds daartoe wierdt genoodzaakt; #".
uyt vreeze van zyn aanſtaande gevaar, onaangezien hem de muyters tot driewerf
aan te zetten, of dat hy, beducht voor toe met een fier gelaat gedreygd hadden
zwaardere gevolgen, het onderling aan geweldiger hand van daar te willen dryven.
taſten van 's Konings krygsbenden niet Ter oorzaake van dit zonderlinge gedrag
(:) Hooft goedkeurde, maar beval (2) alleen de van Perrenot, waarin hy noch zynen
# Gilden te wapenen: Perrenot hierop wil Landvoogd ongehoorzaam is geweeſt,
#
de ten minſten de toegangen van den burg noch het aanbetrouwde goed zyner bur
naar de ſtad verſchanſt hebben, maar dit geren lafhartig ten roof der muytelingen

insgelyks door den Landvoogd zynde ge

heeft willen laaten, meen ik dat deeze

weygerd, vloog hy, den zesentwintig drie legpenningen en penningplaat, tot
ſten van Grasmaand, op de tyding dat de dankbaare erkentenis, door de Antwerpe

muytelingen zich tuſſchen de ſteêveſten naars in dit jaar gemunt zyn.

I. De eerſte, die eene penningplaat is, heeft rondom zyn geharnaſt borſtbeeld dit randſchrift:
FREDERICUs PERRENOT N 1 co L A1 F1 LI Us.
FRED RIK PER RE WOT NVIKLAAS ZOO N.

!

II. De tweede heeft op het voorſtuk zyn wapenſchild, omringd van dit randſchrift:
-

FREDERICUS PERRENOT NIco LA1 F1 L1us.
FRED RIK PERRE NOT NIKLAAS ZOO N.
Dewyl

l
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Dewyl hy nu de aanbetrouwde beſcherming der ſtad zoo onzydig, en de ſchuldige gehoor
hoorzaamheyd aan zynen Overſte zoo ongeſchonden had bewaard , leeſt men, ter wederzyden
#
eener onzydige weegſchaale, op het ruggeſtuk deeze zinſpreuk:
N E CH A, N. E LA.

57+

1574.

' NOCH HER- NO CH DE RWA A RT.

1574.

III. De derde heeft op den eenen kant alleen zyn wapenſchild , doch op den anderen eenen
Engel, die in de eene hand eene gelyke weegſchaal, en in de andere, tot teken van zyn roem
ruchtig gedrag, eenen zeegetak voert, onder hetzelfde byſchrift:

N 1 g A,

N I

L A.

NO CH HER- NO CH DER WAAR T.

IV. De vierde, dien ik, naa de voorige plaat reeds was geſneeden, in de penningkas van den
Heer en Meeſter Kornelis Bakker thans Schepen te Amſterdam ontdekt heb, heeft op de voor
zyde om Perrenots borſtbeeld dit randſchrift:
FREDERICUS PERRENOT NI Co LA I FI L I Us.

FRED RIK PERRE NOT NIKLAAS ZOON.

Onder het jaar 1574 hangt op de rugzyde wederom eene onzydige weegſchaal, binnen deeze
ſpreuk:
N E C H A , N E

LA.

NOC H HER- NO CH DER WAART.

De oproerigen, in Antwerpen thans
ten vollen meeſter, bedreeven grooten
moedwil, dan wierden eyndelyk door den
Landvoogd eensdeels door middel van ge
ligt geld, andersdeels door behendigheyd

handhaaving der (2) krygstuchte en geruſt- (+) winſe

heyd van 't gemeen, zouden konnen vol- ##
daan worden. Vreemd klonk zoodaanig #".

een onverwacht verzoek den Gemagtigden
in de ooren; zulks zy, zich
op
en belofte van vergiffenis, naa veele moei de beloften en vryheden, die hen eertyds by
(!) Hooft jelykheden en ſtribbelingen op (1) Pinx het inhuldigen van Keyzer Karel en Koning
Nederl.
Hiſt. fol. terdag bevreedigd, en 't verdrag met eene
Philips (3) gedaan en bezwooren waaren, (3) Bor
369.
ſtaatlyke miſſe in de Hoofdkerk beveſtigd. dien eyſch afſloegen: doch dat zy ten #
In Vriesland, daar de Spaanſche benden overvloede bereyd waaren om (onder goed- #
mede veele maanden ſoldye ten achteren keuring van de Staaten van den lande)eene fol,6.
waaren, en waarſchynelyk het zelfde goede ſomme tot betaaling en onderhoud #.
voorbeeld zouden gevolgd hebben, deed der ſoldaaten op te brengen, mids dat die
de Stadhouder Robles de Gemagtigden der ſtrekte tot afkorting van de reſt der gifte

#

-

Staaten des Lands te Leeuwaarde in de Ja

van honderdachtentwintigduyzend gul
kobiter kerk vergaderen, en naa zyne ge dens, die zy (ſchoon ongehouden) tot

# tot dezelve, en zucht tot den

afkoop van den tienden, twintigſten en
lande door Igram van Achlen betuygd te honderdſten penning beloofd en toege
hebben, de vergadering tot het heffen en ſtaan hadden. De Stadhouder met deeze
invoeren van nieuwe ſchattingen aanmaa aanbiedinge geen genoegen neemende ,
nen of anders zoodaanige andere middelen wees die van de hand en liet maar te krach
te willen beraamen, waaruyt de leeningen, tiger op nieuws door den gemelden van

die men den ſoldaaten ſchuldig was, tot | Achlen op zyn eerſte verzoek aandringen.
I. Deel.

Aaa

Naa
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1574. Naa veel aanhoudens bewilligden (1) eyn Volkaard, Willem, Antoni,

GTE- delyk alleen de Gemagtigden der Griete Hildegond en Ida: wier eerſtge
Nederl.

nye van Hennaarderadeel: zulks'er op den ſter in beyde de rechten en Wo
voor het hooge Gerechtshof
foijs. ” op de lakenen, 't koorn, moes en andere len geweeſt is. Zyn Vader
eetwaaren door den Landvoogd gelegd, Achlen is tot het jaar vyfti
en daarvan den zevenden in Wynmaand achtenzeventig voorzittend

# naam des Konings eene nieuwe belaſting

#0.

(2)winſe- het plakaat alom afgekondigd (2) wierdt,

den Vrieſchen Raad geweeſt:
Vºd

# onaangezien alle de overige ſtaatsleden en op den # van L
Gemagtigden daartegens hunne (*)aantuy

21 5.

door den Graaf van Rennenbe
de andere leden des Hofs van

ſ') "ſt ging deeden, en het invoeren der geëyſch
te ſchattingen even ſtandvaſtig bleeven als te zeer den Spanjaard toege
weygeren, niettegenſtaande alle de poo hechtenis genomen en van z,
gingen en beweegmiddelen van Igram van diening afgezet geworden , w
Achlen, welke niets onbeproefd liet om hoog roemen der bevochte zeeg
de weygerigen over te haalen. Dees was Johan by Gembloers op de Sta
in,

een man van eene zonderlinge welſpree
kendheyd en groot verſtand, byzonder
yverig voor den Koning, Hoofd van den
Landraad van Vriesland, en in het jaar vyf
#l tienhonderdeenenzestig getrouwd met (3)
SE# Mentia van Hatima, zuſters dochter van
#
Wiglius van Ayta: die, naadat hy by de ze

den behaald had, niet weynig
pen. Doch ſedert van zyne

ontſlaagen, is hy door den Spa

ning, in erkentenis zyner bet
we en geleedene ongemakken,
den Geheymen Raad te Bruſſel
tot Hoofd van den Hoogen Raa
* * ventien jaaren lang zyn vaderland niet ge len, in 'tjaar (7)achtennegentig
# zien had, met verlof der (4) Hertoginne en zyn die hooge bedieningen door hem bas,
des Pais
tom.
5# Margreta van Parma, zich toenmaals, mids tot zyne dood toe, welke in 't jaar zes- #• Pag 302 •
Friſia, het huuwelyk zyner Nichte, naar Vriesland tienhonderdvier voorviel, met zeer veel

*** begaf, en haare bruyloft op zyn ſlot Zwi lofs waargenomen geworden. Dit heb ik
chem met zyne tegenwoordigheyd vereer hier te meer willen aanroeren, dewyl zyne
de. Zes kinderen heeft van Achlen by gedachtenis op deezen gedenkpenning in

deeze zyne Huysvrouw geteeld; naamelyk dit jaar wordt bewaard gevonden.

Rondom zyn borſtſtuk, dat in Raadsheerlyk gewaad op de voorzyde vertoond wordt, leeſt
men in den rand deezen tytel:

IGRAMUS AB ACHLEN, FRISIAE PRAEs Es. ANNO AETAT Is 40.
IG RAM VAN ACHLEN, RAADS HOOFD VAN VRIESLAND.
IN Z rN OUDER DO MS 4o. J AA R.

En dewyl hy, onaangezien de onwilligheyd der meeſte ſtaatsleden, het invoeren der gevor
derde
ten Herkules
voordeeleverbeeld,
des Konings
doordringen,
wordt hy
op deenrugzyde
,,,, in de belaſtinge
gedaante van
die heeft
in de helpen
eene hand
zyne gewoonlyke
knods,
in de

# andere den gouden appeltak houdt, dien hy, naa 't verſlaan van den altyd waakenden draak,
etam.

ibiºfab. uyt den ſtyfbemuurden hof van Atlas Koning van Moorenland wordt verdicht (8) gerooft te heb
17. lib. IX. ben.

fab. 3.

Om hoog leeſt men deeze ſpreuk:
-

ANIMUM REGE. ANNo 1574.
BESTIE R 'T GEMOED IN 'T JAAR 1574.

Gelyk

H IS TO R I P EN N IN GE N.

MI. Boek.

I

87

Gelyk gevaar hebben ook die van Uyt geſtaan, tot 'tyd en wyle by (2) nader 1574:
recht in dit jaar byna moeten ondergaan; vonnis van den Koning anders zoude moo- (2) Hooſt
wantzy aan Baldes, als hy met zyne ben gen verſtaan worden. Maar de verrezien- #
den, naa de behaalde zeege op de Mooker den bemerkten ſtraks, mids zy van de
heyde, ten beleg van Leyde terug trok, den zyde des Konings niets goeds verwachtten,

' '

hoe door de quytſchelding deezer ſtraffe
doch met onderwerpinge aan des Konings
oordeel, de Vryheyd voor te ſlechtenprys,
daar 't gemeen zich veeltyds aan vergaapt,
vaaren ten naaſten jaare bedreygd. Eer ſchandelyk zoude verkocht zyn; mids dit
dit met Baldes voorviel, had Don Lode aan de uytſpraak van hunnen tegendinger

verzochten doortogt hebbendegeweygerd,
zagen uyt weêrwraake dier ingebeelde be
() Hooft leediginge hunne (1) vier voorſteden af
#. branden en zich met nog quaader weder
371.

wyk, vermids die van Uytrecht niet op te verblyven waare de ketens van ſlaaver
hielden by 't Spaanſche hof op het weder nye aan de voeten, en zich en hunne
geeven hunner afgenomene voorrechten naakomelingen een eeuwig knaagend naa
aan te dringen, hen van de ſtraffe, waar berouw in het hart te klinken. Op welke
toeze door Alva waaren gedoemd geweeſt, gelegenheyd van zaaken de volgende leg

#" in den beginne van Grasmaandby(*)voor penningen, by die van Uytrecht in dit jaar
-

raad ontſlaagen, de ontnomene voorrecht geſlaagen, myns bedunkens, niet onge
brieven wedergegeeven, en zitplaats ter voeglyk en by mangel van andere uytleg

vergaderinge der Algemeene Staaten toe

' gingekonnen worden toegepaſt.

I. De eerſte heeft op de voorzyde 's Konings geharnaſt borſtbeeld, en in den rand deeze tytels:
PHILIPPUS, DE 1 GR AT 1A HISPANIARUM REX,
Do M IN US TRAJECTI.
-

PHILIPS, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
SPANJE, HEER VAN UYTRECHT:

Het jaar 1574. by 't Uytrechtſche wapenſchild ſtaat op den voorgrond der tegenzyde, en (3)
Ovidii
Metam,

daarboven (3) nevens eene fonteyn de verliefde Thisbe, die om de dood van Piramus, welke op

:

lib. IV

den grond leggende verbeeld is, zich uyt wanhoope eenen dolk in 't hart drukt. Het bovenge- #. 4.
ſtelde byſchrift meldt de woorden van (4) den Redenaar Demoſthenes, die hy de Korintiſche (3) Eraſmi
Laïs toedreef:

Apophth

#"
POEN IT ERE TANT IN ON EMO.
HET BE ROUW KO OP IK ZO O DIER NIET.

II. De tweede heeft het zelfde ruggeſtuk, maar op het voorſtuk 't gekroonde wapenſchilddes
Spaanſchen Konings. Ter wederzyden van het wapen ziet men onder een kroontje de letters P
en A, betekenende PH 1 L1 Ps en AN NA; en in den rand dit omſchrift:

CONCORDIA RES PARvAE CREscUNT.
DOOR EEN DRAGz GROEIj EN KLEYNE ZAAKEN.
Aaa 2

III. De

I
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1574.
(1) H

III. De derde heeft dezelfde voorzyde als de eerſte, en op de achterzyde eene naakte Venus
Verbeeld,
welke ruſtende met den ſlinkeren arm op eenen pylaar, met de rechter hand eenen
orat. ſchicht aan Kupido toereykt, binnen deeze ſpreuk (1) uyt den Venuzynſchen Lierdichter, tot

2., V. 55.

e

NOCET EMPTA DOLORE VOLUPT As.
DE WELLUST VOOR SMA RZ GEKO CHZ IS SCHA DE L1 K.

IV. De vierde beſtaat een deels uyt het ruggeſtuk der twee eerſten, anderdeels uyt dat vanden
derden, en vereyſcht daarom geene byzondere beſchryving.

. Het leet door den Spaanſchen Veldheer om zich beter tegens het toekomende, en
aan de Uytrechtenaars gedreygd, viel tot voorkoming van het reeds beproefde

eerlang den Leydenaaren te beurt, want gebrek, van allerhande nooddruft te voor
Baldes, zynen togt van Uytrecht over zien. Om dit verzuym te boeten, dee

Amſterdam en Haarlem voortzettende, |den de Wethouders van Leyde, naadat
kwam met omtrent zeven- of achtduyzend | het nu eene maand was ingeſlooten ge

# #an , op den zesentwintigſten (2) van | weeſt, de in de ſtad zynde eetwaaren op
#" Bloeimaand, voor Leyde, welke ſtad | neemen, en bevondt men ſlechts nog maar
geene bezetting als eenige Vrybuyters, en honderdentien (5)laſten koorns voor veer- # J #

uyt de burgerye geworvene vrywilligers, tienduyzend monden aan de hand te heb- #an
onderHeere
den Kornel
Jonker Johan
vander || ben.
Des om dien
kleynen
voorraad,
zoo pag.
#
Does
van Noordwyk,
ter beſcherveel moogelyk
was,
te doen
ſtrekken,
407.
minge in had. Want het was aan hem dat wierdt aan de in de wapenen zynde man
(3) Hooft men, naa 't ſneuvelen van Meeſter (3) An- ſchap dagelyks een heel, aan de overige
N#d. Hiſt dries Allardszoon, 't gene in 't begin dee- | inwoonders een half pond broods toe

*** zer inſluytinge en den eerſten uyttogt op | gelegd,

en naar 't voorbeeld der eerſte

kundſchap voorviel, het gebied over de | inſluytinge, onder 't bewind der voor
(4) J. Or- gewapende (4) manſchap had opgedraagen. | heen aangeſtelde opzienderen, op den
ook van eetwaaren | tienden van Hooimaand(6) nieuwe nood- Q#
Leyde, en al het noodige om eene lange belege- | munten van achtentwintig, en veertien Beroerten,

#n Weynig was de ſtad

Pºë45° ring uyt te harden, voorzien; mids nie- | ſtuyvers, als ook kleyne kopere munt fol.
#**
42.
mand op het wederkeeren van den Span- | ter waarde van een grootje of halven- j.lersÖ:
Be

-

-

-

-

"T"

jaard had ſtaat gemaakt, maar ieder, zich | ſtuyver geſlaagen : van welke my goed- ſchryv.van
kittelende met de vreugde der eerſte ver- | dunkt de afbeeldingen hier ter plaatſe te Leyde,
loſſinge, weynig was bekommerd geweeſt | laaten volgen.
pag. 476.

v
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I. Het eerſte ſtuk heeft op de eene zyde den Hollandſchen Leeuw verbeeld, die met den eenen
klaauw
het wapenſchild van Leyde, in den anderen een bloot zwaard voert, binnen den zoom
deezer woorden:
-

*

-

HAEC LIBERT AT IS ERGO. 1574.
D IT

II. Boek
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DIT IS VOOR DE VRTHE 2 D.
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1574.

1574.

op de andere zyde leeſt men binnen eenen burgerkrans deeze woorden:
G; OT T

B E H O E DE
2 8.

L E 2 D E N.

S T U r v E R s.

-

II. Het tweede

van dezelfde grootte, en dat ook waarſchynelyk voor dezelfde waarde zal

gangbaar geweeſt zyn, heeft o e voorzyde eenen Leeuw, die het Leydſche wapenſchild, en
een bloot zwaard in de voorſte klaauwen voert, zynde het omſchrift:
PUGNO PRO PATRIA.

1574.

IK VECHT VOOR HET VADERLAND.

1574.

De tegenzyde bevat binnen een eyken krans dit opſchrift:
NUM MUS OBSESs AE UR B1s LUG DUN EN s1s, SUB
GUBERNAT 1 oNE ILLust R1ssi M1 PRIN c1P 1s
AURA1 c1 CU Sus.

/

PENNING GESLAAG EN B r DE BELEGER DE STAD LErDE,
ONDER 'T LAND S BESTIER VAN DEN ZE ER DOOR

LUCHTIG EN PRINS VAN ORANJE.

III. Het derde ſtuk, dat voor veertien ſtuyvers is gangbaar geweeſt, heeft op de eene zyde
onder eene kroon den Hollandſchen Leeuw, met den hoed van Vryheyd op eene ſpeer, binnen
het randſchrift deezer woorden:

HAEC LIBERT AT IS ERGO.

1574.

DIT IS VOOR DE VRT HETD. 1574.
Op de andere zyde houdt, onder eene kroon , dezelfde Leeuw een bloot zwaard in den eenen,
en het Leydſche wapenſchild met den anderen klaauw , zynde de rand beſtempeld met deeze
woorden:

PUGNO PRO PATRIA.

1574.

Y

IK VECHT VOOR 'T VADERLAND. 1574.

Deeze ſtukken, gelyk ook het volgende, worden zoo wel vierkant als rond gevonden, dan
ik heb niet oorbaar geacht dezelve dubbeld te vertoonen, waarvan deeze waarſchuuwing ge
noeg zy.

IV. Dit vierde, 't gene van koper, en voor eenen (1) halven ſtuyver is gangbaar geweeſt, (i) J, Or
heeft tuſſchen het jaar 74, op het voorſtuk, onder eenen kroon den Hollandſchen Leeuw, op #n

#e,
het ruggeſtuk het wapenſchild der belegerde ſtad, en ter wederzyden deeze woorden tot om- Pag,
57 I•

ſchrift:

HEERE ONTFERMT HOLLAND, EN DE SALICHT LETD EN.

Tegens deeze voorzorg van binnen, te verſterken, invoege men over de zestig
zaten de Spanjaards van buyten niet ſtil, | (2) ſchanſen telde, waardoor de ſtad in 't G) Hooft
maar geduurig met de ſchop in de aarde, | ronde was bekneld, en den ſtedelingen #.
om zich en alle de toegangen naar de ſtad | alle toevoer van buyten afgeſneeden. Om
I. Deel,

Bbb
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'574 die van binnen nog meer te benaauwen, en voedſel, of ontſlag van dienſt den Over
het genot der onder den wal gelegene kool heden af te vorderen: dit laatſte wierdt
tuynen te beneemen, wierpen de Span hen toegeſtaan, mids hen 't eerſte niet kon
jaards op den ſtraatweg van Rynsburg worden toegezegd, waarop niet lang daar
twee hechte ſchanſen op, 'tgene dermaate naa het ſmeulende vuur der muyterye zich
de elende van binnen vermeerderde, dat in eene geweldiger vlam herſchiep. Want
de ſtedelingen door wanhoop geperſt ter vyftien Burgers ten Raadhuyze opgeſtoo
veſte uytſpatteden, de twee ſterkten aan ven durfden wel ſtoutlyk met harde woor
taſtten, en die overweldigd hebbende met den, en als uyt den naame van driehon
(1) Bor
(1) den daarin gevonden buyt het omgele derd ſpreekende, hunne nooddruft den
19o

v

w-

# gen graangewas ter poorten inſleepten. Wethouderen afeyſchen, wier ſtandvaſtig
VII. boek, Meerder moed als voedſel kon dit den heyd echter door het geeven van goede

"*

Leydenaaren verſchaffen, die nu, mids woorden, en vertoonen der Spaanſche
het koorn verteerd was, met kool, peen, tirannye, de wanhoopigen en moedloozen

Sº # (2) en andere moeskruyden hun elendig

-

naar wenſch ter neder zettede.

Eene

#" leeven rekten. Ter verquikking diende deugd voorwaar, die in deezen tyd
nog het weynige voor de hand zynde wel in alle de Regeerders overvloedig,
vleeſch, want van de hoornbeeſten, die doch voornaamelyk in den Burgermeeſter
in den beginne, behalven het mindere vee, Pieter van der Werve heeft uytgeblonken.
wel duyzend ſterk waaren, wierden er Want hy insgelyks door eenigen uyt de
dagelyks eenige geſlagt en om den vierden burgerye tot het handelen met den Span
dag, tot gezetten prys, by looting ieder jaard wordende aangemaand, gaf hen dit
(4) antwoord: Ik, lieve me- (4) Meter.
een half pond toegelegd, naa datalvoorens grootmoedige
het voorgaande verteerd was. Behalven deburgers, heb eenen eed gedaan, dien ik # Hiſt.
deezen hongersnood en de daaruyt voort ook, vertrouwende op den Geever van al- #
komende ziekten, hadden de ſtedelingen les goeds, hoop geſtand te doen: en wee
ook tegens de liſtigheden en laagen van tende dat my eens te ſterven vaſt, doch de
Baldes te ſtryden, die niet naaliet, door keur daarvan niet aan my ſtaat, is het my
het lokaas van zoetluydende brieven, hen eveneens (als 't zoo weezen moet) of gyhet
tot onderwerping aan te maanen, en des of de vyand my doet. Daarom, zoo gy met
Konings groote goedheyd voor oogen te myne dood beholpen zyt, ſlaat de handen
ſtellen, van wien zy veeleer alle genade aan dit lighaam, ik ben der getrooſt, ſtydt
hadden te verhoopen, als door eene by het aan ſtukken en deelt die om tot on
ſtere halsſtarrigheyd, gevoed door de ydele derlinge ſpys , zoo wyd als het ſtrek
hoope eener onmoogelyke verloſſinge, in ken kan. Door welke heldhaftige re
hunnen gewiſſen ondergang te loopen. denen, vertoonende eene vaderlyke lief
De vrucht van dusdaanig ſchryven was dat de, verſtaalde ſtandvaſtigheyd en Chriſte
veelen, beneepen van den hongersnood, lyke lydzaamheyd, de klaagende om
tot het aanneemen van zoo billyke voor ſtaanders van ſchaamte getroffen door
ſlaagen aandrongen. Onder anderen be gingen , en hy zelf zynen naam veel
ſtonden, op den zevenentwintigſten van meer, als de munters door 't maaken
(3) Hooft Oogſtmaand, verſcheydene in de ſtad leg
Ned. Hiſt.
van deeze gedenkpenningen, heeft ver
eeuwigd.
fol.388 gende vrybuyters op het Raadhuys (3) of

Dus binne Leidens wal,
Voor kerk en godsdienſt ſtond,
En dempte met
mond

#

Baldeüs oorlogs 1ft,

l
\

Peſt, honger, burgertwiſt,
\ En rukten uit dien brand,
N De vryheit van het land.'

Dienstaigeduid het ſpaansgeweld
Manmoedigkeerde van de veſten.
Als peſt en hongert hert beſtreed,
Ent muitend volkgeen uitſtel leed,
\ Bood hy ſyn vlees en bloed
\

ten beſten.

-t

I. Het borſtbeeld van den kloekmoedigen Burgermeeſter ſtaat op de voorzyde van den eerſten,
binnen dit omſchrift:
-

IP E
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PET RUS ADRIANI WERFIUS, NAT U s LEID E. 15.29.
OBI1T 16o4.

PIETER ADRIAANS ZOON VAN DER WERVE, GEBOREN
TE LET DE 1529. GESTO RVEN 1604.

Onder 's mans beeldenis ſtaat de naam van den penningmaker Jo HAN SM ELT 1 ING,
die decze gedenkſtukken wel negentig jaaren laater als de zaak was voorgevallen, eerſt heeft ont
worpen. ,,

#

#

de rugzyde ziet men benedewaart de ſtad Leyde in 't verſchiet, en
in een ſlange
rond (het zinnebeeld der eeuwigheyd) eenen eyken- en palmtak : tot bewys dat door 's Bur
germeeſters ſtandvaſtigheyd de burgery was behouden, de zeege verkreegen, en de roem daarvan
aan de eeuwigheyd toegewyd. Tuſſchen beyde leeſt men decze dichtregels:

D IT 'S VAN DE WERF, DIE PAL
DUS BINNE LEID ENS WAL,
VOOR KERK EN GODSDIENST STOND,
EN DEMPTE MET Z YTN MOND

BALD EÜS OORLOGSLIST,
PEST, Ho NGE R, BURGER TWIST,
EN RUKTEN UIT DIE N BRAND,
DE VRTH EIT VAN HET LAND.
I. D. P.

II. De tweede gedenkpenning is den eerſten in alles gelyk, doch heeft op het ruggeſtuk dee
ze verſchillende dichtregels:

-

D IT 'S VAN DE WERF DIE LEIDSE HELD,
DIENS TA I GEDULD HET SPAANS GEWELD

MA NMOEDIG KEERDE VAN DE VESTE N.

ALS PEST EN HONG ER 'T HERT BESTREED,
EN 'T MUITEND VOLK GEEN UITSTEL LE ED,
B O O D HY ZTN VLEES EN BLOED TEN BESTEN.

Gelyk de moed der noodlydende bur- | zet te beraamen, en den Staaten van Hol
geren door zulk een ruſtig en onverſaagd | land het gevaar dier ſtad voor te draagen.
gedrag van binnen wierdt opgewekt, zoo | Welke, geene andere uytkomſt ziende,
had de Prins van Oranje, zynde zoo nu | op den

#

vierentwintigſten van Hooi

(1) Bor
Nederl.

zoo dan door brieven der Regeerderen | maand een beſluyt naamen van het platte

Beroerten,

volkomen verwittigd van den nood, waar- | land aan 't water ten beſten te geeven.

VII. boek,
fol. 53.

in de ſtad zich bevondt , hen ook van | Dierhalven wierdt in 't begin van Oogſt
buyten ondertuſſchen door trooſtbrieven | maand tot zeſtien plaatzen de Yſſeldyk,

Verſo. -

-

verquikt, met lof der beweeze ſtandvaſtig gelyk ook tuſſchen Rotterdam en Delfts

Reſolut.
der Staaten
van Holl.

heyd tot volharding aangemoedigd, en de haven in den Maasdyk een groot rak, op

26 Aug.

1574 fol.

eendragt, lydzaamheyd en ſpaarzaamheyd gedolven: daarenboven wierden de ſluy

in mondkoſt bevolen: ook liet hy niet naa

zen, zoo te Schiedam,

Delftshaven en

in zyne gedachten middelen tot het ont Rotterdam, als in 't Weſtland opengezet,
Bbb 2.

en

oo.

"
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en aldus tot verdryvingder Spanjaarden het ontzet met zeven ſchepen, medebrengen

- #37+-

ZCeWatCT

#

om ten koſte

de(3)eene menigte van dubbelde en enkel- (3) Hooft

de baſſen, en ander geſchut. Hem verzel- #".
tº) Hooft nen (1) ſchats aan doorgeſtokene dyken, den onder anderen achthonderd matroo- **
en met verſpillinge van zes of zeven ton

# verdronkene hoeven en vruchten, in't red
-

zen, die, ſchoon veelen van hen aan hand,

den derbenaauwde ſtad ook hun allereyge voet, of andere leden des lighaamsin voo
Eerlang klom rige ſtryden verminkt waaren geworden,

behoudenis te behartigen.

het ingelaaten water aan de Scheykade geen lyfsgenade geevende noch neemende,
tuſſen Ryn- en Delftland tot tien of elf niet min woeſt van dragt als gelaat waa- (4) Hooſt
palmen, en ging het dierhalven te Delft, ren, welke (4) beſtondt in de hieronder. E".
Rotterdam en Gouda op een krioelen verbeelde zilvere halve maanen, die Bor Ne
(:) Hooft en woelen, met (2) het toeruſten van ga zy aan hunne hoeden gehecht droegen : #.
#ſt leyen, platbodemde ſchepen, koornſchuy en waarvan, myns oordeels, ook on-Vii boek,
fol.38o.
2----- -

ten, ſoldaaten en wapenen. In 't midden ze hedendaagſche bootsgezellen het draa- #*
deezer bezigheden kwam in 't begin van gen van halve maantjes aan de oorrin- Meter.
Herfſtmaand de Admiraal Lodewyk van

etjes zullen ontleend en overgeërfd heb- #.

Boiſot uyt Zeeland tot verſterking en

CIl.

verſo

weynig onderſcheyd was er tuſſchen dezelve, waarom ik er alhier maar drie heb willen ver
toonen: men leeſt op de eene zyde:
LI E VER TURCX DAN PAUSC H.

Welke byſterheyd (5) men verbloemde met voorwenden, dat de Turk niet, gelyk de Paus,

S.# kracht aan 't geweeten doet, en zyn woord beter houdt.
#"
fol.384.

Op de andere zyde ſtaat dit Franſche byſchrift:
EN DE SPIT DE LA MESs E.

TOT SP TT VAN DE MIS.

Dees woeſte hoop wierdt over tweehon ſomtyds vry heete ſchermutſelingen voor
derd platbodemdeſchuyten verdeeld, die te vielen ; voornaamelyk by Zoetermeer,
## Delft,(6) Rotterdam en elders vervaardigd, daar des Prinſen vloot geſtuyt wierdt, der
van Holi en zoo voorop als ter zyde met baſſen en halven wendde zy het voorby Benthuy
#l buſſen gewapend, (7) van tien of achttien zen, geraakte (8) in 't Noordaaſche meer- (8) J. .
66.
roeijers wierden voortgedreeven. Men ken, en gaf met haar geſchut den beleger-#t.
# beſtondt nu ook de binnenlandſche dyken den kennis van haare aannadering. Deeze pag. 57.
roi 38," en ſcheykaden door te ſteeken, waarby waaren thans in de alleruytterſte elende en
-

den

HIST O R IP EN N IN GE N.
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den ſmeltkroes van beproevinge, zynde gen was onmoogelyk, zulks de Spanjaards 1574.
opgehoopt met verſcheydene plaagen, wier met die onderneeminge begoſten (5) den TE:
elke alleen magtig was eene gemeente te ſpot te dryven. Maar God, die beſlooten Ned Et.
verdelgen; als kryg, ſcheuring, honger, had de benaauwde ſtad te redden, deed " 32"
peſt en daarby, als met een vyfde roede, even met den ſpringvloed eerſt eenen ſtorm

nog dagelyks aangevochten van 's vyands uyt den Noordweſten opſtaan, die de baa
ſºen N#
Menig had'er (1) in zeven wee ren ten lande injoeg, en daarnaa den wind
Ned. brieven.
Hiſt. foi ken geen brood geproefd, en voor eenen acht volle ſtreeken zuydwaart draaijen,
I04.
zak tarwe wierden honderd guldensgeboo juyſt naar wenſch om 't water den vloo
den: een pond boters, alsmen't bekomen telingen toe te voeren : , waardoor zy
kon, goldt 'er vyftien ſtuyvers, een pint in ſtede van negen duym', nu meer dan
zoetemelks vier, een ey twee, een peer of twee voet waters op het land, en te

appel anderhalven; een wortel eenen, en gelyk gelegenheyd kreegen om den be
een koolſtronk een halven ſtuyver. De gonnen togt voort te zetten. Dit toeval,
vermoogendſten aaten nu het paarden- zoo gelyk ook het vermeeſteren van (6)
graag als voorheen het ſchaapenvleeſch ; den Kerkweg door de Naſſouſchen, ver
en de juffers, haare zinlykheyd ter zyde vulde dermaate de beſchanſte Spanjaards

(6) Hooft
Ned. Hiſt.
fol.392.

zettende, deeden haare ſchoothondtjes met ſchrik, dat zy hunne ſterkten verlaa

ſlagten en opdiſſchen. Honden, katten en tende, ſedert alleen op 't behouden van lyf

# ratten waaren (2) wildbraad voor den ge
##

en leeven bedacht ſcheenen : en vermids

meenen man: anderen aaten gekapte huy daarop de ſterke ſchans (7) by Lammen Q:#
den, of wortelen in karnemelk gebrokt, door den Spanjaard insgelyks was verlaa- # #.
of beholpen zich met koolſtronken, ten, wendde het Boiſot met zyne vloot
wyngaardlof met zout en ſtyfſel, of bla naar den Vliet, en kwam des Zondaags,
deren van peerboomen voor verſchey den derden van Wynmaand, (8)'s morgens (8) Hooft
dene gerechten. Jonge kindertjes wier omtrent acht uuren ter ſtad invaaren. De #"
den met paardendarmen geſpyſd, en de vreugd op deeze aankomſt was onbeſchry
kraamvrouwen moeſten zich met een velyk en uytgelaaten; men overwelfde by
vierendeel tweebaks in 't etmaal onder na de vaart met uytſtrekken van ſchoude
houden. De ſchellen van drooge ſchol ren, armen en handen tot het bereyken,
len, en van de honden geknaagde been vangen en grabbelen van de hen toegeſto
deren wierden van de # uyt den kene of geworpene eetwaaren: men drong
drek opgezocht en aanſtonds gekaauwd; ja ſprong in 't water, om te nader aan de

(3) Hooft ja 't geronnen bloed uyt de (3) ſtinkende voorraadſchepen te zyn: de ſtraaten waaren
# gooten geſchept en binnengeſlaagen. Zulks geſtopt en overkropt, doch allen keelen
de dood als op ieders lippen te zien was, geopend tot het uyten der vreugdegalmen,
veelen onder de wapenen en 't begraaven die in de kerke door de ſamengeklep
der lyken bezweeken, en de peſt eenen te ingezeetenen en Regeerders (5) met

#"

vetten oogſt maaide, zynde de woedende God voor hunne al- en ongemeene ver- pag. 63
ſterfte zoo ongenadig dat ze aan den kant loſſing te danken, verdubbeld wierden.

van zesduyzend menſchen verſlondt. Ter De opperhoofden der verloſſeren wierden (to)Reſol.
wyl de geprangde Leydenaars dus met de zoo (io) door de Staaten van Holland, ##
(4) Benti dood worſtelden, was geheel (4) Holland als door de verloſten (11)beſchonken met #n.
vog. Hiſt.
in gebeden bezig, op dat 'er, tot verloſ goude ketenen en gedenkpenningen, op ###+ fol
der Ned.
Oorl. pag. ſing der belegerde ſtad, ſpoediglyk grooter welke het ontzet van Leyde (12) ſtondt #Hoon
2. I4.

toevloed van water uyt zee mogte opko afgebeeld: alsop den volgenden kan gezien #".
men : ook yverden de ontzetters onver worden, die met zyn bywerk van goud in #iets
moeid in het uytvinden van middelen, om de weergalooze penningkas van den Heer #.
de vloot voort te ſtuuwen, want de laag Balthazar Schot, ontfanger van desgemee- #.
te van 't water tot nogtoe den togt verhin nenlands middelen te Amſterdam bewaard
derde. Wel is waar dat, om de al te diep wordt, en door den Akſysmeeſter(13) te ##

gaande vaartuygen over de voorkomende Leyde gemunt is, welken ik ook met van Holi
droogten te helpen, het bootsvolk wel zyne keten heb laaten afbeelden, om te ##
buyten boord ſprong, denlaſt verligtte, en vertoonen hoedaanig de zelve geweeſt # "
op de ſchouders daarover tilde : maar de

zyn, en op wat wyze die penningen zyn

vloot dier wyze geheel naar de ſtad te bren gedraagen geworden.
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Op de eene zyde ziet men de ſtad Jeruſalem door 't leger van Sanherib, Koning van Aſſirië, be
legerd, wiens krygsknechten voor een groot gedeelte door eenen Engel worden verſlaagen, on-

UT SAN HERIBA JERUSALEM, 2 REG om 19.

e

(1)
Petavii
1
1

| |

GELTK SANHE RIB VAN JE RUSALEM II. BoEK DE R
-

-

-

-

KONINGEN. KAPITTEL 19.

Ration.

-

*

-

-

-

temp. pag.
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#"

Dees Aſſiriſche vorſt had in 't veertiende jaar der regeeringe van Hiskia Koning van Juda, (1)

# belegerd, en ſteunende op
(2) leevendigen God gedaan, als of het hem niet moogelyk waare die belegerde ſtad te "#
zynde het vierduyzendſte naar de Juliaanſche tydrekening

#ap, de grootte zyner krygsmagt, zwaare bedreygingen tegens 't Joodendom en # tegens den

Jeſai. kap.

# er

Er

s

der dit opſchrift:

-

-

aaT
•
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Maar op eenen nacht wierden hem honderdvyfentachtigduyzend (1) zyner krygsknechten door 1574.
eenen Engel Gods afgeſlaagen: waardoor hy genoodzaakt wierdt met ſchande en ſchade het beleg (EITEN
op te breeken. In
nu deezer zonderlinge verloſſinge van Jeruſalem, ziet men op de der Kon.
andere zyde in 't ve Chiet de ſtad Leyde, wier inſluyting de aftrekkende Spanjaards, hunne 19 kap.
ſchanſen ten beſten geevende, op het aanwaſſen van 't ingejaagde zeewater en naderen van 's Prin- Jeſai, kapt
ſen vloot, verlaaten, gelyk door het bovengeſtelde byſchrift wordt beveſtigd:
37

#

SIC HISPAN I A LEY DA NOCTU FUGE RU NT.
-

3. OCTO BR1s 1574.

ALZoo Z rN DE SPANJAARDS B1 NACHT VAN
LErDE GE VLUGT

OP DEN 3. VAN

WYN MAAND 1574.

Doch met zulk ketenwerk is my maar eens zoodaanig een penning voorgekomen, zynde alle
de andere, die ik in der Liefhebberen penningkaſſen heb gevonden, gelyk aan die hieronder af
gebeeld en van den zelfden inhoud is.

Naadat de kerkdienſten geëyndigd waa
ren, ſteegen de vreugdevlammen ten He
mel; 't geſchut, gewoon de vyanden af te

Gaulers beſprongen, terwyl de honden ſlie
pen, met (4) waaken behielden. De ey- (3) T. Liv.
genaars
door denuyt
Magiſtraat
met een zelfs
nieuwwierden
wapenſchild,
dat der ##
#'' P.

keeren, verkondigde nu met metaale mon

den aan de omleggende gebuurſteden het ſtad
eenige Ja
bygevoegde
duyven
de, en
vereerd.
op dat deeze
zoo beſtaanzonder- #l.
P. 13.

(9

ontzet van Leyde. Welk geluk den vol
genden dag nog vergroot wierdt, want een linge genade den naakoomeling nooit uyt
Hosa opgekomen Zuydooſten wind (2) deed de het geheugen mogte worden gewiſt, als

Neden

ingelaatene golven het land ruymen, en ook om het bewys der ſchuldige dankbaar

# ºok daarnaa wat Noordelyk loopende met ee heyd aan God te vernieuwen, maakte
399.

nen heftigen ſtooker dezelve zeewaart (5)de Vroedſchap een raadſlot van jaarlyks g:
keeren. De Regeerders deeden ook de dien dag met danken en looven, midsga- # #
duyven door middel van welke men de ders optrekken in 't geweer, te vieren.

brieven zoo uyt als naar de ſtad, ſtaande Ten zelfden eynde is ook op laateren (6) (o Reſº.

(3) Hooft haare inſluyting, had (3) gezonden, naa tyd de gewoonte vaſtgeſteld, van by het de ſtad
#t haare dood gedroogd opzetten, en op 't vergaderen der Vroedſchap, aan ieder der ##
17 Nov.

# zynde Leden een dusdaani- 1673
gen Vroedſchapspenning uyt te deelen,
# de geleeden nood, beproefde trouw
en onbeſweeken moed der voorouderen,
-

'” Raadhuys ten toon ſtellen met uytgeſprey

de vleugelen, en de ſchachten aan de poo
ten, waarin de brieven, die zy uyt en in
de ſtad bragten, geſtoken hadden: als of
Leyde niet min verpligt waare aan deeze ten ſpoorſlag der genen, die naamaals tot

briefdraagſters, als Rome eertyds aan de ſtadsbewind mogten komen, ſtaan her- - ganzen, die 't Kapitool, by nacht van de dacht en uytgedrukt.
Ccc z.
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'Prudens paren
ſtum confitio, & fideº

PARIENTUM CLA-W

Fortis parentum |
(#65 cladibtis, Ak fame. #
#RAVirtute diſeat per 5
\tinaci Poſteritas Aj

Jr oaH DIRUS ET FIDE
- A25: VIRTUPTIE DIS CAT
-

IPEIRT INACII

k, Patriarm tueri-Ay

rudent paren"
'7A Atum conſilio & fide'
-

Alſ Fortis ſtarentuin

| |: eladibits & fame. #
##Virtute diſcat per #
7 VA tinaci Poſteritas

Van driederhanden ſtempel worden er gevonden, van welke tegens dat de eene is afgeſleeten,
de andere weder vernieuwd is. Het verſchil hunner voorzyden is zoo gering, dat het genoeg by
't oog kan onderſcheyden worden, en geene beſchryving verdient. Alle hebben ze den Neder

# Leeuw,

die in den rechter klaauw een bloot zwaard voert, en met den ſlinker het

gekroonde wapenſchild van Leyde vaſthoudt, onder dit byſchrift:
N U M M US

S EN A T O R I U S.

AV R O E D S C H A P S P E N NV I N G.

I. De achterzyden zyn onderling van weezendlyker verſchil , hebbende alle wel geen beeld
werk, maar de eerſte alleenlyk deeze drie dichtregels, volgens de voetmaat van Horatius, tot op
ſchrift:

PRUDENS PARENTUM CLADIBUS ET FIDE,
VIRTUTE DISCAT PERTIN ACI

POSTERITAS PATRIAM TUËRI.
DAT DE NAAKO MELING, VOORZIGTIG DOOR DER VOOR

VADEREN RAM PEN EN TROUW, LE ERE HET VADER
LAND MET EEN E O NB EZ WEEKE DAP PER
HETD BESCHERMEN.
l

wil

II en III. Op de twee laatſte ruggeſtukken heeft men de volgende vier Horatiaanſche dicht
regels te leezen:
PRUDENS PAR EN TUM CONSILIO ET FIDE:
FORT IS PAREN TU M CL AD IBUS ET FA ME:
-

VIRTUTE DISCAT PERT IN ACI
POSTERITAS PATRIAM TUÉRI.

't,

W YS DOOR DE R VOORZAAT EN BELET D EN TROUW: KLO EK
MOEDIG DOOR DER VOO ROUD ER EN RAM PEN EN HO N
GERS NO O D : LEERE

':

DE NAAZAAT MET EENE

VERSTAALDE DAPPERHErD HET VADER
LAND BESCHERMEN.

De Prins van Oranje ten tweeden dagel en breedſte te verheffen en uyt te meeten,

Go Hoof naaſt ontzet(1)in de ſtad komende, toonde hunne vroomheyd anderen ten voorbeeld
Ned. Hiſt aan ieder de welſpreekendheydzynertonge, te roemen, en tot volharden in zulk een

"327

met het beleyd en de kloekheyd der Over

# gedrag aan te zetten.

heyden Burgerye, in't verdraagen der uyt

uchtigheyd had reeds, ſtaande de eerſte

Zyne Door

geſtaane en voorleede elende, op 't hoogſte inſluyting, op den tweeden van Louw
maand

ºv,
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maand deezes jaars den Staaten van Hol ſtaat, welker keur, voornaamelyk der
land vertoond, hoe de gemoederen der twee gemeenſte, van den Kandidaat af
Nederlandſche jeugd, door het onderwys hangt. De minſt koſtelyke, doch daarom

der uytheemſche en buytenlandſche ſchoo meeſt in gewoonte zynde wyze is, dat by
len, veel te Spaanſchgezind gemaakt, en volle vergadering der Hoogleeraaren in de
van de Spaanſche belangen vooringenomen raadkamer der Akademië, met geſlootene
wierden, en derhalven hen het oprechten deuren, den Kandidaat of Inhuldeling het

eener Hooge ſchoole binnen Leyde aange Meeſterſchap wordt opgedraagen, naadat
#
Reſol preezen. Dit was by gemelde (1) Staaten hy daar alvoorens, in het ruſtig verwee
der Staat.
goedgekeurd, de inſtelling en vergunbrief ren zyner twiſtſtellingen, (*) de gaaven

V

# # den zeſden ## Delft
#" " uytgegeeven, en op den naam van Koning

(*) Theſet.

zyner geleerdheyd getoond heeft. De
tweede geſchiedt, wanneer de Inhul

#), Groot (2) Philips afgekondigd; doch de vol deling nog daarenboven in de (*) hoor

(*) Audite

#"
III.deel,

Vlaan/n,

tooiii
volle beſlag
Jing en het V
ag van dat werk plaats der Hooge Schoole zyn twiſt

#l. 538, was door het opgevolgde tweede beleg dier ſchrift in 't openbaar en tegens de aan
#, ſtad verhinderd : zulks de openbaare In vechtinge van elk een verweert en ſtaan
VIII.
wyding der nieuwgeſtichte Akademie eerſt de houdt: en ſtaat het dan allen toehoor
# op den achtſten van Sprokkelmaand des deren vry, binnen den bepaalden tyd te
# Refol. jaars vyfenzeventig, (3) ten overſtaan der gens zyne ſtellingen te redentwiſten. De

# Staatſche Gemagtigden en met veelepleg derde, zynde de koſtelykſte, maar daarom
4 jan - tigheden verricht wierdt. Aldus heeft dee ook de zeldzaamſte manier der Inhuldinge
#75 feb ze vermaarde Hooge School haar begin ge geſchiet, wanneer de Kandidaat verzoekt,
nomen, welke ſedert zulk een merkelyk of ook dat hem om zyne ongemeene be

getal van geleerde en uytſteekende vernuf quaamheyd wordt aangebooden en hy het

#

gereden
ten in alle weetenſchappen, ten algemee aanneemt, om naa in 't
nen nutte des Vaderlands, heeft uytgele twiſt en eene plegtige redevoering gedaan
verd, zynde voorts nog door den Prins, te hebben, ook openlyk ten Leeraar inge
de Edelen en ſteden, in erkentenis van der

#

wyd en beveſtigd te worden. Zoodaanige
majorum.

(*) Bor

Leydenaaren beproefde
CI)
inwyding wordt gebynaamd (*) naar de
eleeden nood des dubbelden belegs, met wyze der voorouderen, of met de Kap,
(4) verſcheydene aanzienlyke Vrydom zynde den Meeſterlyken hoed, waar me

#n

men bevoorrecht, en met ſchoone renten de de Inhuldeling verſierd wordt (6) onder

(6) Reſol.

Vif boek, en inkomſten uyt(5) de goederen der Abt veele ſtaatlykheden, welker voornaamſte

der Staat.
van Holl.

# dye van Egmond begiftigd geworden. Op ik niet onwaardig acht hier kortelyk in te
## driederleye wyzen nu wordt hier de ny, laſſen. Ten geſtelden, en alom by aange
# vere jeugd, naa zich eenigen tyd bevlytigd ſlaagene geſchriften bekend gemaakten da

2o July

#

en Raad
#ol te hebben, bequaam verklaard en het recht geen uure, de (*)
2.52vergund, van haare bekome kennis alom (f) der Hooge Schoole, de Magiſtraat der
in 't openbaar aan te leggen en onbeſpro ſtad Leyde, en de Kandidaat, zynde reeds
ken te moogen oefenen. Alle drie komen met den Meeſterlyken tabbaard bekleed,
(*) Doctor. ze hierin overeen, dat niemand tot (*) in de Raadkamer van de Akademivergaderd
(!)
Facul- verkooren,
Leeraar in eenige
(f) weetenſchap wordt zynde, en zich volgens hunnen rang en
teyt.
tenzy hy alvoorens in de Raad orde, onder een treffelyk muzyk van or
kamer een- en andermaal zyne vordering gel- en ſmaarenſpel, naar de groote hoor
en bequaamheyd den toets en het onder
en in hunne afzonderlyke geſtoelten
(*) Exa zoek (*) der Hoogleeraaren
egeeven hebbende, treedt de Hooglee
ſ/D6/7,
en genoegzaame blyken zyner naarſtig raar(*) Inhuldiger op het hoogſte, de Inhul
ſpreekgeſtoelte, en
heyd gegeeven hebbe; welke de proef deling op het

(*) Mere

1576. fol.
1 18.

(*) Rector
magnificus.
(T) Senatus
Academi
CMJ,

#

#

#
doet de eerſtgemelde eene Redevoering,

doorſtaande en voldoende geoordeeld wor
tº) Gradus dende om naar den trap (*) van 't Meeſter naar de omſtandigheden deezer ſtaatſië en
P" ſchap te moogen dingen, hy daarmede tot lof van den Kandidaat gericht. Aan
den naam van Student aflegt, en dien van de toepaſſing zyner redevoeringe komen
Kandidaat (men houde my hier eenige de, verzoekt hy den Kandidaat op te tree

#
garali

kunſtwoorden ten goede)aanneemt en ver den en plaatſt hem aanzyne zyde: thanson
dient: waarnaa hem tyd wordt vergund der het opvyſelen van zynen verdienden
om # twiſtſchrift (*) van Inhuldinge op lof, legt hem eerſt geſlootene daarnaa
te ſtellen, en naa voorgaande goedkeuring geopende boeken voor, en verklaart hem

#

te doen drukken; in het verweeren van

de eygenſchap en 't geheym dier plegtig
't welke en de daarop volgende plegtighe heyd; ook zet hy hem den Hoed van 't
den het voornaamſte verſchil der drie on

Meeſterſchap, zynde eene zwarte zyde of
derſcheydene manieren van Inhuldinge be fluweele muts, op het hoofd, hem daarme
*

I. Deel.

D dd

de

(*) Proms
for.
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1574. de het recht geevende van alom met ge de in dit ſtaatlyke gewaad op eene plegtige

dekten hoofde te moogen leeraaren, en wyze tuſſchen den Opperregeerder en In

(*) Farul- zyne verkooze (*) weetenſchap of beroep huldiger, en gevolgd van alle de Hooglee
'45.

zulks medebrengende voor alle Gerechten
en Vierſchaaren te pleyten: voorts ſteekt
hy hem een gouden ring aan den vinger,
en hangt hem eene goude keten en penning
om den hals, waarop de Hoogleeraar zy

raaren en den geheelen Magiſtraat der ſtad
Leyde, langs de voornaamſte ſtraaten naar
zyne wooning geleyd; alwaar dit aanzien

lykegeſelſchap en de verdere genoodigden,

in erkentenis van de genootene weldaaden
ne redevoering en de Inwyding beſluyt. en eerbewyzen, zeer deftig en met onge
Eyndelyk wordt de nieuwe Leeraar, gaan meene koſten ter maaltyd onthaald worden.

Op den gemelden gouden penning, waar mede de Burgermeeſters zoodaanigen Inhuldeling
doen beſchenken, ziet men eenen Leeuw, houdende het wapenſchild van Leyde met den eenen
klaauw, en een bloot zwaard in den anderen, onder dit byſchrift:
VIRTUT IS AVITAE PR.AEMIUM ACADEMIA.

DE Hoog E sc Hoo L IS DE BELooNING VAN DER
VOO ROUD ER EN DAP PER HE YTD.

Onder den Leeuw leeſt men op den voorgrond deeze woorden:
DONUM CONSULU M LEY DEN SIUM.

GESCHENK DER LETD SCHE BURGER MEESTE REN.

Op de andere zyde houdt Pallas, de Godinne der wysheyd, haar ſchild en ſpeer met de eene
hand, en met de anderen eenen hoed, het zinnebeeld der verkreege vryheyd, van alom met ge
dekten hoofde te moogen leeraaren. Onder het ſtandbeeld ziet men eene ledige plaats, die met
den naam van den nieuwen Leeraar gevuld wordt, en omhoog dit omſchrift:

PRETIUM NON VILE LABORUM PILEUS.
DE HOED IS GEEN GERINGE PRTS VAN DEN ARBETD.

G#

dees beſchreeven penning door Stads Burgermeeſters aan de nieuwe Leeraars, zoo wordt
de volgende gouden penning door de Staaten van Holland en de verdere Hoofdbezorgers deezer
Hooge ſchoole aan de gene, welke aan hen, als Opperbezorgers van 's lands Akademi deuytgaa
ve van eenig waardig boek, of vernuftig dichtwerk opdraagen, of dat iemand eene geleerde en
uytmuntende redevoering, by eenige
gelegenheyd over het eene of andere ongemeene
C
ſtaatsgeval komt te doen, plegtelyk geſchonken.
-

#

Hy
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Hy is zonder eenig opſchrift, en vertoont op het voorſtuk de Godin der Wysheyd M inerva,

houdende haar ſchild en ſpeer met de ſlinker, een geopend boek met de rechter hand, en zitten- G) vag.
de onder de ſchaduw van haaren (1) olyfboom, waaraan de wapenſchilden van Holland, den Georg.
lib. I. W. 18
& 19.
(2) Horat.

Prins van Oranje, en de ſtad Leyde gehecht zyn.

lib.I. Od.I.

Op het achterſtuk ziet men alleenlyk eenen eerekrans, beſtaande eensdeels uyt eenen

olyftak, ##
Ovjd.

de

andersdeels uyt klimop, met welk kruyd oudtyds de (2) geleerden, en voornaamelyk de uytſtee Arte Ann.
kende dichters gekroond wierden: binnen welken krans de ledige plaats gevuld wordt met een fit iii.

ingeſneeden opſchrift, behelzende by wat gelegenheyd en om welke reden, den naam van den V. 41o &
perſoon aan wien, en den tyd wanneer zoodaanig een penning gegeeven zy.
4II.
A. Perſ. in

Prol. Y.5

w

& 6.

(*) Rester

De eerſte Opperregeerder(*) der nieuw daanige blyken zyner geleerdheyd, die

#

opgerechte 3) Akademië was Petrejus hy buyten 's lands had bekomen, dat ver

ſ

# Tiara Hoogleeraar in de Griekſche taa ſcheydene ſchryvers zich niet ontzien heb- (5). JAug.

# le, zyne (i) Medehelpers waaren Johan ben, hem den Nederlandſchen (5) Varro, #
#. Feuguereus Leeraar in de Godsgeleerd
#", heyd, Meeſter Kornelis de Groot Hoog
boek,
leeraar in de rechten , Gerard de Bont in
# de Geneeskunde en Bazilius Fithodeus

en 't algemeene (6) Orakel der Holland-aan rood.

ſche Hooge Schoole te noemen. Hy heeft ##
veelerlye dichtkundige werken geſchree- #s,”
ven, gelyk ook
geleerde (7)Meurſi

#

&#ſiſ - in
de Latynſche welſpreekendheyd. Jo aantekeningen (7) over Salluſtius, Petro- #t.
han vander Does, die ſtaande het laat nius,
Plautus, Katullus, Tibullus en Ho- **
V’65,

ſte beleg van Leyde in de wapenen by ratius, doch voornaamlyk worden boven
uytneemendheyd had uytgemunt, wierdt zyne andere werken zyne Jaarboeken van
(#Meurſi tot (4) eerſten ( Hoofdbezorger der Holland gepreezen. Hy overleedt den
#t nieuwgeſtigte Schoole aangeſteld, want twaalfden van Wynmaand des jaars zeſ
#r hy niet min door zyne geleerdheyd tienhonderdvier aan de peſt en is in 's Graa
# de wapenen zyn perſoon en naam venhaage begraaven. In zyn leeven was hy
achtbaar gemaakt had. Hy was in Hol Heer van Noordwyk, en met Elizabet van
land, in het jaar vyftienhonderdvyfen Zuylen getrouwd geweeſt, uyt welke hy

#

veertig gebooren, leerde de Latynſche taal vier zoonen Johan, Joris, François en
eerſt te Lier in Brabant, daarnaa te Delſt Theodorus naaliet, welke alle zeer geleerd

in Holland, ging vervolgens naar de Hoo en waardige zoonen waaren van zoo lof
ge School van Loven, voorts naar Douay lyken vader. Dit heb ik alhier kortelyk

v'

en vandaar naar Parys; daar hy zich on willen aanroeren; omdat het beleg en ont
der alle luyden van letteren zeer bemind zet van Leyde my gelegenheyd gaf om van
en geacht maakte. In zyn vaderland ge hem te ſpreeken, en aanleyding tot het
keerd, heeft hy verſcheydene der aanzien inlaſſen van deezen gedenkpenning, die

lykſte eerampten bekleed, en gaf daar zoo my van hem is ter hand gekomen.

D dd z.

f

's Mans

2OC)
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1574.

's Mans geharnaſt borſtbeeld ſtaat op de voorzyde, hebbende om den halscene driedubbelde gou
de keten, met welke hy waarſchynelyk naa't beleg,
Boiſot, zal beſchonken zyn, en

(1) Bor

#2

Nederl:

#
't hoofd met eene gepluymde muts gedekt. Het omſchrift is:
fol. 62.
#

JANUS DOUSA, NOORTWICI TOP ARCHA, UN1 v ERs 1T AT 1s

Ned. Hiſt.

#

LU GD UN ENs Is CU RAT o R.

JOHAN VAN DER DOES, HEER VAN NOORD WrK, BE
WINDS MAN DER HOOGE SCHOOLE VAN LET DE.

# De rugzyde vertoont een boek en bloote ſabel, op eene tafel leggende, voorts ſtaat op de ſnee
pag. 87.

de des boeks deeze zyne (2) zinſpreuk:
DUL CES ANTE OMNIA MUSAE.

DE GELEERD HETD IS AANGENAAM BOVEN ALLES.

Verder ziet men boven het zwaard eenen eyken- en boven het boek eenen elyftak, onder dit
bovengeſtelde byſchrift:
e

UTROQUE CLARESCERE RARUM.
IN BErDE UrT TE MUNTEN IS ZELDZAAM.

) Phaedri . Te weten in de wapenen en letteren, als hebbende door die zyne medeburgers behouden, en

# lib III door deeze den olyftak, zynde aan (3) Minerva de Godinne der wysheyd cygen, verkreegen.
#n Onder leeſt men zynen geboorte-en ſterftyd op eenen wimpel in deezer voege :
Roomſche

#.

NAT Us 1545. OB 11T 12. OCT oB R1s 16o4.

GEB ooREN 1545. GESTORVEN DEN 12. VAN WYN MAAND 1604.

Terwyl vaſt ieder waande dat de Prins | vier ingeſloopene ſoldaaten des Prinſen,
van Oranje genoeg met het ontzetten van | en Andries (4) Koppier, zegelaar in de Q#

Leyde te doen had, was door hem een | brouwerye der drie ſnoeken, gevangen. #
aanſlag op Antwerpen ontworpen, welke, | De vier eerſtgenoemden, ter pynbankey I hoek,

als die nu ſtondt door te brecken, van Don | geſleept, bekenden in dienſt des Prinſen #
Lodewyk ontdekt en verydeld wierdt. | te zyn, met nog wel vyfhonderd andere

Deeskwam met een goedgetalkrygsknech- |meêwuſtigen zich in de gemelde brouwe- Go Hoes
ten op 't onvoorzienſt in die ſtad, bezet- | rye onthouden te hebben, en door (5) den N#ei
te de markt, poorten en ſtraaten, en nam I voornoemden Koppier van ſpys en drank # fol.
Wet

H IS TO R IP EN N IN GEN.

II. Boek.

2 Of

verzorgd geweeſt te zyn ; dat Maarten op den bodem van zeker potje, hem van 1574.
Neyen beleyder was, dat wel tot twee
duyzend hunner makkeren in de ſtad, en
de meeſte Leden der Regeeringe in den
aanſlag gewikkeld waaren. De Land
voogd, hoorende zoo breed van de bin
nengeſloopene krygsknechten en den ſteed

zyne zuſter met wat ſop ter verquikkinHoen
ge in 't (7) gevangenhuys gezonden: en 't # #
was op deeze wyze dat hy hem dagelyks fol. 4c8.
van alles verwittigde. Dan 't gene men

uyt deezen niet had konnen krygen,

wierdt uyt Michiel vande Wiele, dien
ſchen aanhang gewaagen, vondt goed door men mede had by den kop gevat, door 't
eenige gemagtigden uyt den Magiſtraat, pynigen## want hy betichtte
(1) Hooft en zekere (1) bevelhebbers van oorlog, den Griffier als der zaake bewuſt zynde,
#". eene algemeene huyszoeking te laaten en de brieven des Prinſen, ſpreekende van
" doen, en van die der Regeeringe een be den aanſlag, in handen hebbende. Dier
gin te maaken. Op deeze aandiening be halven zondt de Landvoogd om dien
gaf zich Meeſter Willem Martini, Griffier Beamptsſchryver te vangen, terwyl hy
der ſtad, vooruyt naar huys, om, zynde met de andere Wethouderen op het Raad
een der eedverwanten en hebbende den huys vergaderd was : doch deeze, vol
gemelden Neyen, Joſua van Alveringe, gens zekere verkreegene voorrechten,
en Niklaas Ruykhaver thans nog onder weygerden hem aan den Spanjaard in
zyn dak, zyne
Margreta van handen te leveren. Maar Martini, be
Kalſlagen te waarſchuuwen: zynde de ge wuſt uyt het ſchryven zyns broeders
vangen. Koppier haar naturelyke # dat van de Wiele de eenigſte getuyge te

#

Deeze eene Hollandſche Juffer, en te gens hem was, ſpeelde den onverſaag-

voore getrouwd geweeſt met Joachim Po

,

den, ſtremde de verdere (8) weyge- #

# lites, die Griffier van (2) Antwerpen, ring der Regeerderen, en ging gewillig #

#" van ter Goes (3) geboortig en een goed

mede; alzoo hy wel zag dat het anders VII boek,
dichter was, betoonde in dit geval eene onwillig zoude moeten geſchieden. Op 't #"
# meer dan manlyke kloekmoedigheyd: gevangenhuys gekomen zynde, wierdt
Nederl, want zy verſtak den gemelden Neyen hy ſtraks tegens zynen beſchuldiger ver
" ſtraks in een rookhok van zekeren ſchoor hoord, maar hy, met een onberoerd ge
ſol iſ

- - - --

(4) Hooft ſteen, en de twee anderen (4) in eene kas laat, loochende alles en bragt by , om

#
tafel. Dit was naauwlyks verricht, of de zynen ommegang(9) met Neyen en van de (9) #.
ol,406.
-

huyszoekers, van haaren man amptshalve Wiele te verſchoonen, dat hy Griffier van
verzeld, kwamen in huys, en niets vin de ſtad zynde met den eerſten, die Griffier
dende veel min vermoedende, mids het
vrolyke gelaat van des Griffiers huysvrou
we, begonnen op dezelfde tafel, daar Al
veringe en Ruykhaver in verſchoolen waa

#

-

van de Rekenkamer was, en met den

tweeden, zynde deken en hy zelf Hoofd
man van 't ſchippersgilde, amptshalve

noodzaakelyk gemeenſchap moeſt gehad
ren, een plakaat te ontwerpen, waarby hebben. Dit bragt te wege dat men hem,
(3) Bor (5) tweeduyzend guldens op 't lyf van onder eede van 't voorgevallene te zullen
# Neyen, en eene mindere ſom op de twee geheym (10) houden, weder ontſloeg. Go) Bor
Wij boek, andere verſtokenen geſteld wierden. Ieder Dus ontging hy en alle de anderen het ge- #n,
**t

een kan hier uyt oordeelen van de inwen vaar, want behalven van de Wiele wierdt VII. boek,

dige geſteldheyd des Griffiers, zyner huys

ſlechts

# een tweede, uyt zulk een "

vrouwe, en 't gevaar der geborgenen, groot getal der meêwuſtigen, ter dood ge
wien 't minſte gewag van hoeſten of nie vonnisd, mids dezelve, verwonnen door
zen eene gewiſſe doodſnik zoude geweeſt 't pynigen, zich ſchuldig verklaard had.
zyn. Als deeze hachlykheyd eyndelyk, Andries Koppier wierdt wel niet gerecht,
mids het vertrek der gemagtigden, voor maar overleedt in de gevangeniſſe aan eene

by was, wierden Alveringe en Ruykha veretterde breuk, die hy (11) door 't py- G#
ver in zekerheyd, en de gemelde Neyen, nigen gekreegen had: 't was echter zeker, # #
by avond in knechts kleederen met eene dat door zyne betoonde ſtandvaſtigheyd
(6) Bot toorts den Griffier voorlichtende,(6) by de Griffier en de overige eedverwanten
Nederl:
Beroerten, eenen bakker in vevlighevd
yngt yc gebragt.
3
gt On vrygingen, waartoe ook het kloekmoe
viſboek, dertuſſchen had men den natuurlyken dige gedrag van Margreta van Kalſlagen
-

"l 8i

broeder van des Griffiers vrouw heftig ge niet weynig had geholpen : 't gene
pynigd, zonder eenig bericht uyt hem te ook wel verdient dat ik deeze penning
konnen trekken, waarvan hy den Griffier plaat, die my te Bruſſel is ter hand geko.

kennis gaf, ſchryvende met zyne naſteling men, tot haare onſterflyke eer alhier inlaſſe.
ººk

I. ZDeel.
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-
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1
da

##
Rondom het prachtiggehulde borſtbeeld deezer moedige heldinne, welke de oudſte (1) doch
# ter was van Jakob Koppier, by aankoop Heer van Kalſlagen, en die met vrygeleybrieven der

(

Vii boek, Staaten van (2) Holland naamaals aldaar kwam woonen, leeſt men dit randſchrift:
fol. 81.

t

##

MARGARET A A CAL SLAGEN, JOACHI M1 POLITAE

#

CONJUNX.

1576. fol.

MARGRETA VAN KALSLAGEN, ECHTGENOOTE VAN

I72,

jOCHEM POLITES.

Terwyl dit in Brabant voorviel, ont aan de misnoegde Edelen, op den dertig
moetten den Prinſe andere ongemakken in ſten van Wynmaand, te (5) Delft zekeren (5) Bor
Holland, alwaar de Ridders en Edelen,

volmagtbrief ter hand, waarby zy gemag- #en.

beſchermers van 't platte land zynde, tigd wierden om ten overſtaan van twee of Vii boek,
groot

# tegens de Steden hadden

drie Raadsheeren van 't Hof van Holland, "7"

opgevat, en by den Prins, mids het over recht en nazoek te doen op alle wanorde
Iyden en afweezen van de Heeren van in de dorpen en ten platten lande ge
Breederoode, Waſſenaar en Egmond, als pleegd, de gevangenen in rechte te betrek
Stedehouder en Landvoogd des Konings ken, vervolgen, (6) ſtraffen, en die nog

l:

##

(3) Bor klaagden, betuygende dat de Steden (3) niet gevangen waaren, te vatten. Wy- van #

#n, nergens op toeleyden,

als om het platte
# boek, land van zyne vryheden en voorrechten te

-

#”

ders
beloofde
hy henteopzullen
bequaamer
tyd de ##
#
verdere
voldoening
verſchaffen:
ol.

berooven, van neeringe te ontblooten, en waarmede zy zich vernoegd hielden.

aan de afperſing der vreemden, en de Waarlyk, men moet bekennen dat zyn'
roofzucht van den baldaadigen krygs aangeboore welſpreekendheyd en ſtaat
knecht ten beſte te geeven : waarin zy kundig beleyd niet weynig geholpen heb
verzochten dat, door de tuſſchenkomſt ben, om zoo een groot getal van Land
van zyn Stadhouderlyk gezag, tot hun ge ſchappen, Steden, en Edelen, die alle
noegen mogte worden voorzien. Heuſch zoo verſcheyden belang hadden, tegens
# lyk (4) vertoonde hen zyne Doorluch den Spanjaard vereenigd te houden: zoo
folloo tigheyd, dat het voorgedraagen mis dat hy aangemerkt wierdt als de hoek
bruyk meer aan de verwardheyd des ſteen, die het geweldig gebouw der Vry
tyds, als den loozen toeleg der Steden te heyd met den Hervormden Godsdienſt,
wyten waare; het welke nu door onty Holland met Zeeland, en de ſteden met
verknocht hieldt. Immers hier
dige hulpmiddelen te willen richten de den
zaak verder gaande maaken en meer ten op hebben eenigen gemeend dat (7) de (#.
-

#

verderve doen rennen zoude:

doch we

volgende

#

die in dit

% het #

gens de gepleegde misdaaden en baldaadig volgende jaar gemunt zyn, hunne betrek- Pºg 36.
heden ten platten lande, ſtelde de Prins king hebben.
De
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De eene zyde van den eerſten vertoont eenen driekanten hoekſteen, binnen dit omſchrift, 't
welke op de woorden van Pſalm CXVIII. V: 22. zinſpeelt:
LAPIS REJECTUS CAPUT ANGUL1.
DE VERWORPEN STEEN IS GEWORD EN TOT EEN
HOOFT DES HOEKS.

*-

Op de andere zyde ſtaat het Hebreeuwſche woord: JEHO VAH HEERE, van een he
melſch licht omſcheenen, binnen het randſchrift deezer woorden, ſlaande op 't 23. W: van
den zelfden Pſalm:

Do M IN US FE CIT HOC, ET FU1T MIRA B 1 LE IN O CU L1s
Ho M IN U M. 1574.

DE HEERE HEEFT DIT GE DA A w, EN HET IS WONDER
LTC K GEWEEST IN DE OOG EN DER

MENSC HE N. 1574.

Hoewel deeze zinſpeeling op den Prins vry wel uytgevonden is, zoo wordt nogtans door den
hoekſteen de Hervormde Godsdienſt verbeeld, als blykt # den tweeden penning, die in 't vol

# jaar gemunt, door zyn tweede omſchrift deeze uytlegging bewaarheydt,

want het luydt

alOlllSE

MANET INVICTA FIDES. 1575.

HET GELOOF BLTFT ON VERWONNEN 1575.
I

Hoe het ook zy, het is zeker dat de | het wederzydſch betuygen hunner vuuri

- 272 - zaaken van Staat en Godsdienſt in Holland ge begeerten tot den Pais, en de hereeni
en Zeeland althans zoodaanig waaren ge- | ging der voorgevalle vreedebreuke. Om
veſtigd, dat Koning Philips, wanhoopen- | hiertoe te geraaken, drongen de Staatſche

de van die door de wapenen eerlang te zul- | Gemagtigden op het ontlaſten des Lands
len konnen herſtellen, nu tot het ſluyten | van de (5) Spaanſche krygsbenden, op het (5) Hooft
Ned. Hiſt,
van een onderlingen Vreede van alle | ſamenroepen der Algemeene Staaten, zoo fol.
414
kanten deed aandringen. Tot dat eynde | als dat ten tyde van den afſtand door

(i) Reſol kwam van 's Keyzers wege in Nederland, | Keyzer Karel was geſchied, en ten derde
de Staat om zoo (1) gewenſcht een voorneemen als | op eene vrye Oeffening van Godsdienſt

#" Middelaars te bevorderen, Graaf Gunther | voor de gene, die de Geloofshervorming
1574 fol, van Zwartſenburg, verzeld met den Graave | hadden aangenomen. Naa veel ſtribbe
#ººk Wolf van (2) Hohenlo, en een ſtaatlyk | lens ſtonden de Koningſchen het eerſte en
(# Hooft gevolg van Duytſchen Adel. Breda wierdt | tweede lid toe; doch onder beding, dat

#.

wederzyds tot de handelplaats verkoozen; | die eerſt, naadat de Vreede volkomen ge

alwaar, naa de aankomſt van 's Konings | ſlooten en getekend zoude zyn, werkſtel
# # (3)Gyzelaars in Holland, tot verzekering | lig zouden gemaakt worden: dan het laat
4II.

van Holl van de Staatſche Handelaars, gemerkt |ſte lid aangaande begeerden ze geene vrye

#.
85.

Breda in 't geweld der Spaanſchen was, de | Oeffening van den Hervormden Gods
Gemagtigden zoo des Konings als der | dienſt, maar wel aan allen, van dat ge

(6) Reſol.
# Staaten van Holland en (4) Zeeland, op voele zynde, zes maanden verblyfs toe te der
Staat.

van Holi den twaalfden van Lentemaand des jaars ſtaan, om hunne zaaken (6) te regelen,

###,
1575. fol. vyftienhonderdvyfenzeventig, verſchee- | # welken tyd zy uyt den lande zouden
#5
nen. De handeling wierdt begonnen met | moeten vertrekken, met magt om hunne
-

-

Eee 2.

achter

van Holl.

2o Mey
1575. fol,
3 o5
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2o 4

- ;;

1575. achtergelaatene goederen te verkoopen, of wilden innen, doch voor hunnen Meeſter
-

(1) Reſol.
der Staat.
van Holl.

1 April

##
xiïI.

't bewind daarvan door Roomſchen te laa

de vryheyd behouden (3) van dat beſluyt, G#

ten waarneemen: want de Koning geens naar zyn goeddunken, of aan te neemen tot 41,
zins (1) geneegen was, om den eed, by of te verwerpen, wierdt hierop de verdere
# inhuldinge gedaan, van den ouden handeling afgebroken : want de Staaten
odsdienſt te handhaaven, tegens zyn van Holland en Zeeland betuygden liever
eygen gemoedsgevoelen te verbreeken. den begonnen kryg te willen vervolgen,
Hierop verklaarden de Staatſche Gemagtig als den Godsdienſt die ieder een, van hoe
den, als by hunne laatſte uytbiedenis, het daanige gezindheyd hy ook zy, altyd het

verſchil over de vrye Oeffening des Her dierbaarſte moet zyn, aan 't welgevallen
(º) Reſol vormden Godsdienſts aan de uytſpraak (2) van een ander, die reeds van een tegen
#" van de Algemeene Staaten te willen verbly ſtrydig gevoelen is, op te offeren. Dit
2oMey ven, welke volgens het tweede ingewil gaf aanleyding dat op 't afbreeken deezer
ligde punt ſtonden te vergaderen. Maar vreedehandelinge, daar aller oogen op
26 Me
e

-

-

#. dewyl de Koningſche Gezanten het gevoe geveſtigd waaren geweeſt, dees legpenning
325.

len en de meening der gemelde Staaten wel 'gemunt is. -

-

-

--

De eene zyde vertoont den Hollandſchen Tuyn, waarin een Leeuw ſtaat, die in den eenen
klaauw een bloot zwaard, en met den anderen een ſchild voert, binnen den zoom deezer woor

den, welke op het verblyven der twyfelachtige uytſprake aan 's Konings goeddunken hunne be
trekking hebben:
SEGURIUS BELLUM PACE DUBIA.

-

DE OORLOG IS VETLIGER ALS EEN ONZE KERE VREE DE.
) A. Per-

# Sat.V.

-

-

. Op de andere zyde ziet men eenen Hoed verbeeld, tuſſchen het jaartal 1575., wanneer deeze

#Lºn handeling is voorgevallen, en verder zoo tot om- als opſchrift deeze woorden:
#nt
LIBERT AS AUREA, CUJUS MODERATUR
Hiſt. lib.

-

#n

HABENAS RATIO.

OIn.

A#t.
##

-

'T IS EEN E GULDE VRTHE YD, DAAR VAN DE REDEN
D EN TEUGEL VO ERT.

Roomſche

Moog.

#

Men noemt de Vryheyd de Gulde, omdat,
met goud het edelſte en zwaarſte boven alle
(7)Sueton:
andere metaalen is, zy ook als de dierbaarſte oven alle andere ſtaaten en voorrechten moet ge
in vita Ti

Pag.396.
--

acht en bewaard worden. De vertoonde Hoed is het zienebeeld deezer (4) Vryheyd , omdat wel

be

niet alleen de ſlaaven, by uyterſten wille vryverklaard, met gedekten
4 "' "P eer by de Romeynen,
T. Livii
Hiſt. lib,
XXIV.

hoofde (5) voor het lyk van hunnen vrymaaker gingen: maar ook omdat zy, als ze hunne ſlaa
ven vryverklaarden, hen het hoofd lieten ſcheeren en eenen (6) hoed opzetteden, in zoo ver
re dat onder hen het vrymaaken der ſlaaven, om die tot de Vryheyd aan te maanen, met de fi

Cap. 32.

(8) Ou

guurlyke ſpreekwyze van (7) hen tot den hoed te roepen betekend is, ja dat er ook verſcheydene

daan R.

oude Roomſche (8)

Moog.

worden.

penningen, met dat zinnebeeld der Vryheyd beſtempeld, gevonden

Pag. 395.

- -

-

BESCHRY

-

tº

265
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D
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NE DER LA N D SC HE

HISTORIPENNINGEN,
D Es E ER ST EN DE E L s
D E R DE
ZºOo haaſt door

het vruchteloos

B O E K.

konde verydelen. Nooit nogtans onder- 1575.

ſº), afloopen der handelinge van nam hy tot nogtoe iet van gewigt, als naa -

3,3

Breda, en het ſcheyden der vooraf met de Staaten geraadpleegd, en

VA:3% Gemagtigden, de hoope van hunne toeſtemming verkreegen te hebben.
fé9 den gewenſchten Vreede ver Maar gelyk het lighaam van den Staat uyt

2TV"

#,

in wil en belangen onder
bittering veel grooter als tevoore, trach ſcheyden, beſtaat, en dat ook veeltyds
tende elk der #" de ſchuld daarvan op de gunſtige gelegenheden voorby waaren,
de andere te leggen. Ondertuſſchen had eer hy hun goeddunken had ingenomen,
de Landvoogd Requezens op 's Konings waardoor ondertuſſchen merkelyke ſchaa
(i) Bor naam den (1) twaalfden van Hooimaand, de aan de gemeene zaak was toegebragt,
Neder, en zulks twee dagen voor 't ſcheyden des wierdt door de Ridderſchap, Edelen,
#" vreedehandels, een plakaat doen afkondi roote en kleyne Steden van Holland,
boek,
en, waarby den ingezeetenen alle koop aatſcherwyze in dit jaar te Dordrecht (6) # Reſol.
dweenen was, wierdt de onderlinge ver

veele

## brievenwiſſeling en gemeenſchap vergaderd, op den elfden van Hooimaand, #
(3) Hooft met de afvalligen, ( # op verbeurte van lyf by genomen raadsbeſluyt aan den Prins 20 July

#e.

van Oranje het hooge Staatsbewind des ##
" goed als het teken gegeeven tot eenen lands opgedraagen; omdat met des te meer- enz.
nieuwen oorlog, waartoe men ook van 's der vaardigheyd (7) volgens zekere be- () Hooft
Konings zyde in Brabant en Vlaandre alles paalde berichtspunten, op hunnen naam ##
N#d. Hiſt en goed, wierdt verbooden. Dit was zoo

deed vervaardigen.

De eerſte inval ge

te konnen beſtieren: onder belofte en ver

bintenis van zyne Doorluchtigheyd, naar
den inhoud dier voorwaarden, te gehoor
zaamen en anderen te doen gehoorzaa
6)
Hooft
teren
(3)
in
de
Beverwyk
kwam,
en
met
N## gelaat van tot in Noordholland te willen men, naar hun (8) beſte vermoogen. In (8) Hooft
** doorbooren, doch de toegangen wel bezet gevolge deezer bekome volmagt zag men ##t.
vindende, vernoegde hy zich met de zy den Prins, die de Staaten wegens de ont- ""
## nen hier en daar op 't platte land te laaten fange eer (9) hartlyk bedankte, ſedert da- #
Beroerten, plonderen en branden, Hierte ens be
op vaſteren grond, wegens het van Holi.
ſchiedde door den Heer van Hiërges, die
met een maatelyk getal knechten en ruy

#

##
#5

zorgde de Prins van Oranje, die in dit eyl en de vryheyd des Lands, zich met #.
jaar zich ten derden (4) huuwelyke begaf de eenentwintig benoemde (10) Leden van #

(#)
ºeſol met Charlotte van Bourbon, en des wegen
derStaaten

den nieuwen Landraad beraaden : 't ge- ##

#" uyt den naame der Staaten van Holland en ne naamaals aanleyding tot het maaken van Hººij.
4Juny , Zeeland (5) gelukgewenſcht wierdt, alles van deezen gedenkpenning heeft gegee- #',
539.
#" dat de hooge aanſlagen der Spanjaarden ven.

I. Deel.

F ff

Rondom

Rondom zyn geharnaſt borſtbeeld leeſt men in den rand van't voorſtuk deeze tytels:
WILHELMUS, De1 GRAT 1A PRINCEPS AURAIcus,
COMEs NASSA V I Us.
ve

A

'WILLEM, Door Gods G ENA DE PRINS VAN ORANJE,
GRAAF VAN NAS SOU.

'' Op het ruggeſtuk ziet men hem met den bevelſtaf van dit nieuwe ſtaatsbewind, tuſſchen twee

R# ,

op een verheven zetel zitten, binnen deezen Latynſchen dichtregel tot omſchrift:

BELGICA LIBER TAS VIG UIT VIRTUTE WILHELMI.

DE NEDERLANDSCHE VRrHErD HEEFT GEB LoEID

DOOR

DE DAPPER HETD VAN PRINS WILLEM.

Ondertuſſchen dat de Prins van Oranje nood wierdt verlaaten, waardoor de Span
met dit gezag was begiftigd, had Hiërges,
naa den voorgemelden inval in Holland,
(i) Mete- het ſtedeken Buuren, waarvan des Prinſen
# oudſte Zoon den tytel voerde, ligtelyk
I IO. "
veroverd, en belaaden met deeze glorië op

jaard gelegenheyd kreeg om den

#

tC

te ſtoppen, en den belegerden allen toevoer

vandien kant afte ſnyden. Dit toeval nog
tans benam den moed der bezettelingen
niet: want niet vernoegd met door hefti
#
negentienden van Hooimaand het be geuytvallen de belegeraars daarvan over
erStaaten den
,
van # leg voor (1) Oudewater geworpen. Dee tuygd te hebben, beſtonden zy, opge
#n ze ſtad, welker Regeering door de Staa ruyd door hunne (6) Opperhoofden, de (o) Hoon
-

# " ten van Holland bytyds al gewaarſchuuwd beelden en plegtgewaaden uyt de kerken te Ned. Hifi.
(3) Reſol, en geraaden was de onnutte monden (2) haalen, met dezelve ten ſpot der belegeraa- ****
derStaaten
van Holl. buyten te zetten, en de klokken van Ben
ren eenen naagebootſten ommegang op de
-

-

15
July, ſchop en andere omleggende dorpen (3) wallen te doen, en aldaar de opgeſmukte
1575. fol.

geſchut in te nee beelden in hun gezigt tot eene borſtwee
(#) Hooft men, had vier vendels (4) ter bezettin ring te plaatſen. Waarſchynelyk zullen
# ge, en 't ongeluk, dat het blokhuys, hunne Hopluyden hen tot # uytſpoo
# gelegen aan de Goudſche zyde uyt on righeyd hebben aangezet, opdat ze, naa
#en, kunde of lafhartigheyd , door den Be- i 't beſtaan deezer beſpottinge, wanhoopen
VIII
velhebber Willem van Angeren en zyne de van naamaals eenige de minſte genade
tot het maaken van

5or.

edCTI.

#n (5) onderhoorige bezettelingen buyten 1 van de Spanjaards te konnen verwerven,
des

2o7

III. Boek.

H IS TO RIP EN N
des te moediger in 't verdeedigen van de
aanbetrouwde ſtad hunne pligt zouden be

IN GE N.

taaling haarer bezettelingen geld op ren

ken van lood te laaten munten.

ten, voor rekening van den Staat, te kon- 1575.

nen ligten, het zy door mangel van geloof

trachten, te meer dewyl de Magiſtraat, by de burgers of om andere reden, ook
onaangezien aan alle ſteden eene ombe aan zynen kant goedvondt, tot betaaling
paalde magt gegeeven was, om (1) tot be der belegerde manſchap, deeze noodſtuk

Het grootſte is voor 40, het kleynſte voor zo ſtuyvers gangbaar geweeſt. Op beyde ſtaat
aan de rechter zyde van ds wapenſchild het jaar der belegeringe, en verder, zoo boven als on
der, dit byſchrift:
G O D T M E Z

O W S.

De Prins, op de eerſte tyding van Ou vallers, onder een yſſelyken wapenkreet,
dewaters beleg, had zich ter Goude ver ter ſtad indrongen. Gruuwzaam volgde

(!) Bot
VIII.

voegd, en (2) verſcheydene middelen be- | hier op het moorden en doodſlaan, zonder
de benaauwde ſtad te redden; | aanzien van kunne of ouderdom, het plon
zulks de Spanjaards, van dien toeleg ver- |deren en verbranden der ſtad, zulks die

#,

wittigd, de aanvechting met te meer ernſts | eerlang byna geheel aan koolen, en de

#n, raamd om

(6) Reſol.
voortzetteden, en drieëntwintig muurbree (6) meeſte inwoonders en krygslieden om derStaatefi
Q# kers op den dyk by de galg, (3) vyf an 't leeven raakten. Een deerelyk ſchouw- # Hºi
Aug: ,,
#33" deren op den Montfoortſchen plantten, ſpel voorwaar! doch 't # echter niet 81575.fol.
en daarmede op den zesden van Oogſt magtig was de gebuurſteden van daadlyke ##
maand de ſtad zoo hevig beſchooten, dat tegenweer af te ſchrikken: want ieder was
men eer 't avond was een goed gedeelte
het uyterſte te ondergaan, en
van den wal geveld zag. Doch 's nachts randende van eenen onuytbluſſelyken (7) ##
beſtonden de bezettelingen de walbreuk yver, om de geloofsvryheyd eenmaal door #"
met bulſters, hennip , oude netten de wapenen te verkrygen, die men uyt de # l.
(4) en tonnen te ſtoppen, 't gene het laatſte vreedehandelinge, doch te ver-#"
vyandlyke geſchut, mids 't een onbeſtor geefſch, verhoopt had, namen de Staaten
ven werk was, den volgenden dag in kor van Holland in dit jaar omtrent deezen tyd
ten tyd weder deed verſtuyven. Sedert een beſluyt, om de oefening van den
-

-

-

-

#

Roomſchen Godsdienſt te weeren. Zulks
eenen loozen aanval de beſchermhoeken 't niet te verwonderen is, dat veelen dee

de breuk nog merkelyk verwyd, en door

der verweerderen verſpied, en t'onbruyk zen zeldzaamen yver, die tegens allen
emaakt zynde, rukten de belegeraars op menſchlyken tegenſtand opwies, als een
) Meter.

#

achtſten van Oogſtmaand (5) over werk van Gods hand gewrocht aan
en ten ſtorm. Vyf vierendeel merkten, en om daarvan by de naa
uurs wierdt er heftig gevochten, tot dat eeuw de gedachtenis te bewaaren, dee
de verweerders eyndelyk, door de telkens ze drie legpenningen, welke weynig
nieuwaangevoerde benden wierden afge # elkanderen verſchillen, gemunt heb
mat, de wallen vermeeſterd, en de aan

CIl.
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I. Op de eene zyde van den eerſten ziet men het geopende boek, met zeven zegelen in vollen
brand, en in den rand deeze woorden tot omſchrift:
SERMO DEI IGNIS IN EXT IN GUIBILIS.

HET WOORD GODS IS EEN ONUTTB L USS ELTK VUUR.
Op de andere zyde

ſtaan tien brandende harten, binnen ditrandſchrift:

TUA MANUS FECIT HOC, Do M IN E.

1575.

UWE HAND, HEERE, HEEFT DIT GEDAAN.

1575.

II. De tweede verſchilt hierin alleen van den eerſten, dat men in 't opgeſlaagen boek daaren

boven nog dit opſchrift leeſt:

LEx CRUCIs TESTIwona vs Don NL
DE WET VAN 'T KRUTS IS DE GETUTTG EN IS DES HEEREN.

III. Of ook wel, gelyk op den derden, alleen deeze twee woorden:
L E X
D E

CR U C I S.

WV E T' V A N

'T

K RU T S.

Hiërges, naadat de walbreuk herſteld te laaten doorſteeken. La Garde, wat
en de gewonne ſtad wel bezet was, brak hem belangde, queet zich zeer wel van
eerlang op, en veynzende het op Gouda zynen laſt, want hy beſtondt de vyandly
gemunt te hebben, wendde het naar ke ſchipbrug te verbreeken, en zich al (3) (3)

#

CCl.

Schoonhoven, waarvoor hy het beleg op vechtende met vier ſchepen binnen # l. 435
den twaalfden van Oogſtmaand aanving. Schoonhoven te werpen, wordende het
Hier had zeker Burgermeeſter,uyt eygen vyfde, mids 't aan den grond vaſt raakte,
w

baat en om zyn te veld ſtaande graangewas van den Spanjaard genomen en daarop om
(r) Bor

(1) te behouden, het tydig doorſteeken trent dertig ſoldaaten doodgeſchooten. De

Nedei

der dyken verhinderd, zulks nu het vey nieuwe Steêvoogd, dus in de ſtad geko

#ten, lig naderen den Spanjaard vry, en 't ver men deed, naa 't vertoonen van zynen
boek,
lies der ſtad voor de deur ſtondt. Dit ver laſt, zich in die hoedaanigheyd gehoor
#” zuym trachtte de (2) Prins van Oranje te zaamen, ſtelde orde op 't verſterken der
(:) Reſol. " boeten, met den Kornel la Garde en vyf zwakſte plaatſen, en liet om zyne bezet
# ſchepen rykelyk bevracht met allerhan telingen, nu omtrent zevenhonderd ſterk,
#" den oorlogsvoorraad en een goed getal ſol naar vereyſch te konnen betaalen, het hier

#5 #ol daaten naar de belegerde ſtad tot onder nevens verbeelde noodgeld van tin mun

*** ſtand te ſchikken, de Goudſche ſluyzen te ten, waarvan de vergoeding naderhand
doen openzetten en verſcheydene kaaden door de Staaten van Holland gedaan is,
utVE

H IS TO RIP EN N IN GE N.

III. Boek.

zo9

(1) Reſol uyt aanmerkinge van de groote (1) belas gemeenen Lands ſchulden te ſtellen, om 1575.
uyt de eerſte omſlagen en ſchattinge, daar
#
van Holl. ting der gemelde ſtad, en dat wel met het
23 sept" zelve achterweezen op den ſtaat van des toe te heffen, betaald te worden.
1 579. fol.
226.

#

Alle hebben ze onderaan het jaar der
1575, om hoog de waarde van I, II, Iri,
IIII, VI, of XII. ſtuyvers, waar voor ze, ſtaande et beleg, zyn
geweeſt, en in 't
midden eene S, zynde de eerſte letter van den naam der belegerde

#ar

Sc H o o N H. o V E N.

Tegens deeze voorzorg des Prinſen van
Oranje hadden de belegeraars een middel
uytgevonden, waardoor zy zich van 't
water, ter Goude en elders ingelaaten,
wiſten te ontlaſten : invoege zy op den
twaalfden dier maand met zesentwintig
ſtukken, hen van Uytrecht toegeſchikt,
den wal der ſtad ter bequaamer plaatſe be
G) Hooft gonnen (2) te beſchieten, en daarmede
#" den geheelen dag voortvaarende, voor den
avond eene walbreuk van wel driehonderd

bende grootere aanſlagen beraamd, ont
boodt hem met eenige zyner benden en
tien ſtukken geſchut naar Brabant, en
zondt aan zynen zwager den Graaf van
Meegen laſt om met de overige benden de
ſtad Woerde, waarin Jonker (6) Roelof (6) Reſoi:
van Stakenbroek als Steêvoogd het bevel van
##.
Holl.
voerde, te belegeren. Dit wierdt door # M#
-

-

hem op den achtſten van Herfſtmaand (7) # fol.
volbragt , maar dewyl de meeſte landen #'Hoon
om
de ſtadſtonden,
door 't openen
der hem
ſluyzen
der water
waar door
het onna- #
# fol.

(3) Mete- ſchreeden (3) gemaakt hadden, met mee

#
ninge van 's anderen daags zich denſtorm deren belet was, deed hy van verre in 't
iſt. fol.
-

-

-

-

Everſo. te onderwinden. Maar hierin wierden zy
door den Stedevoogd la Garde, die ver
zocht in onderhandeling te moogen tree
den, voorgekomen: mids hy de wydte
der breuke, en de onwilligheyd
ſtedelingen aanmerkende, beſt geraaden
vondt naar een goed verdrag tydig om te
(4)Bot zien. Dit wierdt eerlang (4) op eerlyke
#n. voorwaarden getroffen, en de uyttogt met
VIII.
vliegende vendels, brandende lonten, ge

#

ronde eenige ſchanſen opwerpen, om den
ſtedelingen aldus allen toevoer van buyten
af te ſnyden. Doch zy zynde taamelyk
van eetwaaren voorzien, hadden beſtemd,

op hoope van het beloofde (8) ontzet, de (8) Reſol.
Staat.
begonne inſluyting te verduuren; ja be der
van Holl.
ſtonden zelfs, om 't vee dat onder de ſtad 14 Sept.
1575. fol.
liep graazen tegens alle aanvallen van buy 632.

ten te dekken, eene ſterkte buyten den
wal te bouwen.

En niet zonder reden,

#, weer en pakkaadje bedongen. Hiërges naa dewyl de Staaten van Holland hen de ge
verſo.

't dapper uytvoeren deezer onderneemin
#
en dingende naar de # der

wenſchte verloſſing niet alleen als onfeyl

baar beloofd, maar ook geraaden hadden,
roomen, taſtte voorts nog eenige ſchanſen dewyl het te zorgelyk was tuſſchen de

indien hoek aan, veroverde onder anderen vyandelyke beſchanſingen door veel gelds

Q# die van Krimpen, waarin (5) tweehonderd naar de ſtad te zenden, van naar 't voor- (9) Reſol. .
Beroert. ſoldaaten ter bezetting laagen, als ook beeld van Leyde en Alkmaar eenige (9) #
#
nog eene tweede, die in Paapendrecht noodſtukken, tot betaaling hunner bezet- #
ek
foliº, was gelegen. Maar Don Lodewyk, heb telingen, van tin, koper, of andere ſtof- # tot
I. Deel.

Ggg

fe °33

N E DE R LA N D SC H E
1575. fe te munten, met belofte dat de ſchaade, de voor zevenduyzend (1) guldens van dit (i)ederl.
Bor
daarby geleeden, door het gemeene Land tinnen geld deeden munten, waarvan de Beroerten,
zoude gedraagen worden. In gevolge ſchaade naamaals door de Staaten vergoed #boek,
fol. 145.
21 o

. .

van welk aanſchryven zy ook tot dat eyn

1S.

I. Het eerſte ſtuk is voor 4o, ſtuyvers gangbaar geweeſt, voert in 't midden ſtadswapenſchild,
daarboven het jaar 75, toen 't gemunt is, en in 't ronde dit opſchrift:
"

PRO ARIS ET FocIs
VOOR DEN GODSDIENST EN HET VADERLAND,

II. Het tweede is voor 10 ſtuyvers gangbaar geweeſt, en heeft, behalven in den onderſten
hoek een bygeſtempeld wapentje van Holland, hetzelfde ſtadswapen en omſchrift als het voor
gaande.

III. Het derde is een ſtuk yan 20 ſtuyvers, dat insgelyks het wapenſchild der ſtad, en daar
rondom dezelfde woorden tot omſchrift voert:
PRO ARIS ET FO CIS.

VooR DE N Go DSDIENST EN HET VADERLAND.
IV. en V. Voor twee Is het vierde, en voor vier ſtuyvers het vyfde noodſtuk gangbaar ge
weeſt, hebbende beyden geene omſchriften, maar alleen in 't midden het wapenſchild der inge
ſloote ſtad.

#nlyk

VI. Het laatſte eyndelyk, waarop geen prys ſtaat uytgedrukt, is
van eenen ſtuyver geſlaagen, en heeft alleenlyk op een ſchild den naam der

ter waarde

IW o E R D E N.

Terwyl de Landvoogd door 't belegeren Jeroen , VAIl Tuyl Heer van Seroskerke,
dier ſtad alle de gedachten der Hollanderen die een Zeelander en, vermids hy de zy
derwaart lokte, had hy voorgenomen het de des Konings aankleefde, uyt zyne goe- .
land van Schouwen te vermeeſteren, en dus deren en bedieningen gezet zynde, der

Zeeland van Holland af te ſnyden. Want ſtroomen en landen kundig niet verzuy
zeer naauwkeuriglyk de ondiepten by laag men zoude't gene bequaam was om, zoo
water hebbende laaten peylen, oordeelde hy tot 's Konings als zyn eygen voordeel,
die zaakby doorwaading niet onmoogelyk, den aanſlag wel te doen gelukken. Dees
(2) Hooft waartoe (2) hy in 't land van Tertoolen Ridder was van een ouden adelyk geſlacht

#" vyftienhonderd zyner uytgeleezenſte ſol in Zeeland, want zyn Grootvader Pieter
3 Strada daaten en tweehonderd graavers deed ver van Tuyl was insgelyks Ridder en Heer
#se zaamen, en onder anderen ook als Bevel van Seroskerke en Welland, getrouwd
I.pig 396 hebber over (3) dezelve ſtelde den Ridder met Vrouwe Kornelia van

Handel:

CIl

OOIT

H IS TO RIP EN N
door Karel van Bourgondië als Gezant aan
Eduard den IV, Koning van Engeland, in
## (1) den jaare veertienhonderdzesenvyftig
## gezonden: uyt welk huuwelyk onder an

#

IN GE N.

III. Boek,

2 II

Zeeland, Raadsheer des Konings en Rent- 1575.
meeſter van (2) Beooſter Schelde geweeſt GTEET
ulC
k

-

- - -

is: even als zyn oudſte zoon Philibert card.
van 't andere deel, dat Beweſter Schelde

#der

deren gebooren is Jakob van Tuyl Heer genaamd wordt. Dan door den ommezwaai fol. Si.
van Seroskerke, Moermont en Welland, der Zeeuwſche zaaken, en mids alle de lan

welke Baljuw van Middelburg en Sierikzee den en ſteden zich tegens de Spanjaards ver
geweeſt is, en voor de eerſte maal trouw klaarden, was hy, als des Konings zyde
de met Jakoba van den Eynde, dochter houdende, van alle de voorgemelde hooge
van Auguſtyn Heer van Eyndhout, Op bedieningen ontzet, doch door zyne Ma
perwoudmeeſter van Brabant, en naa dee jeſteyt, tot vergoeding dier geleede ſchaa
zer Vrouwe overlyden met Adriana van de, met het Stedehouderſchap van (3) S. #on
Wievekerke Hendriks dochter. Uyt bey Bergen op Zoom begiftigd: in 't welke Hiſtºfol.
de heeft hy kinderen verwekt, doch uyt hem ook zyn voorgemelde (4) zoon, by #sman.
de eerſte deezen Jeroen, welke getrouwd zyn overlyden, gevolgd is. Van hem Koºyk

#

in 't jaar vyf- E" #l.
tol. 693.
Heer van Seroskerke, Welland, Moer tienhonderdachtenvyftig gemaakt, gevon
mont, Staveniſſe en Sint Anneland, maar den, welken ik, mids dit gewag zyns
ook Burggraaf en Luytenant Admiraal van naams, hier zyne plaats geeve.
met Eleonora Micault mede niet alleen

wordt een
-

-

-

Zyn borſtbeeld in Raadsheerlyk gewaad, en hebbende 't hoofd met eene muts gedekt, ſtaat
op de voorzyde, binnen deezen tytel tot omſchrift:
HIERONIMUS A SER OSKERKE.

j EROEN VAN SE ROSKERKE.

1558.
15.58.

Welke naam deezer Heerlykheyd eenigen (5) willen dat van 's Heer Aarnouds kerke zoude her- (#G#gon
Walcherſ.
komſtig zyn. Op de achterzyde houdt een vrouwebeeld in de ſlinker hand eenen kelk, het E

zinnebeeld des Roomſchen geloofs het welke hy ten hoogſte was toegedaan, waarom men ook in dºel,'
ag. 79
in den rand deeze ſpreuk (6) leeſt:
# virgil.
AEn.. lib.

DUM SPIRITUS HOS REGET ARTUS.

IV. V. 336.

zoo LANG DE ZIEL DIT LIGHAAM ZAL REGEEREN.

Door eenen zyner geweezene bedienden waardoor het gety zoo ver verliep, dat als
Q# (7) ſedert nogmaal het water gepeyld, de de voorhoede de overzyde bereykt had,

#" doorwaading doenlyk geoordeeld, en de het middelſte gedeelte reeds vlottende ver
Landvoogd daardoor nog meer inzyn voor dronk, en de achterſten genoodzaakt wier
neemen geſterkt zynde, begaf zich op den den hertred te kiezen. Dit belettede

º:# den
fol. 438.

(8) achtentwintigſten van Herfſt echter niet,dat het overgekomen derdendeel

maand des middernachts de verzamelde den oever van Ooſtduyveland ſtoutmoedig
manſchap van Philipsland te water, om beklom, en tien vendels Franſoizen, En

langs de ondiepten der zandplaaten en on gelſchen en Schotten, bewaakers (9) van (9) Hooft
der gunſt van 't laage gety, Duyveland te den dyk, met eene vertwyfelde kloekmoe- #"
bereyken. 'Traagelyk geſchiedde dees digheyd aantaſtte en eerlang op de vlugt

doortogt, mids de ſmalte der geleden, ſloeg. Naauwelyks was dit volvoerd, of
Ggg 2

alle
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alle de nog achtergebleevene ſoldaaten verliezen. En waarlyk zy betoonden zich
ZEE wierden onder beleyd van Don Sangio d'A zoo als ze betuygd hadden, want de (3) &#
1575.

Nadiº vila, (1) met dertig galeyen, eenige ſloe walbreuk op den drieëntwintigſten van foi Air."
# fol pen, roeiſchuyten en kromſtevens, mede Wynmaand wordende beſtormd, ſloegen
438overgebragt, waardoor zy beſtandig, de ſchanſelingen dien aanval manmoedig
ſtraks de eene en andere ſterkte van Ooſt af, en maakten eene groote ſlagting onder
(:)Mets- duyveland, midsgaders de ſchans (2) te de aanvechters: welke ten tweeden dage
# Vyanen veroverden, en zich naa het door daaraan den ſtorm hervatteden en, niet als
II2,

waaden der kreeke, die tuſſchen Duyve
land en Schouwen legt, eerlang voor Brou
wershaven vertoonden, 't gene als niet
houdbaar hen aanſtonds wierdt ingeruymd.
Weynig tyds hiernaa kreegen de Span

naadat 'ervyfuuren ter wederzyden heftig

gevochten was, terſterkte gewapender hand
invallende alles afmaakten, tot dat het

zwaard (4) eer ſtoffe te kort dan zyne be- (4) Hooft
komſt aan manſlag had. Zulks de betoon- #

jaards nog een ander blokhuys in, 'tgene de ſtandvaſtigheyd deezer manhaftige ge
tuſſchen Sierikzee en Borndam lag, en hen moederen alleen voldoende is om den zin
naamaals van groot nut was. Met deezen en inhoud van den volgenden legpenning te

voorſpoed doorliepen zy nu het geheele beveſtigen, hoewel hy geenszins in 't #
eylandSchouwen en ſloegen hun beleg voor zonder op de ſtandvaſtigheyd der bezette

Bommenee, zynde eene ſterke ſchans ten lingen van Bommenee, maar op die van
Noorde van 't zelve, wier bezettelingen alle de Bondgenooten in 't gemeen, tot
betuygden het uyterſte te willen afwach gebruyk van 's Konings rekenkamer, in
ten, en liever hun leeven als de plaats te dit jaar gemunt is.

à 4 IR's PovR A
#LE BVREAV 3

, &### DES FINAN. 5

De eene zyde verbeeldt de Nederlandſche ſtandvaſtigheyd als eene gewapende heldin, welke
ſtaande op eene ſteenrots, in 't midden eener beroerde zee, aan haare voeten eenen leggenden
leeuw heeft, en onaangezien het ſterk blaazen der vier ſtormwinden, eenen gekneusden pylaar
omarmt; het omſchrift is:
IN AD VERSIS CONSTANS.
IN TEGENSPOED STAND VASTIG.

Op de andere zyde, die geene verbeelding heeft, leeſt men alleen deeze woorden tot opſchrift:
GECTO IRS POUR LE BUREAU DES FINANcEs
DU ROY.

1575.

LEG PENNINGEN VOOR DE KAMER VAN 'S KONINGS

GELD MIDDELEN. 1575.

Gelyke dapperheyd betoonden die van
Sierikzee, waarvoor de Spanjaards, als
de grootſte ſtad van het geheele eyland
Schouwen zoodra Bommenee was ingeſloo
ten, zich mede ten beleg vertoonden. De
Heer Gaſpar van Vosbergen Hoogbaljuw

eenige buytenleggende ſchepen in 't ver
drag te begrypen. De Spanjaard niets eu
vels vermoedende gaf hen vry geley,
waarmede zy (5) aan boord voeren, als om $#

de ſcheepshopluyden tot dat beſluyt te
overreeden.

gendeel, want men # aldaar wat
berend, begaf zich met nog twee andere dyken door te ſteeken; wat middelen b
dier ſtad, zich zoo onverwacht vindende

perſoonen van aanzien in 't Spaanſche le

#n.

Doch zv bewerkten het te-VIII.

de hand te vatten, om onderſtand in de

ger, in ſchyn als gezonden, om wegens ſtad te krygen, en wat tekenen te gebruy
de overgaave der plaatſe te handelen en ken, om zich onderling te verkundſchap
pen.

#7.
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n. Ja zy vonden middel uyt om, be de ſtad komende ſchier nergens legerplaats 1575.

Een

-

verſcheyden voorraad, nog drie als op de dyken, en in de veroverde ſchanſen

vendels in de ſtad te krygen: werwaart vonden.

Die van de ſtad hadden nu ook

zich ook de drie Gemagtigden eerlang te omtrent twaalfhonderd ſoldaaten in, onder
(3) Mete

rug begaaven, om 't verdrag, 't gene men
voorgaf met de ſchepen naar # te
(1) Hooft hebben geſlooten, in de (1) ſtad te doen
Ned. Hiſt.
beveſtigen. Maar hun achterblyven ont
fol. 44o.
dekte de welbeleyde en gelukte liſt, en
deed de belegeraars genoeg begrypen, dat

den (3) Overſte Jonker Arend van Dorp,
welke niet min braaf krygsman als goed
edelman zynde, geene gelegenheyd ver
zuymde om de burgery, die door 't onheyl,

ren Ned.
Hiſt. fol.

112. verſo.

aan die van Bommenee overgekomen, niet

weynig verſlaagen was, allengs te ver

men, ver van zich zoo ligtvaardig over te quikken , en als vroome vaderlanders

eeven, beſlooten had de ſtad tot het uy tot het betrachten van hunnen pligt,
Want die van bin ten dienſte der Vryheyd op te wek

terſte te beſchermen.
(2) Hooft
Nederl.
Hiſt. fol.
442.

Bor Ned.
Beroerten,
VIII.

boek,
fol.127.

nen hadden, terwyl 't beleg van Bomme

ken.

Onder anderen wierden tot be

nee nog duurde, ten Zuyde (2) van de ha taaling der bezettelingen, die in krygs
ven den asheuvel geſterkt, desgelyks ten
Noorde eene plek lands van vyftig mergen
rondom beſchanſt, en het platte land on
derwater gezet, zulks de Spanjaards voor

kunde ervaaren door bequaame Hoofden

beſtierd wierden , , de volgende tinne
noodſtukken, nog voor den uytgang dee
zes jaars gemunt.

I en II. Het eerſte en tweede hebben in 't midden het wapenſchild van Sierikzee, op denon
derſten hoek het jaar 1575, waarin ze gemunt zyn, en op den bovenſten het ingeſtempelde wa
penſchildtje van Zeeland, of dat van de ſtad zelve, tot bewys dat het tweede door de ſtad en het

eerſte door den Staat naderhand in munt van betere keur is verwiſſeld. Want dus lees (4) ik, hoe (4) Reſol.
aan eenen Godeſchalk Barenwold Ooſterſch koopman door de Staaten van Holland en Zeeland, der Staat.
Holl.
op des Prinſen raad, vergoeding verleend is van het tinnen geld, door hem voor zyne aangehou van
19 April
dene goederen aldaar, ter ſomme van tweeënveertighonderd guldens, ontfangen, midsgaders nog 577, fol.
vierhonderd guldens voor de ſmart en ſchaade, daardoor geleeden: te wceten, een vierde part ge- ; 7.
reed, en in drie betaalingen van drie tot drie maanden het overige.
I

III. Het derde, dat rond en kleyner is, heeft alleen het Sierikzeeſche wapen, en bewyſt ook
door een ander ingeſtempeld merkteken, dat de vergoeding daarvan naamaals gedaan is.

IV. Het laatſte, dat ook rond en nog kleyner is, voert alleen den Sierikzeeſchen Leeuw, en
daarboven 75, zynde het jaar der muntinge.
1576.
*m

Op 't gerucht van deezen eerſten voor ning verſpild geworden, waarvan wel de
ſpoed kwam de Landvoogd in perſoon voor helft van zyne zyde was toegebragt, en
Sierikzee, om zelf de glori dier overwin tot hooge renten van de Genueeſche koop
ninge te bejaagen , maar ziende dat het luyden opgenomen. En dewyl deeze,

dwingen dier ſtad van eenen langen naaſleep mids 't verkorten der eerſtbeloofde renten,

S. Hooft was, begaf hy zich weder (5) terug naar weygerden meer gelds in 't toekomende
ed. Hiſt.

Brabant, om de gelden, die tot het uyt op te ſchieten, en dat aan den anderen
voeren van deeze en diergelyke ondernee kant de Spaanſche krygsknechten, zoo 'er
(6) Bor
mingen
noodzaakelyk vereyſcht wierden, geen ſpoedig afdoen hunner achterſtallen
Nederl.
Beroerten, op de eene of andere wyze te bekomen. kwam, dreygden te muyten, had Don
VIII.
Meer dan tweeënveertig millioenen du Lodewyk zich bereyds een- en andermaal
boek,
kaaten
waaren reeds aan den Nederland tot de Staaten gekeerd om in dien hoog
fol. 128.
Verſo,
ſchen kryg (6) door den Spaanſchen Ko dringenden # te worden bygeſprongen,
fol. 442.

I. Deel.
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1576. en met nog eens rykelyk in de beurs te ſchats, door den Landvoogd te leen ge
taſten, den laſtigen kryg, die thans op eyſcht, de Brabanders eyndelyk in (2) @ #
zoo voorſpoedigen draf ging, in 't kort driehonderdvyftigduyzend guldens bewil- E"
gelukkiglyk teneynde te moogen brengen. ligden, en de overige Staaten insgelyks
Hoe ſchoon dit ook was voorgedraagen, voor hun aandeel, volgens de voorheen

weynig ſmaaks nogtans vonden er de by beraamde verdeeling , onaangezien Uyt

g:#
Be#ert

N:

#,

zondere Staaten in; 't gene genoeg was af recht, mids de armoede zyner ingezeete
te meeten uyt het neemen van den eenen nen, daartegens naadrukkelyke vertoogen Q#
uytſtel op den (!) anderen, 't voordraagen gedaan had, en hierom met zwaare (3) B#oerten,
van bezwaarniſſen en andere vergezochte inlegeringen was gedreygd geweeſt. In- E#,
landen, fol. 13o.
uytvlugten. Dit by Requezens zynde voege zelfs ook de
emerkt, had hy het ſchatten ten platten hoewel niet door 't oorlogsvuur verwoeſt,

#

ande, op rekening van 't gene de Staaten
ſtonden in te willigen, begonnen, en door
de krygsknechten ruyg en kort paardevoe
derden ingezeetenen laaten afvorderen. En

nogtans door 't opbrengen der geëyſchte
ſchattingen wierden uytgeput, en aldus,
met den Spanjaard in den oorlog tegens

echter oorzaak dat van de twaalf tonnen

penning niet duyſterlyk betuygen.

den Prins van Oranje ten dienſt te ſtaan,
hoewel dit de klagten ten Hove vermeer zich zelve verteerden: gelyk die van He
derde, zoo was dit ongehoorde beſtaan negouwe door 't uytgeeven van deezen

De eene zyde verbeeldt den Henegouwſchen tuyn, als blykt uyt het daarvoor geſtelde wapen
ſchild, waarin op eenen kandelaar eene brandende kaars, binnen dit opſchrift, gezien woordt:
SERVIEN DO CONSU MOR.

1576.

Door DIENST TE DOEN WORD IK VERTEERD 1,78
Waarom men de Henegouwſche maagd op de andere zyde verbeeld ziet met den uytgeſtorten
hoorn van overvloed der verſpilde ſchatten aan haare voeten, en om van dien geldverſlindenden
oorlog verloſt te zyn, naar den aangebooden vreedetak, onder den verzuchtenden wenſch van dit
omſchrift, zeer begeerig reyken:
D A

P A C E M

D O M IN E!

H E E R E! V E R L E E N V R E E D E.

Door deeze gelden, die van de onwilli en Delft gekocht, tot onderſtand, even
(4) Hooft ge landſchappen met (4) dwangmiddelen voor dat de vloot onder Don Sançio met
#" wierden gevorderd, raakte de Landvoogd twintig galeyen en zes kromſtevens, om

" in ſtaat om de begonne inſluyting van Sie zoodaanigen toevoer van de waterzyde te
rikzee ſtaande de geheele winter te achter beletten, den zestienden van Sprokkel
volgen. Die van binnen droegen zich on maandoplaſt van Requezens, was verſterkt.

dertuſſchen moedig, en deeden zoo nuzoo Mondragon, die over den geheelen aanſlag

# ##
#

om den
dan heftige uytvallen: want al of ſchoon als Opperhoofd
n
zy op den achtentwintigſten van Louw ſtedelingen in 't vervolg (6) diergelyken
#
af
te
de
#
#
g#
maand door de belegeraars met een taame
5) Reſol lyk verlies wierden teruggedreeven, zoo den mond der haven door paalen en daar- #*.
#" ontzonk hen daarom de moed niet, maar tuſſchen geſpanneneyzere # ſluyten; "
22 Febr. zy hervatteden drie dagen daarnaa het ge daar de diepte 't heijen niet toeliet, ſchip
# vecht, door 't welke zy twee der grootſte bruggen met geſchut voorzien leggen, den
y

7

##
ſchepen van den Spanjaard veroverden. dyk op de naaſte toegangen beſchanſen,
570.

#9.
Sedert bekwaamen zy nog tweeëntwintig en de vloot, zoo tot ſtopping der haven
5 dito
fol. 19. ſchepen vol (5) leeftogts, te Rotterdam als tot beſcherming der ſchipbruggen in de
ge
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gedaante eener halve maane op ankers betaalen, in dit jaar zich wederom genood- 1576.
ſchaaren. De toevoer dus geſtremd, ſtee zaakt vonden om op nieuw deeze tinne gen de eetwaaren in prys, waardoor die noodſtukken, als in het voorgaande, te
van Sierikzee, en om de bezettelingen te

laaten munten.

I. Het eerſte is rond, en heeft in 't midden eene hooge verheeve F, ter wederzyde 76, zynde
het jaar der muntinge, en nevens die letter het Zeelandſche wapenſchild, tot bewys dat de ver

goeding, daarvan naamaals door de Staaten van Zeeland gedaan is.
II. Het tweede, dat vierkant is, heeft in 't midden het wapenſchild der belegerde ſtad, en
omhoog dat van Zeeland, waarvan de reden hier voor gezegd is: beneden ſtaat het jaar 1576.
III. Het derde ſtuk is de helft kleyner doch anders gelyk aan het

# uytgenomen

nogtans dat men in den bovenſten hoek in de plaats van het Zeelandſche hier het Sierikzeeſche
wapenſchild geſtempeld ziet om dat deszelfs vergoeding niet door de Staaten van Zeeland, maar
die ſtad zelve

# zal gedaan zyn.

IV. Het laatſte, 't gene rond is, heeft in 't midden het Sierikzeeſche wapenſchild, en onder
aan 1576, zynde het jaar zyner muntinge.

Terwyl nu de Spaanſche Landvoogd ! wierdt aangetaſt, wier heevige brand,
dagelyks de tyding verwachtte van het verzeld van een gewis teken van peſt op
overgaan van Sierikzee en Woerde, welke zyne (3) ſchouder, hem zyne aanſtaande (3) Meter:
laatſte plaats ook even naauw als de eerſtge dood voorſpelde. Vermids nu de Konin #".
melde door den Spanjaard tot nogtoe was tegens zoodaanig een onverwacht toev
ingeſlooten gehouden, kwam hem eene op het beſtier zyner Nederlanden niet
geheel andere, te weeten van het muyten voorzien had, benoemde de ſtervende
zyner ligte paarden in Vlaandre, en het Landvoogd Graaf Karel van Barlemont tot
-

(i) Hoºft bedryven van zeer (1) groote moedwillig het bewind over de burgerlyke regeering

#". heden,

tot geen kleyn verdriet ter ooren. des lands, en Graaf Pieter Ernſt van Mans

"* Want ziende zich, mids berooidheyd van velt tot het gezag over (4) 's Konings (3) #
geld en geloof, buyten ſtaat van het be

krygsmagt, met laſt, dat men zoo tot de #n

gonne quaad te konnen ſtuyten, en vree eene als andere aanſtelling de vereyſchte viif.
zende dat de ſmet der muyterye voortloo volmagrsbrieven zoude vervaardigen doch #c
pende ook de andere benden mogte vergif dit verricht zynde vondt (5) hy zich buy- #

-

tigen, gaf hy den huyslieden magt van ten ſtaat van die te konnen tekenen, en #"
zich te wapenen, en geweld met geweld overleedt des morgens van den vyfden Belg Decº
te keeren. Hy zelf in zyn gemoed geheel derzelve maand, in (6) den ouderdom van ##
stad, verſlaagen verreysde met allen ſpoed van vyftig jaaren. Geene gedenkpenningen, Ned. Hiſt.

## * Mechelen

naar (2) Bruſſel, alwaar hy 's

s dees eene, zyn my van hem voorge-fol. 446.

# Dee daags naa zyne aankomſt op den eerſten komen, welken ik beſt heb geoordeeld al
'" van Lentemaand van eene zeer heete koorts hier by zyn overlyden plaats te geeven,
hh 2.

on
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1576. onaangezien die in het jaar vyftienhon liaanſche benden tot zyn onderſtand met *
derdnegenenzestig gemunt is, als Don eene magtige ſcheepsvloot uyt Italië naar
Ned. Hiſt Johan de opgeſtaane Sarazynen in(1) Gra Spanje overvoerde, en hy in dien tyd nog
tol 208 nade t'onderbragt, en Requezens de Ita- 1 geene betrekking tot de Nederlanden had.

(1) Hooft
-

Zyn geharnaſt borſtbeeld, met de ſlinkerzyde naarbuyten gekeerd, ſtaat op het voorſtuk,
en binnen het omſchrift deezes tytels:
LUDo VICUS RICASENIUs , MAJOR CASTILIAE

G o M EN DAT A R I U S.

Lo DEWYK REQUEZ ENS, GRooz BEVELHEBBER
V A N KA S T I L I É.

Op het ruggeſtuk ziet men eenen ſlaanden Engel met een bloot zwaard in de wolken: en be
neden verſcheydene galeyen voor 't inkomen eener zeehaven ſchipbreuk lyden, vermids Don
(1)Tur-, Lodewyk met de voorgemelde hulpvloote, tegens den raad der(2) ervaarenſte ſtierluyden, zich in
#. zee en zoo groot gevaar had begeeven, dat hy, terwyl een groot getal der ſchepen verging, niet
-

# als met een zonderling geluk de haven van Majorka bereykende, de algemeene ſchipbreuk door

fol. 1422.

zyn kloekmoedig beleyd ontkwam: waarom daarboven tot opſchrift ſtaat:
FORTITUDINE AC CONSILIO.

Door KLOEKMOEDIGHEYD EN BELE2 D.
/.

Het ſchielyk en onverwacht overlyden van 's lands regeeringe ondertuſſchen in
van den Landvoogd bragt geene verande handen van den Raad van Staate, volgens
ring zoo in 't beleg van Woerde als van zeker herſchryven (5) van den vierentwin- $#
Sierikzee te wege, hoewel de Raad van tigſten derzelve maand, op den voet als #
#* Staate het hooge bewind by de hand (3) het Requezens beſtierd had, te laaten. Vijf.”
#bec, vattede, vermids die de gedaane aanſtel Terwyl dit ten Hove voorviel, had de #
35
1. Pag497. ling van Barlemont en Mansvelt als on Prins van Oranje, naar Walcheren vertrokwettig en onvolkomen aanzag, naardien ken (6), verſcheydene middelen aange- (@Reſolº,
C E5C1IO

-

-

*

de brieven daarvan geenszins hun volle
-

#

wend, om den Spanjaard tot het verlaaten #"

noodzaaken. Onder an- 3 Mey. ,,
beſlag hadden by gebrek der vereyſchte van
derenSierikzee
was, in te't uytvoeren
van eenen dier #* fol.
ondertekeninge. Deeze Raadsleden ſchree
VCn dan ten ſpoedigſte (4)aan den Koning,
aanſlagen, de Zeeuwſche Admiraal Lode

B#ten, en berichtten hem, hoe zyn Landvoogd wyk Boiſot geſneuveld (7) tot geen kleyn Q:#

#

overleeden, en ten dienſte zyner Ma verlies der Prinsgezinden, midszyne dap- ##

#4. jeſteyt het hooge ſtaatsbewind haarer lan perheyd en # kennis der zeezaa
Verſo,

den, tot dat by haar anders daarop zoude
voorzien zyn, door hen aangevaard was.
De Koning op dit bericht niet weynig ont
ſteld, vondt echter goed, terwyl men
over eenen opvolger van den overleeden

ken, ten dienſte des lands in verſcheydene
gevechten tegensden Spanjaard, ongemeen

waaren gebleeken. Zulks eyndelyk, de
ſtedelingen, nu tot het uyterſte gebragt,
en geene hoope van eens gered te zullen

zoude beraadſlaagen, het aangenomen roer worden over hebbende, met Mondragon,
die
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die over de inſluyting het bevel voer waare zyne Majeſteyt uyt meêdoogen 1576.
de, aan 't eynde van Zomermaand (1) in over den verloopen ſtaat der burgeren, hen
Nederl.
Volgens inhoud daaraf verſchoonde. En niet buyten re
Beroerten, onderhandeling traden.
IX. boek, van 't verdrag, dat den naaſtlaatſten dier den, want door de ſchaade, by dit lang
fol. 147
(1) Bor

maand wierdt ondertekend, vertrok de duurige beleg geleeden, waaren de in

fol.45o.

bezetting met al haar geweer en pakkaadje
te ſcheep, en moeſten de ſtedelingen tot af
koop der plonderinge en om 's Konings
gramſchap te verzoenen, (2) vyftigduy
zend guldens opbrengen binnen acht of

woonders dermaate verarmd, dat ze tot

betaaling van de eerſte beloofde honderd
duyzend guldens al hun zilverwerk, en

kleynoodiën moeſten op het Raadhuys

brengen, alwaar drie Gemagtigden (3) van Q. #
#.

tien dagen, nog andere vyftig binnen eene het aangebragte zilver der burgeren de volmaand of zes weeken, even gelyk nog gende noodſtukken, zynde heele en halve

# #.

honderdduyzend guldens daarnaa, ten dalers, ſtempelden.

f. Het eerſte heeft in den rechter hoek het Sierikzeeſche en in den bovenſten het Zeelandſche
wapenſchild: onder ſtaat het jaar 1576. der muntinge, even als in eene rondte aan den ſlinker”
hoek dit opſchrift:
REGTAE MAJEsTAT 1 RECONCILIATA ZIRIZEA,
28 JULII ANNO 1576.

sIERIKZEE Mer De KoNINGLrxe MAyes Terr VERzoEND,
DEN 2. VAN HOOIMAAND 1576.

Zynde de dag op welken de ſtad aan den Spanjaard is ingeruymd.

II. Het tweede ſtuk is mede vierkant, en heeft het zelfde opſchrift in 't midden geſtempeld.
III.

#elyk ook het derde op de eene zyde,

en benevens het jaar 1576, het wapen van

Sierikzee op de andere zyde heeft.

IV. Eyndelyk het vierde, 't gene rond is, heeft gelyk het tweede ſtuk maar alleen het bo
vengemelde opſchrift op de eene zyde.
Het verlies van Sierikzee ſtelde de

zen, wegens het onbehoorlyk (4) verove-ga) Hooft
zaaken der Naſſouſchen in de uyterſte on ren der Engelſche ſchepen, onder voor-#"
gelegenheyd; daar # bykwam de hef wendſel van met 's vyands goederen be- (3 Reſol.

chen de Koningin
Elizabet en de Hollandſche en Zeeland
ſche Staaten om deezen tyd was geree
tige twiſt, die er

I. Deel.

vracht te zyn : 't gene reeds zoo hoog#

# dat men zich niets als eenen (5) wis- ; Sept.
en oorlog
ook van dien kant beſchooren
#"
I ii
zag.”
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1576, zag. Zulks by ſommigen, ja den Prins 'tgene zy inkreegen, moetende de burgers

#- zelf, als zynde (1) teynde raads, wierdt | veele geweldenaaryen,gelyk ook de lands
$# voorgeſlaagen, van mannen, wyven en # van wel honderdzeventig onder-,
#" kinderen , die de Vryheyd lief hadden, hoorige dorpen, door hen op brandſchat
#,

met de beſte en tilbaarſte goederen in te hting geſteld, 'uytſtaan. Welke moedwil

#5: ſcheepen, alle dyken en dammen door , eyndelyk zoo hoog liep, dat de Raad van
"
- T

"

alle watermolens in brand te ſteeken, en | Staate (6) op den zesentwintigſten van (&#
't ganſche land door 't water te verwoeſten: | Hooimaand de muytelingen by plakaat #en.
om als een andere Eneas, naa't verdelgen voor weerſpannelingen des Konings en # :

van't Hollandſche Troje, met zyne rhedge vyandendes Vaderlands verklaarde, met laſt" ,

»

(à Virgil. zellen een nieuw Italië (2) op te zoeken, aan de byzondere Staaten om zich alom

# en in vryheyd van lighaam en geweeten tegens de zelve te wapenen. Te meer de
ſeqdlib II. zich aldaar neder te ſlaan. Als men nu wyl zy dagelyks ſterker, en van hunnen
#” * dus als buyten alle hoope was, wierdt het landaardt onder den duym geholpen wier
geſchil met de Engelſchen beſliſt, en be den; ja de overige Spanjaards, waanen
ſtonden de Spanjaards (tot redding van 's de het met de aanbevole wapeninge niet
Hooſt
S# Prinſen (3) zaaken) op den twaalfden van ſlechts alleen op de muytelingen, maar op
#" Hooimaand in 't land van (4) Schouwen te hun allen in 't gemeen gemunt te zyn, ver
S#
muyten, hunne oude Overſten af en lieten zonder verlof alle ſteden en #
C(MCIl.
aan te ſtellen, en zonder op eed of en trokken ter verſterking der muytelingen
Beroerten, nieuwe
“,
IX boek, pligt acht temaanden
ſlaan, voldoening
twee mede naar Brabant. Dit noodzaakte den
fol. I47.
ſoldye te van
eyſchen.
Raad van Staate de getrouwgebleevene
Gelyke buytenſpoorigheyd bedreeven de benden, die tot nogtoe Woerde hadden
Waalen te Sierikzee: ja de Spanjaards, naa belegerd gehouden, tot eyge beſcherming
't eyland Schouwen kaal gegeeten te heb naar Brabant op (7) te ontbieden. Waar- (7) Hooft
door die inſluyting
benaauwdevan
ſtad,
naa eene
ver- #.
ben, toogen met het verlaaten aller ſterk geefſche
vyftig
weeken,
ten in dien oord, naar Brabant. Waarby
zich onderwege meer andere muytelingen zonder toedoen der Prinsgezinden en buy
vervoegden, doch niet hebbende konnen ten alle verwachting, nog eyndelyk ont
in Mechelen geraaken, rukten zy gezaa zet wierdt: welk zeldzaam geval men
mentlyk voor Bruſſel, alwaar de kreet door de oudheyd op dit vierkante ſtuk ('t
-

#

n

hunner aankomſte de burgers bereyds op gene ſtaande het beleg voor veertig ſtuy
de veſten ter beſcherming en in de wape vers is gangbaar geweeſt) vindt aangete
nen gedaagd had, die ook ſtraks hierop, kend; als zynde het om de verwardheyd
(5) #
uyt wantrouwe, de drie in bezetting leg der zaaken thans de tyd niet om de gedach
B#en, gende Spaanſche vendels ter poorte uyt tenis deezer zonderlinge verloſſinge, door
IX boek, dreeven. De muyters dus van hun oog het in 't licht geeven van eenen ſierlyken
## merk verſteeken, wenden 't naar (5) Aalſt, gedenkpenning te vereeuwigen.
-
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IDAGH-IS: DE STAD

NWOERDEN ONTZET,

GEwoRDEN

l

I. Op de eene zyde is het wapenſchild van Woerde, onder het jaar der muntinge en binnen

dit omſchrift geſtempeld:
*

-

- -

- PRO

-

-
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PRO ARIS ET FocIs.

1576.
-

VOOR DE N GODSDIENST EN HET VADERLAND.

Op de andere zyde leeſt men deeze woorden tot opſchrift, die er niet ingeſtempeld, maar ge
ſneeden zyn:

AN.No 1,76. DEN 24 AUGUSTUS, OP BARTHOLOMEUS DAGH,
IS DE STAD WOERD EN ONTZET GEWORDEN DOOR
DES HEER EN KRAG T.

# welke
ſtan

zeldzaame verloſſinge te bemerken is dat in de wanhoopigſte zaaken, door even

vaſtig te blyven, buyten verwachting ſomt# nog wel de beoogde prys behaald wordt: ja

't is op deezen grond, dat eene ſtandvaſtige zie door het geduld geſterkt, de zwaarſte tegen
ſpoeden en rampen van 't noodlot overwint, en de hoopelooze gemoederen van anderen onder
o

ſteunt.

II. Het welke de zin van den tweeden penning is, die op de algemeene Nederlandſche
ſtaatsgevallen deezes jaars zyne betrekking heeft, en wiens cene zyde het zinnebeeld der Lyd
zaamheyd vertoont, hebbende een kruys in de ſlinker hand, en een lam aan haare rechter zyde,
binnen dit omſchrift:

soRTIS PATIENTIA VICTRIX.
DE LTD ZAAMHE YTD IS VERWINNAAR ES VAN 'T NOOD LOT.

Op de andere zyde is, boven het jaar 1576, de Standvaſtighcyd verbeeld, houdende met
haare rechter hand het anker der hoope, de rand is verder omzoomd met decze woorden:
ANIMOS CONSTANTIA FIRMAT.
DE STAND VASTIG HETD VERSTERKT DE GE MOEDEREN.

(1)

Weynige dagen eer Woerde, op zoo jaar vyftienhonderdvierenveertig (4) was (4) Maut.
onverwachte wyze, ontzet wierdt, kwam lyk
overleeden.
Uyt dit
zyn tweede
huuwe- #"
##
heeft
Hertog
van Aarſchot
E
Hooft

Ned. Hiſt.

fol. 455.

#

Karel Philips van (1) Croy Markgraaf van
Havré uyt Spanje, met bericht aan den re geene naakomelingen gezien, vermids hy

geerenden Raad van Staate, dat zyne Ko in den jaare achtenveertig overlydende
ninglyke Majeſteyt, die de goedheyd had ſlechts eene bezwangerde Weduwe naa
de gehad van hem tot Edelman van haare liet, welke op den eerſten van Herfſt
kamer te verheffen, niets zoude achter maand, omtrent vier maanden naa haar

laaten, 't gene de ruſt des lands eenigszins Gemaals afſterven, deezen Markgraaf van
zoude konnen bevorderen, en men dierhal Havré ter werreldbragt. Het groote verlies

ven zekerlyk mogte ſtaatmaaken, dat Don
Johan van Ooſtenryk, natuurlyke broe
der zyner Majeſteyt binnen Herfſtmaand
zoude overkomen, om 't Opperlandsbe
wind te aanvaarden. Dees Markgraaf van

echter, dat dees jonge Prins door 't zoo
vroeg ontbeeren zyns Vaders geleeden had,
ſcheen eenigszins geboet, doordien hy by
't ontfangen van den Doop Keyzer Karel
en zynen Zoon Philips (5) tot Gevaders, (3), Maut
Havré was een halve broeder van Philips en de twee Koninginnen Weduwen van #
(2) Hub van Croy, den II Hertog (2) van Aar Hongarye en Vrankryk tot Gemoeders 284."
ners Ge
De gedachtenis van dee
ſlachttafel ſchot, van wiens huuwelyk en kinderen gehad heeft.
24I.
wy voorheen gewaagd hebben. Want ze Anna van Lotteringe, welke te Dieſt
Philips de I. Hertog van Aarſchot zyne in het jaar vyftienhonderdachtenzestig
(3) Blaſon eerſte Gemaalin Anna van Croy (3) heb (6) overleedt , en te Heverlé buyten ##
e la Toiſ.
'Or, fol.
I 52

bende verlooren, die hy by volmagt in Loven by haaren tweeden Echtgenoot #. #
het jaar vyftienhonderdtwintig getrouwd begraaven is, wordt op de twee volgen- 153. T
had, begaf zich ten tweeden maale in 't de legpenningen bewaard, die in den

huuwelyk met Anna van Lotteringe, beginne der Nederlandſche beroerten ge
dochter van Antoni

Hertog van Lotterin munt zyn, en de begeerte uytdrukken,

ge en Reynette van Bourbon; naadat zy te welke deeze Vorſtin had om den verloo
voore was getrouwd geweeſt met Reynier ren vreede in Nederland weder herſteld
van Chalon Prinſe van Oranje, die in het te zien.
-

-
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I. Rondom haar gekroond wapenſchild, uyt haar eygen en dat van haaren tweeden Gemaal
ſamengeſteld, leeſt men in den rand der voorzyde van den eerſten deeze tytels:
ANNE DE LORRAINE, Du cH Ess E D'ARSCHOT,
PRI N CE ss E D'OR EN GES.

ANNA VAN LorrERINGE, HERzoGIN VAN AARscHoz,
PRINSES VAN ORANj E.

"

»

Op de achterzyde ſtaat een Jeruſalemſch kruys, vermids het huys van Lotteringe door de er
(i)
Buff
Hiſt. des

fenis (1) van Reynier van Anjou, die van 's moeders zyde Grootvader van Reynier Hertog van
Lotteringe, gelyk de laatſtgenoemde van deeze Anna was, niet alleen recht tot de Koningry
Maiſon
ken van Napels, Arragon en Hongarye, maar ook tot dat van Jeruſalem heeft verkreegen.
Souver.
pag 287. Het omſchrift luydt aldus:

DA PACEM Do MINE IN DIEBus Nos T RIS!
GEEF VREEDE, HEERE! IN ONZE DAGEN.

II. De tweede heeft hetzelfde ruggeſtuk, en op het voorſtuk eenige letters van haaren naam
en tytel dooreengevlochten, binnen dit verſchillende omſchrift:
ANNA, PRINCEPS AURAICAE.
ANNA, PRINSES VAN ORANj E.
ſcheenen om de werreld van het tegendeel

Hoe aangenaam ook de tyding was, die
de Markgraaf van Havré aan den regeeren
den Raad van Staate van wege den Koning
van Spanje bragt, ſchikten zy echter den

te overtuygen, 't en mogt niet baaten:
ja daar waaren'er die ſtaande hielden, dat

Majeſteyt van den ongehoorden moedwil

uyt aanmerkinge van de geringheyd der #en,

deeze geweldige beroerten door den Raad
Heer van Raſſengem derwaart, om zyne zelf wierden aangezet (4) en goedgekeurd (3) Bor

der Spaanſche muytelingen te berichten, middelen, die tot nogtoe tot demping van Ex boek,
door de ſchok van welke beroerte nu ge de gereeze tweeſpalt by den zelven, en #9.

heel Brabant tot in 't gebeente trilde; te dat nog wel traaglyk, waaren by de hand & #o,
meer vermids de Walſcheen Hoogduytſche genomen. Des wilden ſommigen de Al

benden, die een groot getal van voornaa gemeene Staaten beroepen en hen het hoo
me ſteden in haar geweld hadden, den # Staatsbewind des lands opgedraagen
muytenden Spanjaard voor 't grootſte ge ebben. Van deeze was de Heer van Gli
deelte mede toevielen, en dat de Hoofd mes, Hoogbaljuw van Walſch Brabant,
(i) Hooft bevelhebbers (2) van dien landaardt, naa een der voornaamſte yveraaren: dierhal

# Hiſt dat zy uyt Bruſſel waaren geweeken, door

ven hebbende onder zich twee vendels ter

** 't bezorgen van onderſtand den moedwil bezetting binnen Bruſſel, rukte hy 'er een
der afvalligen openlyk ſteeven, onder van op den vierden (5) van Hooimaand, (5) Mete: '
voorgeeven dat de Leden van den Raad Hier
in dedeedhy
wapenen,
engeweld
met hetniet
zelve
tendeHove.
met
alleen
deur #
##
fol. .

van Staate binnen Bruſſel van de Prinsge
zinden wierden gevangen gehouden, en
gevolglyk dat het bevel, van zich tegens
de muytelingen te wapenen, hen in weêr
) Hooft wil ſlechts was afgeperſt.
En ofſchoon
#" de meeſte leden des Raads (3) te Wille
#". broek, ja zelfs binnen Antwerpen ver

der Raadkamere open- en de hand aan de
Graaven van Mansvelt (6)en Barlemont,den #? Strada
Raadshoofdman Wiglius, Johan Boiſchot, #ello

Chriſtoffel van Aſſonville, Lodewyk del #
• Pag-414
-

Rio en de andere leden des Raadsvan Staate

ſlaan, maar die zelfs ook in verzekerde
gy
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gyzeling ſtellen, om de ſchaadelyke voor zich altyd niet alleen zeer naauw (2) aan 1576.
neemens te verydelen, die men voorgaf de belangen des Konings, maar ook aan GTSTEd:
dat door de Heeren van den Raad tegens 's het Roomſche geloof verknocht gehou-de-Beilo
lands welvaaren zouden zyn ontworpen. den: waarom hem de Spanjaards alles #

(!) Bor

Men heeft nogtans (1) de meeſten, die toevertrouwden , door Requezens op ”

N#, wel 't hevigſt op den Spanjaard gebeeten zyn ſterfbed het bewind der Staatszaa

# waaren,
fol. 17o.

daarnaa weder losgelaaten, en ken was opgedraagen, en dus aan de an

alleen den Graaf van Mansveld, dien van

dere party verdacht zynde nu deeze ge

Barlemont en eenige anderen, die het be vangenis te beurt gevallen. Desonaan

#

gezien vind ik zyne gedachtenis in dit
lang des Spaanſchen Konings 't
voorſtonden, ſedert nog eenigen tyd in zelfde jaar op deezen legpenning be
verzekeringe gehouden. - Barlemont heeft waard.

Het voorſtuk vertoont zyn borſtbeeld behangen met het gulden Vlies, waarmede hem Koning (3) Guice:
Philips, als hy voor de eerſte maal de vergadering dier ordre te Antwerpen hieldt, in den jaare Nederl.
Beſchrºder
zesenvyftig heeft (3) beſchonken. In den rand leeſt men deezen tytel:
fol. 67.
CAROLUS, COMES A BERLAYMONT.

KAREL, GRAAF VAN BARLEMON T.
Dit dorp is twee uuren van Landreçy, en even zoo verre van Avennes op de Sambre (4) gele- (4) Guic

#,

't praalt met een heerlyk ſlot, en was van ouds eene Baronny: maar Koning Philips, om #ard.

Beſchr. der
# gedaane dienſten van deezen eygenaar te beloonen, heeft het (r) tot een Graafſchap verheven. #

Waarom ook op het ruggeſtuk zyn wapenſchild, omhangen met de Guldenvliesketen, met eene #.
Graaflyke kroongedekt is. Verder is de rand, waarſchynelyk in erkentenis zyner betoonde ſtand- (5) Hooft

vaſtigheyd als hy wierdt gevangen genomen, omzoomd met deeze woorden:

Ned. Hiſt.

fol.383.

IN ADVERSIS CONSTANS. 1576.

IN TEGENSPOED STAND VASTIG. 1576.
De losgelaatene Raadsleden, die, als Graaf van Reux tot voorkoming van erger

gezegd is, de yverigſten tegens den Span

# rondom met (8) ſchanswerken (s, Hoon

jaard waaren, zagen zich zoo haaſt niet eſluyten. De Gemagtigden der Staaten, Ned. Hiſt.
uyt de gevangeniſſe geſlaakt, of verſterk die thans te Bruſſel waaren, en zich nu ***

ten hunne vergadering met den Markgraa

zeer wel met den vernieuwden Raad van

ve van Havré, Indevelde, en Fonk, in Staate verſtonden, verkooren den Hertog

ga) Hoof de plaats der nog gevangen gebleevene (6) van Aarſchot (9)tot Opperhoofd over 't be- (3) Hooft
gelyk ook verſchevy der krvgszaaken,
yg
, gely
V #","
fol.46o.
Ned. Hiſt. Heeren, en verklaarden op nieuw den levd

# # tweeëntwintigſten van Herfſtmaand (7) de dene andere Edellieden tot hooge en laage
muyters en hunne aanhangers voor vyan Bevelhebbers over de nieuw geworvene
## den des Vaderlands, niet alleen met ver oorlogsbenden. Op deezen voet groeide nu
Nederl.

folio. ' lof van geweld met geweld te keeren; dagelyks het gezag der Algemeene Staaten,
maar met uytdrukkelyk bevel van te vermids hen het meeſte gedeelte der by
gens hen te wapenen op # Van een' zondere Landſchappen toeviel. Dus zon- (to) Reſol.

"

gouden Reaal te verbeuren by elk, die des

den die van Holland aan de bezettelingen ##

in gebreke bleef. Op dit gebod raakte het van(1o)Schoonhoven laſt om zich in dienſt #"E"
geheele land in beweeging; ieder greep der Algemeene Staaten naar Vlaandre te # ºok
eeven, naa zy aan de Heeren Pauwels #Reſol.
't geweer in de hand, de Staaten van Bra
bant worven krygsvolk, en die van Vlaan Buys, Dirk de Bye enNannink van Foreeſt #
, om van hunnentwege #
dre deeden het ſlot van Gent, dat nog in 't de noodige vo

geweld der Spanjaarden was, door den de vergadering (11)der Algemeene Staaten # fel
kk
te ****
'Deel.

*
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1576. te Bruſſel by te woonen gegeeven hadden. volgen. Even zoo vlydden zich ook Door
T Die van Mechelen verzochten onzydig te nik, Ryſſel en Douay op dezelfde zyde.

moogen blyven, maar dit hen als onbetaa Gelderland en Zutfen te ſamen verknocht
melyk zynde afgeſlaagen, koozen zy me naamen een beſluyt van hunne benden tot
de, naa lang beraad, de zyde der Alge duyzend geharnaſte ruyters te vermeerde
meene Staaten. Het zelfde voorbeeld volg ren, en die tot beſcherming der Vader
den ook de Staaten van Uytrecht, want landſche vryheyd by de krygsmagt der
(*) Sauve
garde,

gedreygd door die van Holland met her Algemeene Staaten te voegen. Van welk
roepinge der veylige (*) behoedeniſſe ten beſluyt zy door den Heer Dirk van Wey
platten lande, en met afbranden hunner ſtern, (1) hunnen Gemagtigden, aan de S#
voorſteden, gaaven zy te kennen, hoe Algemeene Staaten niet alleen hebben ken- Beroerten,

hunne Gemagtigden, thans tot Bruſſel zyn nis gegeeven, maar ook ter eeuwige ge- #'
fol. 175.
de, gelaſt waaren de Algemeene Staaten te dachtenis deezen penning doen munten. #ſo.”
-

-
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Op de eene zyde ſtaan de wapenſchilden van de byzondere Landſchappen, de Algemeene
Staaten uytmaakende, en door eenenband te ſamen verknocht, waarbinnen de wapenſchilden van
Zutfen en Gelderland gezien worden.

Het randſchrift is:

SI MEM BRORUM QUODDAM DEFECERIT, DOLEBIT CoRPus,
SED LORO SEMEL CORREPTO DISSOLVETUR AC
DECIDET UNIO: QUARE RESPICE AC
PROSPICE GELDER.

l

-

INDIEN EEN DER LED EN BEzWrK7, zoo zAL HET LIGHAAM
DAAR VAN DE SMERT GEVOELEN, MAAR DE BAND
EEN MAAL BEDORVEN Z YNDE, ZAL DE ONDER

LINGE E ENIGHErD VERB ROKEN WORDEN
EN VERVALLEN : DAAROM, GELDER

LAND , LET”ER OP EN ZIE
VOOR U.

Op de andere zyde leeſt men dit wydloopige opſchrift:

CUM TIMOR COMM u NIs SEPARATISSIM OS QUOQUE JUNGAT,
MERITO GELDR1 AE DUCAT U s AC SUTPHANIAE COMIT AT U s,

QUAM VIS DIVERSO AB ALIIS BELG11 PROVINCIIS JURE
EIDEM PRINCIPI PAREANT , TAMEN COMMUNI TY

RAN NIDE HISPA No Ru M PROVOCATI, AD ASSEREN
DAM PATRIA E LIBERTATEM ,

SACRO

TOT IUS

BELG11 ORDINUM FoEDERI SE UNIE RUNT,
AC PRO COMMUNI UNION IS INITAE FULCRO
ET EXECUTIONE SPLENDIDO MILLE

CATAPHRACTORUM AERE GELDERI
CO MILITANTIUM EQUITATU OP

PRESSAE PATRIAE COPIAS AUXE
RUNT ET EXORNARUNT, 1576,
DE WºrL
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DE WrL DE GEMEE NE VREEs ook DE GESCHErDENsz EN VER- 1576.
E E NIGT, ZOO HEBBEN MET RECHT HET HERTO GDOM GELDER
EN GRAAFSCHAP ZUTFEN , HOE WEL Z Y OP EEN GA NSCH
VER SCHILLEND EN ANDER LA ND RECHT ALS DE ANDERE

G E WESTEN AAN EEN EN DE NZELFD EN VORST GEHOOR

ZAAME N, NOGYTANS DOOR DE ALGEMEE NE GEWELD E
NAART DER SPANJAARD EN GE TE RGD, TOT VER DE E
DIGING DER VADERLANDSCHE VRTHE YTD ZICH MET'

HET HE YLIGE VERBOND DER ALGEMEE NE NE

DERLANDSCHE STAAT EN VEREENIGD, ALS MEDE

Toz GEMEEN E STEUN EN VRUCHT VAN 'T GE
s Looz EN VERBOND MET DE AANZIENLIKE
MAN’S CHAP VA N DUTYZEND VO L HAR NA STE

RUYTERS, OP GELDERSCHE SOLD r D IE
NE ND E, DE KR TGS MAGT VAN HET'
O ND ER DRUKTE VADERLAND

'w

VER MEER DE RD EN VER

-

HEERL2 KT. 1576.

Die van Vriesland, Groeninge en de
Omlanden hadden wel gelyke geneegen
heyd om zich by de Algemeene Staaten
te voegen, doch zy vonden zich door de
menigte des ingelegerden krygsvolks onder
1) Hooft Billy overmand, en door de Burgen, (1)
# hier en daar van de Spanjaards gebouwd,
genoegſaam in bedwang gehouden. Die
van Maaſtricht waaren mede tot de Alge

o

In 't ſlot van Antwerpen onderwondt
zich Jeronimo de Roda het hooge Lands
beſtier van Nederland en den tytel van Op
pervoogd aan te neemen, 's Konings zegel
te laaten naamaaken, en daarmede bevelen

en laſtbrieven (4) op 's Konings naam uyt (4) Hog
te geeven.

En dit onder voorwendſel,

#

als of het bewind der Algemeene Staaten IXboek,

-

ontwettig en de Raad van Staate niet in."

meene Staaten zeer geneegen; waarom zy vryheyd waaren. Eene byſtere verwarring

beſtonden, onaangezien er by de vyfhon voorwaar: want men zag de Roomſche
derd Staatſche knechten by Walem door ingezeetenen zelfs onderling verdeeld,
den Spanjaard waaren verſlaagen, de in mids eenigen het gezag der Algemeene
bezetting
leggende
te koopen,
en met hulpe
van Waalen
deeze, om
naadat
ze den Staaten, anderen weder dat van den Raad
goedkeurden en handhaafden. Van beyden,
Staaten hulde gezwooren hadden, de in midsgaders ook van den Prins waaren de
gelegerde Spanjaards over de Maaasbrug muytelingen vyanden: die weder in oor
naar (2) Wyk te jaagen. Doch die ter log met hun allen, en elke party met (5) (5) Meter:
ſ

(2) d Bor

# quaader uute door nieuwe hulpbenden driederleye wederpartye, behalven dat de #"
#boek,
onder Don
de Vargasbeſtooken
en Don Spanjaards van Aalſt met de overigen van verſo,
fol.
Fernando
de Alonzo
Toledo verſterkt,
hunnen landaardt het zelfs nog niet eens

ſtraks weder, op den twintigſten van Wyn waaren. Dus trok de eene daadlykheyd
.

maand, in tweeën gedeeld, de eene de de andere: zulks dat de Nederlanders geen
Wykſche zyde, de andere de Bruſſelſche andere uytkomſt als van den Hemel kon
oort. Naa 't vermeeſteren van de zelve, den verhoopen, welke de harten der Ko
# zy ter ſtad in, en deeden onder ningen in zyn bedwang hebbende, met
een ſchrikkelyken moord de Waalen en in die te vermurwen , en door 't verlee

de wapenen gekomene burgers van de ſtraa

(3) Bor
Nederl.

nen van den vreede, of anders door 't

ten en toegangen, die ze nog bezet hiel middel der wapenen hen eene gewenſch
den, geweldiger hand verſtuyven. In te verloſſing konde bezorgen, even als
andere oorden beſtonden de Spanjaards, zy op deezen penning te kennen gee
als wel weetende hoe ze van ieder gehaat ven, die ter oorzaake van de inland

verwardheden deezes jaars gemunt
#
waaren, zich alom te (3) verſchanſen, om ſche
boek
1S.
-

-

foi,'-diergelyke ontmoetingen voor te komen.

Kkk 2
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Op de eene zyde ziet men binnen eene Koninglyke kroon een bloot zwaard en eenen olyf
(1) Salom. tak, zynde de zinnebeelden van oorlog en vreede: waarboven eene hand, die uyt de wolken
Spreuken

komt, een hart vaſthoudt , welk zinnebeeld door deeze (1) ſpreuk, die tot omſchrift in den

kap. XXI.

rand ſtaat, volkomen wordt uytgelegd:

Y. 1.

COR REGIS IN MANU DEI. 1576.

HET HART DES KONINGS IS IN DE HAND Go DS. 1576.
Op de andere zyde is Nederland in de gedaante eener vrouwe verbeeld: want de leeuw, die
men aan zyne voeten ziet, geeft dat genoeg te kennen. Het heft zyne rechterhand naar den He

mel, ter oorzaake van alle verwarringen, waar in het gedompeld legt, en betuygt zyn vertrou
wen op God te hebben

geveſtigd,

door dit binnenſte op- en omſchrift:

IN FERIOR GERMANIA Co Ns T AN T ER DE o Co N FID EN s.
3'

NEDER DUTTSC HLAND STAND VASTIG LTK OP GOD
VERTROUWEN DE,

-

Dewyl het zyne elende thans zoo groot kende, dat het geene andere uytkomſt, als van den
Hemel, volgens den inhoud van dit buytenſte omſchrift, tegemoet zag:

NoN RESTAT SPES ALIUNDE.
GE ENE HO OP E IS 'ER VAN ELD ERS OVERIG.

Te meer dewyl de vlam der ontſtoke gunſt van eenen dikken miſt op 't ſlot,
tweedragt, onaangezien alle aangewende waarby zich de muyters van Aalſt, naadat
hulpmiddelen dagelyks te vinniger voort ze by de Abtdy van Sint Bernard over de
ſloeg, waarvan Antwerpen, 't gene in Schelde getoogen waaren, benevens vier
deezen tyd door zynen bloeijenden en Duytſche benden uyt Maaſtricht en alles
magtigen koophandel het hoofd der Ne dat zy onderwege hadden konnen by een

derlandſche ſteden was, geen kleyn deel raapen, nog dien volgenden morgen voeg

# Bor
ed. Ber.

IX. boek,
fol. 182.

is te beurt gevallen. Want de Spaanſche den en gezamentlyk beſlooten op de Staat
bezettelingen, die onder Don Jeronimo ſche beſchanſingen, eer die verder voltooid
de Roda binnen den Burg van Antwerpen waaren, aanſtonds uyt te vallen. Het
laagen, verſtaande hoe de Heer van welke in deeze orde geſchiedde. Omtrent
Champaigney Stedevoogd dier ſtad, op (3) een uur naa den middag trok de Veld- (3) Bor
den derden van Slagtmaand (2) de benden overſte Juliaan Romero benevens François #en,
der Algemeene Staaten, zynde eenentwin Baldes, hunne onderhoorige manſchap, en Ix. #
tig vendelen ſterk, te Antwerpen binnen de drie afgevallene Hoogduytſche benden * 19°
gelaaten had, raasden van ſpyt, en naa van den Graaf van Overſteyn naar de ſtraat
men een beſluyt van zich, door de hulp van Sint Michiel, wier verſchanſingen
der gemuyte Spanjaarden van Aalſt, van ſtraks veroverd, de naaſte huyzen in brand
die magtige ſtad meeſter te maaken. Om geſtoken, en zy daarop door de ſtraaten
dit te beletten begonnen de Staatſche ben der ſtad alom verſpreyd wierden. Onder
den de toegangen naar 't ſlot te beſchanſen, tuſſchen hadden de Spaanſche muytelingen
en de Spaanſche
daaruyt op de onder Jan Navarre # #
arbeyders en huyzen der ſtad, onder het de Baron Polwyler, Karel Fokker, en twee
doen van eenen fellen uytval, geweldig te Hoogduytſche benden onder het beleyd
ſchieten. Staande de volgende nacht trok van den Baron Joris van (4) Fronsberg het (4) Meter

#

2

ken de omleggende Spanjaards, onder naar eene andere ſtraat gewend, die door
de #"
• II
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de Walſche benden bezet gehouden wierdt. loopen. Wegens dit beſtaan, waar van 1576.
En vermids deeze, onaangezien alle de Don Jeronimo de Roda aan den Koning by
g)#r
aangewende
poogingen (1) van den Ste brieven kennis en als van eene zonder
Nederl.
-

-

#en, devoogd Champaigney , het aanſtonds linge bevochte zeege zeer hoog op# op een loopen ſtelden, zoo drong de ge gaf, is ook onder anderen dees gedenk
"” melde Fronsberg, die den aanval zelf te penning ter eere van den Baron Joris
paarde aanvoerde, benevens de andere van Fronsberg gemunt, welke zich wey
Spanjaards ook langs dienoord in de ſtad, nige dagen te voore uyt de ſtad en by
welke alles doodſlaande dat hen tegen de Spanjaards vervoegd hebbende, met
kwam, met zoo groote ſlagtinge de Staat zyne twee Hoogduytſche benden tot

w

Qederl.
#oſt ſche benden ter veſtinge uytdreeven, dat het veroveren van Antwerpen op de ver
#l het getal zoo der verſlaagenen als drenke haalde wyze niet weynig had gehol
47t
lingen by (2) de zesduyzend kwam te be pen.

w-

"-

-

-

-

- , 1-.

-

*

*

Rondom zyn geharnaſt borſtbeeld, dat op de voorzyde vertoond wordt, leeſt men dit rand
ſchrift zyner tytelen:

GEORG1 us, BARO A FREUN DTSPERG, D Y NAs TA IN
MIN DELHEIM.

|

AET AT 1s 42.

JORIS BAAN DERHEER VAN FRONSBERG, HEER TE
MIN DE LHE TM. IN ZTNS OUDERD OMS 42. JAAR.

Op de achterzyde ziet men de Staatſche benden uyt de ſtad en met groote hoopen in de Schel (3) Mete
Ned.
de jaagen, waarin ook de ſchepen van oorlog zyn afgebeeld, die Don Sangio als Admiraal, on #
Hiſt. fol.
der het ſlot op dienſtroom (3)gebragt had. Verder ſtaat tot randſchrift:
117. verſo,
PERsEVERANTIA RERUM VICTRIX. ANNO 1576.

De VoLHARDING IS VERWINNAAR ES DER ZAAKEN.
IN 'T JAAR 1576.

De Spanjaards dus meeſter der ſtad zyn hunnen pronken toeſtel beroofd.

Het

de, vielen gewapenderhand in de huyzen Engelſche huys, naa 't was uytgeplon
der burgeren, ſloegen kiſten en kaſſen derd, moeſt daarenboven twaalfduyzend
-

kroonen tot brandſchatting betaalen. Een
ſmeeten inboél, pakken, koopwaaren en diergelyk lot viel het Ooſterſche te beurt,
wat hen eerſt voor de hand kwam 't on en het gevangenhuys de Steen genaamd

open, en ſtommelende alles om en om ,

derſte boven, ja daar wierdt geenerley
landaardt, 't zy Spaanſche, Italiaanſche,
Portugeeſche, Hoogduytſche of Engelſche
koopluyden, verſchoond, maar allenge
(4) Hooft
hun lyf en (4) goed by uytkoop
# te loſſen. De Geeſtlyken zelfs of Geeſt
-

#

aan Hopman Gaſpar Ortis ten deel, die
ſtellende op ranſoen alles, wat daar zoo
om grof misdryf, weêrdoopery of andere

(5) gezindheyd in 't ſtuk des Geloofs op (5) Bor
den hals, als om geldſchuld gevangen zat, #n.
daaruyt voor zich eenen ongemeenen ryk- #

" lyke geſtichten ontdooken de roofgierige dom ſmeedde. Op deeze wyze wierdt er, fol. 185
handen deezer plonderaaren niet, maar zoo als (6) ſommigen willen, meer dan (6)Mete
wierden van hun geld, de kerken van haa veertig tonnen ſchats aan gereed geldge- #
re koſtelykheden, ſieraaden en gewyde roofd, en eene onnoemelyke ſom aan in Everſe,

vaten, ja de beelden der Heyligen van goud, zilver, kleynoodjen, linne, wol
I. Deel.

-

LI 1
-

le,
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1576. le, zyde, zilvere en goude lakenen en ge lyk geteyſterd moedernaakt langs de ſtraa
- waaden, door de naarſtigheyd der koop ten te jaagen, en in 't aanzien van ouders (3)

Hooft
luyden uyt alle de werreldsdeelen byeen (3) en bloedverwanten te vermoorden. Ned. Hiſt.

geſtuuwd en verzameld, in drie dagen tyds
geplonderd, verbrand, of, daar de onver
zaadelyke gierigheyd geen raad wiſt die
alle, mids de menigte, te bergen, het
beſte en zinlykſte uytgekipt, het overige

uyt dartelheyd bedorven. Veele burgers,
die het verdeedigen van 't hunne tegens de
plonderaars billyk achtten, raakten, even

#ed.H#
Hiſt als alle de Walſche (1) krygsknechten om
fol. 472.

hals, welke om den algemeen en moord te
ontduyken zich hadden verborgen, en te
met zoo hier zoo daar in 't doorſnuffelen

der huyzen ontdekt wierden. Anderen,
die hunne goederen door 't verſteeken
waanden verzekerd te hebben, zagen zich
wel haaſt genoodzaakt dezelve door 't py
(2) Bor
nigen
te berde te moeten (2) brengen:
Nederl.
Eten. Want ſtokoude luyden, aankomende doch
ix boek, ters, zwangere vrouwen zag men met

Met een woord, noch de ſtaatige deftigheyd fol.473.
ſtrekte den geeſtlyken, noch de eerwaardi
gegrysheyd den ouderdom , noch de aan
zienlyke achtbaarheyd den amptenaaren;
noch de weerelooze zedigheyd den vrou
wen en maagden ; noch de onnozele te
derheyd den kinderen tot beſcherming.
By den eerſten inval, en als het gevecht
op de markt nog twyfelachtig ſtondt, had
den de Spanjaards aan verſcheydene hoe
ken brand geſticht, waardoor niet alleen
wel vyfhonderd huyzen der inwoonderen,
met ſchaade van ruym zestig (4) tonnen (#) Hooft
gouds verteerd wierden, maar ook het

#.

prachtige Raadhuys, dat van binnen ganſch

(5) van marmer meer dan tweehonderd- #"
duyzend (6) kroonen gekoſt had , met Belg, bec.

alle ſtads papieren, boeken en beſcheyden, #
tot den grond toe uytbrandde, blyven- Bºſch: er
koorden, trechter , roeden en vlamme de niets ſtaan als de ydele romp van 't #l.
fol. 69.
pynigen, en by het haair ophangen, en metſelwerk. En dewyl ik de afbeel- #d.
UitCC,

-

*

.

.

-

-

de kleyne kinderen in 't gezigt van hunne
ouders allerhande folteringen ondergaan.
Ja de baldaadige woede verluſtigde zich
met de maagden uyt te ſchudden, van bo
ven tot onder met wreede roêſlagen ten

ding van deszelfs voorgevel op eenen #
legpenning, die in 't jaar vyfenzestig ge- #.”
munt is, bewaard vinde, heb ik goed verſo.
gedacht, meer op de orde der zaaken

bloede toe te geeſſelen, daarnaa dus deere

te laſſen.

als destyds acht geevende, dien alhier in

Het Antwerpſche Raadhuys ſtaat, zoo als 't voor den brand was op de eene zyde, onder deeze
byſpreuk, afgebeeld:

JUSTICIA ET FIDE.
DOOR GERECHTIG HET D EN TROUW.

# de andere zyde ziet men den Riviergod der Schelde , hebbende den overvloedshoorn van
den

loeijenden koophandel in de ſlinker hand, eenen bur en eene afgekapte hand, die het wa
't langs deezen ſtroom was, dat zich
pen van Antwerpen uytmaaken, op zyn hoofd. En
ekte,
leeſt men in den bovenrand dit
de Antwerpſche koophandel tot alle werreldsoorden uy

#

opſchrift:

FONS RIGANS OMNIA. 1565.
EENE BRON, DIE ALLES BESPROEIT. 1565.
(8) Bor
Nederl.

Geduurende dat de Staaten van Holland !
(7) Reſol.

derStaaten
van Holl.

en
" de
. Prins van Oranje, wiens wedde in
dit
jaar
van zesentwintig tot veertigduy

vernamen, hadden zy veelvuldige brieven beroerten,
dere
Staaten
van ( 8) Brabant,
zoo aan
de Algemeene,
als aanGelderland,
de byzon- verſo.
#"
e

y

#. zend guldens jaarlyks, door de gemelde (9) Vlaandre, de Burgery van Uytrecht, &#
#

Staaten (7) verhoogd wierdt, deeze en de en de Wethouders der ſtad Niemeegen, beroerten,

#ls voorige geweldenaaryen der Spanjaarden midsgaders aan verſcheydene Heeren van #'
-

-

aan- verſo.

:

\
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aanzien geſchreeven, met aanbiedinge van toe, wierdt (2) getroffen. Ondertuſſchen 1576.
alle hulp tegens de Spanjaards, en onder naar maate dat de buytenſpoorigheden der GTET
betuyging van hunne # geneegen- Spanjaarden hooger liepen, zag men den #

heyd om door eenen gewenſchten Vreede begonnen paishandel ſedert met des te ix #"
de onderlinge eendragt herſteld te zien. | meer naadruks zoo van de eene als andere fol. 174.
Dit
ſchryven was van die vrucht, dat men zyde, en met die uytkomſte voortgezet,
1) Hooft
Q: Hiſt. wederzyds de ſtad Gent (1) tot de handel- | dat het volkomen verdrag, beſtaande uyt
fol. 462. plaats verkoos, en de Raad van Staate, zesentwintig leden, op den achtſten van
zonder naar verlof uyt Spanje te wachten, | (3) Slagtmaand tot wederzydſch genoe- (3) Hooft

op den elfden van Wynmaand aan de Ge- gen in 't Schepenhuys der ſtad Gent wierde #.

# van den Prins en der Staaten van | geſlooten,

en door de goedkeuring der 478.

Holland en Zeeland, die negen in 't getal | Staaten van (4) Holland bekrachtigd. In- (al Reſol.

waaren, de noodige vrygeleybrieven ver- voege thans de hachlykſte ſtaatſtormen ##
leende. Denbegonnen,
negentienden
vree- | zelfs
gemeenen de
oorbaar
gedyden,
en 26
Nov.fol.
dehandeling
en wierdt
naadatdewederbuytentenverwachting
bedreygde
hulk des
#.
zyds de laſtbrieven vertoond en deugdelyk | Lands tegens wind en ſtroom de gewenſch

bevonden waaren, verſtondt men zich in te haven haares heyls deeden bereyken:
't kort zoo verre, dat er voor eerſt een | het welke de zinſpeeling van den volgen
ſtilſtand van wapenen, tot wederzeggens ! den en daarop geſlaagen legpenning is.

Op de voorzyde ziet men een ſchip, dat zyne zeylen ſtrykt en, als in behoude haven zynde,
gereed is om de ankers te laaten vallen, onder dit byſchrift:
P O R T U s

S A L U T I S.

HAVEN DER BEHOUD ENISSE.

Welke
men metluydt
het treffen
van 't Gentſche Vreéverbond nu meende bezeyld te hebben.
verdere
omſchrift
dusdaanig:

Het

w

CAL CULI ORDINUM BELGII.

REKEN PENNING EN DER STAATEN VAN NEDERLAND.

Ter betekenis van het drievoudige verbond tuſſchen den Prins, de Staaten van Holland en Zee
land, en die der overige Landſchappen geſlooten, ziet men op de achterzyde drie Harten, door
twee ineengeſtrengelde rechter handen vaſtgehouden, en gedekt door eene Koninglyke kroon,

boven welke een Misbrood gezien wordt; Dewyl de Gods- en Rechtsgeleerden der Hooge
Schoole van Loven, en meeſt alle de Abten, Dekens en Zielbezorgers van Neêrland verklaard

hadden
dat dit Gentſche
Vrcedebeſluyt
nietsrandſchrift:
tegens het gezag des Konings, noch den Room- (3)Hoºſt
ſchen godsdienſt
(5)behelsde.
Voorts is het
Ned. Hiſt.
fol. 489.

CUM PIETATE CONCORDIA.

1576.

E END RAGT MET GOD VRUCHTIGHE TD.

1576.

De vreugde over deezen Vreede was on- dertekend was, men naa 't platſchieten der

beſchryvelyk, voornaamelyk te Gent, | borſtweeringen het ſlot zeer heftiglyk,
alwaar men, mids het vertrek der Spanjaar- | doch met verlies der aanvalleren beſtormd
den uyt den lande by 't tweede punt van 't | had, zoo beſlooten echter de Spaanſche

getroffen Vreedeverdrag was bedongen, | bezettelingen, kundig hunner zwakheyd
nu beſlooten had niet meer door uython- | en geen ontzet tegemoet ziende, den elf

|

ering maar geweldiger handdien landaardt |den van Slagtmaand de aanbetrouwde
uyt het ſlot te verdryven. En ofſchoon | ſterkte den ſtedelingen in te ruymen. Om
Ned. Hiſt.
(6) Hooft

fol. 479.

op den zelfden (6) dag, dat de Vreede on-l trent den zelfden tyd deed de Prins van
Ll l 2.

Oranje,

N E D E R LA N D SC H E

2 28

1576. Oranje, door den Graaf van Hohenlo de
ſtad Sierikzee, en alle de ſterkten in dien

tigden, met vrygelybrieven (2) der Staa

#

ValIn

#: # den # Oran- #,

oord, die de Spanjaards en Waalen verlaa je, onder wiens Landvoogdy en beſcher- #"
ten hadden, ten ſpoedigſte door zyne ben ming het zich nog voor 't (3) eynde dee- 1576 fol.
den weder bezetten. Aldus kreeg men met

zes jaars begaf, Uyt al het welke men #een

kleyne koſten en binnen weynige dagen niet dan al te klaar kan afmeeten, hoe de derStaaten
alles wederom, dat de Spanjaards, met Hemel, verachtende alle menſchelyke #l.
het ſpillen van zoo veel gelds, bloeds en raadſlagen, door zoo ſtrydige hulpmid- #.
tyds, eertyds in dien hoek veroverd had delen aan het zieltoogende Neder- **3
-

den. Oudewater wierdt mede, op aan
bod van vryen uyttogt, door dien land
aardt ingeruymd, even gelyk die al eeni
e dagen
ag te voore ook uyt de Beverwyk
## # 't huys (1)
was geweeken.
fol. 489. Ja de ſtad Haarlem zondt eenige Gemag

#

land zoo onverwachte uytkomſt heeft
willen bezorgen. Het gene ook de zin

ſpeeling van deezen legpenning is, wel
ke op deezen zeldzaamen ommezwaai der

Nederlanſche ſtaatszaaken in dit jaar ge
munt is.

Op het voorſtuk is een krygsknecht in volle wapenruſtinge te paarde verbeeld, binnen den
zoom deezer woorden:

NoN PLACENT DoMINo MILITIS OCREAE.
DES KRrgsMAN's LAARZEN BEHAAG EN DEN HEERE NIEz.
Dat is het betrouwen op zyne geweldige krygsruſtingen: want voorheen zag Nederland t'zyner
hulpe door het doorluchtige Huys van Oranje ontzaglyke krygsmagten in het veld brengen, zon
der echter groot voordeel daardoor te verkrygen. Dan nu, daar het alles verlooren ſcheen, deed
God de algemeene zwaarigheden ter algemeene behoudenis gedyen, om de verloſten des te meer
te overtuygen; hoe hen deeze bekomene voordeelen niet van de kracht of 't beleyd hunner wa

penen en Helden, maar alleen van zyne gunſt en welbehaagen afkomſtig waaren. Het gene ook

#- door 't voorbeeld

van Gideon op het ruggeſtuk van deezen legpenning wordt beveſtigd: want

teren kap. men ziet hem met geboogene kniën en opgeheevene handen zyne (4) geringheyd en de onmagt
VI. " Is zyns volks, dat door de Midianiten (als Nederland door de
zeer verarmd was, erken

#

# #,

nen, en zich in den gebede hemelwaart wenden vanwaar de dauw nederdaalt op het uytgeſpreyde

Wifi, 3. vlies. Het omſchrift meldt met den (5) Apoſtel, hoe dat
.

TIMENT I DOMINUM OMNIA CO ÖPERANTUR IN
BONUM.

1576.

D EN GOD VREEZEND EN ALLE D ING EN MEDEWERKEN

TEN GOEDE. 1576.

Koning Philips ziende de zaaken in Ne- [ HofmeeſterQuiſciada, buyten iemandsken
derland, ſtaande het Oppergezag des | nis opgevoed en tot het afſterven zyns Va
Raads van Staate, zoo zeldzaamen keer |ders onbekend gebleeven. Twee jaaren

neemen, benoemde zynen natuurlyken | verliepen nog ſedert, eer (7) Koning Phi- (7), Strada
Broeder Don Johan, van wien wy voor- |lips, onder voorgeeven van ter jagt te #ee.
heen al geſproken hebben, tot algemeenen | gaan, hem in 't veld ontmoette, en tot 1 pag. 5o7
Landvoogd der Nederlanden. Dees was | overgroote verwondering aller omſtaan
te

# uyt Barbara van Blomberge, |deren

voor zynen natuurlyken Broeder

#" (6) op den zelfden dag als zyn Vader Key (8) erkende, verblyf in 't Hofgaf, en be- #"
LFiëso6. Spanje gevoerd was hy door Magdalena | Alexander Farneze deed opvoeden. Zoo-1 Pºssº"

# bec. zer Karel de V. verjaarde, gebooren. Naar | nevens Don Karel zynen eenigen Zoon en Belg. Deg.

de Ulloa , Huysvrouw van 's Keyzers | dra hy het berichtſchrift des opgedraagen
Lands
We
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#

Landsbewinds had ontfangen, trok hy te nen Landvoogd van Nederland, en
1576.
ſt door Vrankryk in vermomd gewaad zoo van zyne komſt als aanſtelling
(r) strada naar Nederland: want hy gedroeg zich brieven aan den Raad van Staate ken
'de Bello (1) als een ſlaaf van Oktaaf Gonzaga zy nis, als ook bevel aan de Spanjaards (3) #"
#
nen reysgenoot,
hebbende
aangezigt
1. pag.#
423. gelyk
een moor geheel
zwarthet
gemaakt,
het van de wapenen aanſtonds neder te leg- #e.
gen, en alle geweld te ſtaaken. Zyne I. Pag-413.
haair gekort en als lamswol gekruld. Zoo
vind ik op dit penningplaatje
dra hy te Luxemburg aankwam, 't gene's bewaard, 't welke ik beſt hebbe geoor
, daags voor de plondering van Antwer deeld, mids het geen jaartal heeft, al
G#
Ned. Hiſt. pen (2) geſchiedde, leyde hy het mom hier op zyne aankomſt in Nederland te
-

#

-

#" gewaad af, verklaarde zich tot algemee plaatſen.

Zyn geharnaſt borſtbeeld, verſierd met de Ridderordre van 't gulden Vlies, waarmede hem
Philips # beſchonken, ſtaat binnen dit tytelſchrift:
JOANNES AUSTR1AE, CAROLI V FIL1us.
JOHAN VAN OOSTENRTK, ZOON VAN KAREL
DEN VTFD EN.

Dewyl Don Johan by deeze bekend zy der Staaten zyde koozen, zynde be
maaking ook gyzelaars en andere verzeke koord, weygerden niet alleen dennieuwen
g## ring (4) van de Staaten begeerde, eer hy eed(7)te doen, maar rukten, mids het eene S!#
# zichditdieper
in durfdeſtraks
begeeven,
bewyslandwaart
van mistrouwen
aan woord het andere opwekte, en zy met ge- Beroe:.
- - V- - -

#

vangeniſſe gedreygd wierden,ylings allen #
eyding om zyne trouw te verdenken. Des te wapen, randden hunne Overſten aan, #1.
zendende eenige Gemagtigden naar Luxem en ſmeeten den Landvoogd Robles, mids
burg om zynen grond, waare 't moogelyk, gaders Villers, Luſſy, Monçeau, Cham
te ontdekken, verzuymden zy ondertuſ py, en etlyke anderen hunner Hopluyden
ſchen geene gelegenheden om hun ſtuk nog in hechtenis. Integendeel de Gemagtigde
al vaſter en vaſter te beleggen. Dus hadden der Staaten Stella wierdt uyt den kerker ge
(#)
Nºhaald en afgevraagd, of hy als nog by de
ren Ned. zy
º : door Joris van (5)Lalain Heer van Ville
gedaane
belofte van volle
bleef,
Hiſt. foi zich van Valençyn, gelyk ook door den
123 verſo. Baanderheer Boudewyn van Gavere van en gezind (8) was het uyterſte nevens hen (8) Hooft

#

Kameryk verzekerd.

Meer werks had

op te zetten. Dat beveſtigde, dit beloof #".
het in Groeninge op der Staaten zyde te de hy, waarop º zich aanſtonds aan de ""

krygen, want François Stella, om dat te zyde der Staaten by eede verbonden en in
wege te brengen, door de Staaten derwaart de plaats der gevangene Hopluyden en
Q# (6)
was door Kaſpar Robles Bevelhebberen nieuwe Keuroverſten aan
Beroerten, Stadhouder van dat geweſt, op geen ydel ſtelden. Die riepen ſtraks de kamer van
# vermoeden van de waare oorzaak dier be Burgermeeſteren, deeze weder het geheele
''” zendinge, kort naa zyne aankomſt in lighaam der ſtad by een, welke beyden te
hechtenis geſmeeten. Dan daar door echter ſamen verklaarden de gedaane veranderin
nog niet geruſt, poogde de wantrouwende voor goed, (9) en zich dierhalven ook (o) Bof
Stadhouder, door 't afvorderen van eenen aan de zelfde zyde te voegen. Toen wierdt #n,
nieuwen eed, zich van de trouw der bezet Stella naar Bruſſel afgevaardigd, om eenen x boek,
telingen nog meer te verzekeren: maar anderen Stadhouder over het Geweſt, een " *
die door den gevangen Stella, geduurende ander Opperhoofd over 't krygsvolk, en
zyne hechtenis, met de aanbiedinge der de beloofde ſoldy te verzoeken. De Baron

#

volle betaalinge hunner achterſtallen, zoo
I. Deel.

van Ville, naamaals Graaf van Rennen
Mmm

berg,

23o
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1576. berg, tot Stadhouder aangeſteld, bevondt vaſte goederen beſtemden.
by zyne komſt te Groeninge, dat men aan
debezetting omtrent tweehonderdduyzend
guldens ſoldye ten achteren was, des deed
hy, om aan haar, volgens belofte, betaa
ling van dat achterweezen te bezorgen,
de Ommelanden vergaderen, die tot het

uytmaaken dier ſomme het opbrengen van

Maar dewyl

de penningen, daaruyt bekomen, niet
genoeg waaren, deeden zy daarenboven . .

nog het zilverwerk van den overleeden (r) Bor
Biſſchop (1) Johan Knyf, en dat der ge- Neden,
vangene Hopluyden en vermoogendſte in- #
woonderen der ſtad ſmelten, en daarvan fol. 174
de
volgende vierkante noodſtukken tot vol- #
zo

den vyfden penning uyt de inkomſten der le betaaling der bezettelingen munten. is verſo.
-

,,TY -
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I. Het eerſte, dat een heele ryksdaler is, heeft in het midden het wapenſchild van Groenin
ge, en boven het zelve eene G, zynde de eerſte letter van den naam dier ſtad. Het omſchrift is:
- ,

-., zº

NECESSITATE. 4 FEBRUAR11. 1577.
DOOR NOOD. DEN 4. VAN SPROKKE LMAAND. 1577.
II. Op het tweede ſtuk, zynde een halven ryksdaler, ſtaat in het midden het wapenſchild der
ſtad, en daar boven eene G, betekenende Groeninge: verder heeft het dit zelfde omſchrift als
het eerſte, te weeten:

NECESSITATE., 4 FEBRUAR11. 1577.
UYT NOOD.

DEN 4. VAN SPROKKEL MAAD. 1577.- -

-

--

Naar dit voorbeeld hebben ook de ven

de bezettelingen tot het gebeente uytmer
(2) Hooft dels, die (2) te Delfzyl en Dam laagen, gelen, en het ſlot Vreedeburg nog in han

#" hunne Hopluyden gevangen genomen en
" " naar Groeninge gevoerd: en die van Leeu

den der Spaanſchen, lieten door hunne
en by den Raad van Staate te

#

waarde en Stavere volgden hetzelfde ſpoor. Bruſſel aanhouden; (5) ten eynde den (5)Bor

1577. Desgelyks was op den eerſten dag desjaars Spanjaarden mogte gelaſt worden het ge-#en:

#

-

X boek,"
zevenenzeventig de Prins van Oranje met melde ſlot te ontruymen. Dan als
Muyde, en weynige dagen daarnaa met de bezettelingen van den burg wierdt ver- **s

g#
Weeſp en (3) Weeſperkerſpel overeenge nomen, namen zy dit ten euvelſten op,
ed. Hiſt. k
-

#" komen.

Integendeel ontdekte men te voorzagen zich van al het noodige totte

Bruſſel hoe eenigen gezind waaren om Don genweer zoo zy mogten worden aangetaſt,
Johan te ontfangen, zonder vooraf eenige ja ſcheenen zelfs, met de omleggende
voorwaarden, die tot ruſt des lands ſtrek bezettelingen in goed verſtand zynde, iet ' '
ten, te hebben bedongen. Zulks de naadeeligs tegens de ſtad in den zin te heb- ---- -Roomſche Staaten met elkandere een naauw

ben. Waarvan de vrees niet ongegrond : "

verbond aangingen, om hunnen Gods was: want als de burgery door onmagt
dienſt en 't Vreedeverbond van Gent te wat traaglyker, als naar gewoonte, hun
handhaaven, de Spanjaards en hunnen ne weekelykſche ſoldy bezorgde, deeden
aanhang te verdryven, en, onder behoore de Spanjaards van 't ſlot op den middag
lyke gehoorzaamheyd tot den Koning, de eenen uytval in de ſtad, en hebbende
ederl.
(#
ruſt, welvaart, vrydommen, gerechtig eenen op de wacht ſtaanden burger dood, zo ber
Beroerten, heden (4) en oude herkomſten des lands de anderen op de (6) vlugt geſlaagen; ruk- Néderi.
X. boek,
voor te ſtaan. Die van Uytrecht in 't by- | ten zy, terwyl het grof geſchut met ſcherp #n.
fol. 21o.
• DO

verſo.

zonder, ziende hunne inwoonders, door
i . .-

.

op der burgeren huyzen geloſt wierdt, fo, Eig
lº 4 -

A

ter
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ter ſtad in; ſteekende den brand in eenige tigden van Holland, en de Graaf van Boſſu 1577.
huyzen aan verſcheydene plaatſen. En, nu van zyne gevangenis ontſlaagen, te hoewel dit den volgenden dag hervat Uytrecht: dees bezorgde aan zyn #
wierdt, zoo greepen echter de burgers ment, dat in en op de dorpen om die
moed, die aanſtonds de ſtraaten, naar 't lag, zyn achterweezen, deed het ſlot zeer

*,

ſlot uytgang hebbende, opgegraaven en

heftig beſchieten, en dwong de bezette

# #e binnen # by 't ſlot

lingen van 't zelve wegens de overgaave in

»

ſlaa
onderhandeling te treeden. . Het verdrag
ſtaande huyzen doorgeſlaagen,
de toegan
toeg
#ngen met zeylen geblind en, het verzochte wierdt den negenden van (3) Sprokkel- g, #

1) Reſol.

- -

van Holl buskruyd en lood van de Staaten (1) van maand geſlooten, en de burg, volgens in- #en,

22 Dec.

-

###l. Holland bekomende daarachter veertien houd van 't zelve, door den Spanjaard X boek,
# # zwaare ſtukken geplant hebben: zulks de den elfden ontledigd: waarvan de gedach
## Spaanſche bezetting zich binnen weynige tenis, in dankbaare erkentenis van dat
van Holl. dagen berend, en op het ſlot ingeſlooten God die van Uytrecht van het gevreesde
#l. vondt. In 't midden van deeze beweegin evaar op zoo zonderlinge wyze verloſt
deezen legpenning bewaard wordt.
2 14gen kwaamen eenige (2) Staatſche Gemag

#

Het gekroonde wapenſchild van den Spaanſchen Koning, omhangen met den Ridderlyken hals
band van 't gulden

lies, ſierd de voorzyde, tuſſchen de gekroonde letters P en A betekenende

PHILI Ps en ANN A. Verder leeſt men in den rand, vermids zy hunne verloſſing ook aan de . . .
cendragt der burgeren hadden dank te weeten, deeze ſpreuk:
CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT.
DOOR EEN DRAGT GROE Ij EN

KLEYNE ZAAKEN.

De borſtbeelden van Koning Philips en Anna zyne Gemaalin ſtaan onder eene Koninglyke (AI. Kor.
XV. V. 19.

kroon, en binnen deeze (4) ſpreuk van den Apoſtel op de achterzyde:

GRATIA DEI sUMUS QUoD sUMUs. 17.
w

t

.

' '

DOOR DE GE NA DE GODS ZrN WY DAT Wr Z rN. 1577.
- --

Als de Spanjaards het Uytrechtſche ſlot
ontruymd hadden, is het door den Schout,

(:) #

recht , om dat te moogen doen, een wyd
loopig verzoekſchrift (7) aan de Algemee- &#

Burgermeeſter, en eenen (5) Burgerhop | ne Staaten te Bruſſel. Dan dewyl de toe- #en,

#n, man met honderd burgeren betrokken,

en ſtemming dier Staaten nog lang achterwege # boek,

Xboek, hen de bewaaring van 't zelve door den

bleef, wierdt by voorraad het geſchut" **

#* Graaf van Boſſu in handen geſteld, om en de oorlogsnooddruft daaruyt in de ſtad

#

& 219.

het, voor den regeerenden Raad en de
en naadat middelerwyl het ver(6) Hooft Algemeene Staaten in 's Konings(6) naam, of was ingekomen, op den achtentwintig
#" vervolgens door hunne eygene burgers be ſten van Oogſtmaand het ſlot aan de

#

'” zet te houden. Dus raakten de Spaanſche der ſtad volkomenlyk geſlecht: het welke
krygsknechten van den burg, en eyndelyk
geheel uyt het Sticht: by welke zich in 't
wegtrekken ook vervoegden Hopman Tor
dezillas, die op het huys te Viane, en
Alonzo Lopes Gallo, die op dat van Kuy
lemburg had gelegen. Hiermede waaren

door Keyzer Karel, om de ſtad in toom te
houden, in het jaar vyftienhonderdnegen
entwintig geſticht was. In Zeeland had
de Prins van Oranje in 't voorige jaar, als
reeds verhaald is, zich van de ſtad Sierik
zee, en alle de verlaatene ſterkten in dien

de verbitterde burgers echter nog niet te oord door den Graaf van Hohenlo verze
vreede, maar begeerende het ſlot tot den kerd : zulks ganſch Zeeland, uytgeno

grond te ſlechten, zoo zonden die van Uyt

men Tertoole, zich thans onder het Lands
Mm m 2
be

,

.

. .
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beſtier van dien Prins bevondt. Om dee en de ſtad in haare voorrechten, vrydom
ze ſtad ook onder zyn bewind te krygen, menen oude herkomſten beſchermd zoude
was er nu ſedert eenigen tyd met der zel worden. Op deeze wyze was Zeeland
ver Gemagtigden, wederzyds met veel eyndelyk tot een lighaam gebragt, en naa

1577.

naadruks gehandeld, en het verdrag den veele rampen en elende, ſtaande de voori
zeventienden van Grasmaand te Dordrecht ge belegeringen geleeden, van den Span
(1) Bor
Nederl.
Beroerten,

geſlooten: onder (!) beding, dat voort jaard, en als uyt den kuyl der leeuwen

X. boek,
fol, 239.

aan de totnogtoe alleen gedulde oefening verloſt; waarom het, in naavolging van .
van den Roomſchen Godsdienſt
Uytrecht, deezen legpenning heeft in 't
handhaafd, geen Stedevoogd aangeſteld, licht gegeeven.

#

-

t

Op de voorzyde ziet men den Profeet Daniël tuſſchen vier leeuwen, onder den Hebreeuwſchen
naam JE HO VAH, HEERE, en de beſcherming van eene hand, die uyt de wolken komt,
hemelwaart verzuchten. Het omſchrift luydt aldus:
(2) Pſalm
LXXIV.
Y. 22. Sal.

Spreuken
kap. XXII.
V. 23.
Jerem.
kap. L.

IS JUDICABIT (2) CAUSAM SUAM.
DIE ZAL

zrNE

RECHTZAAK OOR DE ELE N.

Rondom het Zeelandſche wapenſchild, ziet men op de achterzyde dat der Ridderſchap en ze.
ven ſtemhebbende ſteden van Zeeland, binnen het randſchriſt deezer (3) woorden:

Y. 34.
(3) I. Kor.
XV. Y. Io.

GRATIA DEI SUM QUOD SUM.
!

DOOR DE GE NA DE GODS BEN IK DAT IK BEN.

Terwyl men aldus, zoo te Uytrecht

# zynde gebragt de lange tyd en zwaare

als in Zeeland, de ruſt herſteld had, was koſten, die tot het uytruſten en onderhou

4) Bor

$##

Beroert.

X. boek,
fol. 212.

eene onderhandeling met Don Johan,
wegens de voorwaarden zyner aanneemin
ge, door de Gemagtigden der Algemeene
Staaten begonnen. Deeze liep meeſt over
het (4) beveſtigen van den Gentſchenpays,

den van zoo groote vloot noodzaaklyk
vereyſcht wierden, waar het bootsvolk te
vinden zoude zyn, dat onder den Span

#
en zyne genade zoude willen ſtaan;
en eyndelyk dat zoo magtige ſtaatszenuw,

en het wegzenden der Spaanſche krygs eens in handen der Spanjaarden geraakt
knechten: zynde beyde zaaken, die den zynde, genoegzaam verlooren was, en
nieuwen Landvoogd ganſch tegens de borſt tegens den Staat zelf konde gebruykt wor
waaren. Dan als door de byzondere Staa den, zoo wilde niemand dien voorſtel aan
ten, meeſt alle de Abten, Dekens en Ziel neemen, maar dat het krygsvolk te land
zorgers van Nederland, de Gods- en had te vertrekken. Don Johan, die eenen

(##
Rechtsgeleerden der Hooge Schoole (5) aanſlag met dit volk op Engeland voorhad,
ed. Hiſt,
fol.489.

van Loven verklaard, midsgaders door wilde geenszins hiertoe verſtaan, maar dat
den Raad van Staate beveſtigd was, dat er de aftogt te water, vermids 't gebergte met
in den Gentſchen Vreede niets tot naadeel ſneeuw bedekt, en Italië met de peſt be
van den Roomſchen Godsdienſt of het Ko ſmet was, zoude (6) geſchieden. Zulks, (6) Hooft
ederl.
ninglyke gezag was beſlooten, ſtondt hy dewyl de handeling nu ganſch ſcheen afge Hiſt. fol.
toe dien te zullen bekrachtigen, en de broken, de Staatſche Gemagtigden hem 489.
Spaanſche krygsknechten, naadat hun ſchriftlyk betuygden hoe 't aan hen niet
achterweezen hen zoude betaald zyn, te geſchort had, noch ſchortte, dat er niet
water uyt den lande te zullen doen ver vruchtbaars uytgericht wierdt, des dat ze
trekken, mids dat tot deezen zeetogt de zich vry kenden van alle ſchuld aan 't naa
Algemeene Staaten de noodige ſchepen be deel dat den dienſt van God (7) en den Ko- g#or
zorgden. Dit antwoord ſcheen in 't eerſt ning, aan 't verderf dat den Lande, door #l.

voldoende, maar naderhand in overwee eenen nieuwen oorlog, beſchooren was. 493.
Het
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gerucht hiervan verſpreydde zich en de zoo lang ontbeerde kalmte eenmaal 1577.

ſtraks alom; zulks veelen,

# der

voorgaande elende, tot den Heme

OIIl

eheel herſteld mogte worden. Als onder anderen blykt uyt eenen legpenning, in

vreede verzuchtten: op dat de twiſtzoe dit jaar door die van Gelderland geſlaa
kers verſtrooid, het bloedſtorten geſtaakt, gen.

De voorzyde voert het borſtbeeld van Philips tuſſchen een Bourgondiſch kruys en vuurſtaal.
Onder 't geknotte ſchouderſtuk ſtaat GELDER, ten blyke dat de penning aldaar geniunt is.
In den rand leeſt men dit omſchrift:

DA PACEM Don INE IN DIEBUs Nost RIS! 1577.
HEERE! GEEF VREE DE IN ONZE DAGEN. 1577.

Op de rugzyde ziet men de Spaanſche van de Inlandſche krygsknechten ſcheyden ; zynde de

(t) Pſalm

eerſten kennelyk door hunne naauwe, elyk de laatſten door hunne wyde broeken. De rand is iXVIII,
omzoomd met deeze ſpreuk van den

# Koninglyken Profeet:

W. 31.

D ISSIPA GENTES, QUAE BELLA VOLUNT. PSAL Mo 68.

VERsz Roo 1 DE VOLKEN, DIE LUST HEBBEN IN
OORLOGE N.

PSA LM 68.

Op de bekendmaaking, die door de Al Bruſſel begaaven, om te zien hoe men (4) (*) Hooft
2) Bor
ederl.

Beroerten,

IXboek,
fol. 176.
verſo.

gemeene Staaten (2) by brieven van den elkanderen nader zoude konnen tegemoet #".
• 494
laatſten opſtand der Spanjaarden aan Key komen en de nog onbeſlechte punten veref
zer Maximiliaan gezonden, doch mids fenen. Om dit uyt te werken, verſton
zyn overlyden aan zynen zoon en toeko den de Staaten, dat hunne Gemagtigden,
menden naazaat, den Roomſchen Konin in gezelſchap der
Gezanten,

#

zich weder naar Marche in Famine zouden

(3) Hooft
Ned. Hiſt,

fol. 492.

Rudolf gedaan was, had die Worſt nu
Keyzer, tot het byleggen der gereezene begeeven; en Don Johan, die zich daar
eſchillen, den Heer Gerard(3) van Groes ophieldt, waare 't moogelyk, nog tot
eek Biſſchop van Luyk, en Hertog Wil het wegzenden der Spaanſche benden te
lem van Gulik en Kleef, of die zy in hun land te beweegen. Veel ſtribbelens viel
ne plaats wilden zenden, midsgaders nog 'er over dit verſchilpunt; doch des Key
ten zelven eynde van zynentwege de Hee zers Gezanten, bewyzende zyn ongelyk
ren Philips de Alde Baron van Wynenberg, en de onmoogelykheyd van den togt te
en Andries Gail der Rechten Doctor als water, overrededen hem eyndelyk: zulks
Middelaars gemagtigd, en naar Nederland Don Johan op den twaalfden van Sprok
afgezonden. Welke de voorgemelde han kelmaand te Marche het verdrag onderte

deling tuſſchen Don Johan en de Algemee kende, 't gene ook vyf dagen (5) laater (s) Bot
(*) Proteſt,

ne Staaten, naa de laatſtgedaane (*) aan zoo door den regeerenden Raad, als door #
tuygenis en 't vertrek der Staatſche Gemag de Keyſerlyke Gezanten, en de Gemag- # s
tigden, door hunne tuſſchenkomſt in tigden der Algemeene Staaten, uytgezon- fol.224.
middels nog leevend hielden, op hoope derd die van Holland en Zeeland, te

van ze nog tot een gewenſcht eynde te Bruſſel geſchiedde, waarnaa het op 's Ko

brengen. En waarlyk hunne aangewende
zorg was van die vrucht, dat zy nog ver
ſcheydene oneffenheden by Don Johan
uyt den wegruymden, zulkszy zich naar
I. Deel.

nings naam, onder den tytel (6) van Eeu- &#
wig gebod alom wierdt afgekondigd. Ter # #"
gedachtenis van 't welke, dees gedenk- en
legpenning in dit jaar gemunt is.
Nnn
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-

-

I. Op de eene zyde van den gedenkpenning ziet men de Gerechtigheyd op eenen verheeven
troon zitten, hebbende den Vreede aan haare rechter, en den Overvloed aan haare ſlinker zyde,
onder dit omſchrift:
-

. .

l .

JUSTITIA PACEM, COPIAM PAX ATTULIT.

DE GERECHTIGHEYD HEEFT D EN VREEDE, DE VREEDE
DEN O VERVLOED AANGEBRAGT.
-

Op de andere zyde ſtaat de praalende Vryheyd, hebbende in de ſlinker hand een zwaard en

#.

palmtak, waar nevens men gebrokene ketens en kluyſters ziet. Haare rechter hand houdt eenen
fit, Viff. Hoed boven eene Koninglyke kroon, die met eenen olyf- of (1) vreedetak is doorreegen: ver

verſu 116 mids de (2) Koning, op den zevenden van Grasmaand, dit getroffen verdrag te Madrit beveſtig

# de. Daar onder hauden twee geſtrengelde rechter handen, boven den Nederlandſchen Leeuw,
#" een hart, zynde het zinnebeeld der Eendragt, waar uyt de bekomen olyftak voortkomt; 't gene
(2)

fol,

ook door dit bygeſtelde omſchrift nog meer wordt opgehelderd:

verſo.

VINDICAT A LIBERTAS CONCORDIA. 1577.

DE VRTHErD Doo R DE EENDRAGT GEHANDHAAFD. 1577.
II. De legpenning heeft op de voorzyde twee ſamengeſtrengelde rechter handen, die tuſſchen
(3) ovidii twee (3) fruythoorns, zynde het zinnebeeld van den Overvloed, den
ſlange- of vreede
Metam. ſtaf van Merkuur vaſthouden. Welke dus genaamd is, om dat hy Arkadië doorreyzende twee

#

# ss vechtende ſlangen, met zyne roede tuſſchen haar beyde te leggen, zoude geſcheyden en bevree
(4) Macro- digd hebben.
bii

Sa.lib. I.

Het omſchrift in den rand is dusdaanig:
-

#

-

-

CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT. 1577.
DOOR EEN DRAGT GROEIj EN KLEYNE ZAAKEN. 1577.

(5) Joann.
Openb.

Op de andere zyde is de Aartsengel Michaël in gevecht (5) met den draak verbeeld, omdat
kap. xiI. die Beſchermheylig van (6) Bruſſel gehouden wordt, en dees penning tot gebruyk van de Re
V. 7.
kenkamer dier ſtad gemaakt is, als blykt uyt dit omſchrift:
(6) Guic

# de

SUBDUCENDIS RATIONIBUs CIvIT AT 1s BRUXELL EN s1s.

Nederl.

fol. 53.

-

TEN DIENS TE VAN DE REKENKAMER DER
STAD BRUSSEL.

Volgens dit afgekondigde verdrag, ont- | dienſte zyner Majeſteyt, in bezit wierdt
ledigden de Spaanſche bezettelingen het | genomen. Desgelyks ontruymden ook
g) Hooft ſlot van Antwerpen, het (7) gene door de overige Spanjaards alle andere ſteden en

# vier vendels Waalen, onder den nieuwen ſterkten, die ze alsnog in Nederland in hun
Burgvoogd den Hertog van Aarſchot, ten | geweld hadden, en toogen allen naar den
kant

JFT
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(r) Strada kant van (1) Maaſtricht, dat hen tot alge zien had, gevonden, welke openlyk hun 1577.
wantrouwen wegens de geduurzaamheyd #se meene verzamelplaats was aangeweezen. deezer
vreugde Betuygden. En ofſchoon
i, pag. 432. Hier wierden de gevangens, die de een
van den anderen, ſtaande de laatſte opſtand,
had bekomen, ter goeder trouwe uytge
wiſſeld, den wegtrekkende benden haare
achterſtallige ſoldy betaald, en om die te
(1) Hooft geleyden de Graaf van (2) Mansvelt tot

deeze voorzegging, eer verloop van eene
maand, begoſt vervuld te worden, zoo

zag de gemelde Viglius (6) daarvan geens- Q #
zins den uytſlag, vermids hy op den acht- # #".
ſten dag daarnaa , in den ouderdom van

#" Opperlegerhoofd benoemd. Op den zes: zeventig jaaren, het ſterflyke afleyde.
entwintigſten van Grasmaand braken eerſt Verſcheydene

Geeſtlyke

geſtichten ,

de Spanjaards, toen de Italiaanen en Bour queekſchoolen, en huyzen tot onder
gondiërs, zoo te voet als te paarde op, houd van oude arme (7) mannen heeft de ##
gemaakt, welke Script.
ontledigden binnen drie dagen de ſtad overleeden van die
Maaſtricht, en namen hunnen weg naar hem uyt zyne Geeſtlyke bedieningen waa- #
#" 't land van Luxemburg, vanwaar zy (3) ten opgekomen. De overige goederen, , #
Hit
fol voorts
naar Italië toogen.
Naa 'tniemand
vertrek door zyne (8) geleerdheyd, arbeyd en #"
5O3.
der Spanjaarden,
't gene zich
zorge vergaderd, zyn onder zyne naaſt- Script.
had konnen inbeelden, deed Don Johan beſtaande vrienden verdeeld: vermids hy #:
op den eerſten van Bloeimaand zyne ſtaat by Jakoba d'Amant zyne Huysvrouw
lyke intreede te Bruſſel, zynde door den # kinderen geteeld had. Hy was de
Hertog van Aarſchot en een aanzienlyk aatſte (9) gemyterde Prooſt van Sint Bavo #

#

w

gezelſchap van Nederlandſchen Adel buy

g#
ed. Hiſt.

-

te Gent, hoewel ook anderen willen , des Pais

ten de ſtad ingehaald en ontfangen. Ten dat naderhand Maximiliaan (1o) van Mo- #,
vierden dage leverde hy zynen laſtbrief rillon deeze eertekenen nog zoude hebben #
Hoe, het
't is zeker van
dat ##
over, en (4) zwoer, in tegenwoordigheyd bezeeten.Philips
metzy,
toeſtemminge
Pag- 395,
-

#

#" van des Pauzen en Keyzers Gezanten,
aan handen van den Biſſchop van 's Herto Kornelis Janſenius, eerſten Biſſchop van

genboſch het Eeuwig gebod, den Gent Gent, eene geheel nieuwe Prooſtdy in

11) Hiſt.'

ſchen Pays, alle vrydommen, rechten en die kerke, ter benoeminge (11) des Graa-

#.

ewoonten deezer Landen te zullen hand
aaven en onderhouden. Waarop de Ge

magtigden der Algemeene Staaten # WC

ven van Vlaandre, opgerecht, en tot die iſ ſolist.
hoedaanigheyd Bucho van Ayta , die (12) suft.

Hoogleeraar (12) in de Godsgeleerdheyd, #

derom eed deeden, en tot Opperland Aartsdiaken (13) van Ypere en Neef van Friſº,

voogd des Konings over hunne Geweſten gemelden Viglius was, in 't voorgaande ##
aannamen. Hoe groote uytgelaatenheyd jaar benoemd heeft. Welke verandering Neden.
van blydſchap men alom onder de ingezee ook oorzaak is, dat dees nieuwbenoemde #,
tenen beſpeurde, zoo wierden er echter Prooſt, hoewel eenen hoed met zes quaſ- fotº:
#ed.Meter
verſcheydene luyden van oordeel en ge
Hiſt leerdheyd en onder deeze Viglius, die de ten, geenszins echter eenen myter of ſtaf #

op den volgenden legpenning komt te voe- Ned. Hiſt,

#" prachtige inhaaling van Don Johan (5)ge

fol. 492.

ICIl.

"IIII

Tro,

#
De voorzyde verbeeldt een ſchip, dat als in behoude haven zynde, zyne zeylen en ankers ſchynt
te laaten vallen, onder dit opſchrift:
P O R T U s

S AL U T 1 s.

HAVEN DER BEHOUD ENISSE.

Welke niet alleen het Land door 't ſluyten van den Gentſchen Vreede, maar ook zyn Oom (14) suff,
bereykt had met het verzochte ontſlag zyner ampten (14) van den Koning eyndelyk te verkrygen, Petri de

of ook met het leeven, naa zyne wacht zoo lang waargenomen te hebben, eyndelyk af te leg- #P:
Friſiae,
gen. Verder leeſt men tot omſchrift:

Pag- 343,

Nnn 2
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1577.

REKENPENNINGEN

DE R STAATE N. VAN NEDERLAND.

Hoewel men uyt dit op-en omſchrift zoude moogen denken, dat dees legpenning ter eere van

Wiglius zelf gemunt is, zoo is 't echter eene volſlaage waarheyd, dat de gedachtenis van zynen
Neef, als nieuwen Prooſt van Sint Bavo, daarop bewaard is: als blykt zoo uyt het ontbeeren der

emelde eertekenen, en uyt andere penningen, in laatere tyden t'zyner eere gemaakt, als ook om
de achterzyde, rondom het wapenſchild van Bucho van Ayta, zyne gewoonlyke by
ſpreuk, genomen uyt (1) den brief van Paulus, in den rand tot omſchrift geleezen wordt, te

# op
van Koloſſ.
(1)Aan die

kap. III.
Y. 1.

WCCtCI) :

2

QUAE sURSUM sUNT QUAERITE.
ZOEKT DE D ING EN DIE BOVEN ZTN.

Als Don Johan uyt zyne wedergekeerde burg, genoegſaam het teken van eenen
Gezanten, die hy, om den Prins van nieuwen oorlog in Nederland gaf. De
Oranje, nevens de Staaten van Holland Staaten, deeze onverwachte tyding ont
en Zeeland tot het aanneemen en tekenen

fangende, ſtelden zich ſtraks in ſtaat van

van 't gemelde Verdrag te beweegen, naar meer diergelyke aanſlagen te konnen te
Geertruydenberg had gezonden, verſtondt gengaan, deeden (5) Antwerpen, Bergen
(2) Hooft dat de (2) gemelde Prins en Staaten zich op Zoom, Steenbergen, Tertolen en 's
# wel aan den Vreede van Gent wilden hou Hertogenboſch bezetten, en Breda, wiens
den, doch geenszins in het daarop gevolg bezetting zich voor Don Johan verklaard
de Eeuwige gebod of eenig ander verdrag had, door hunne benden, onder beleyd
-

inlaaten, eer de voorwaarden van dien van den Graaf van Hohenlo en Champai

Pays waaren volbragt en naagekomen,
vergde hy den Staaten dien Prins en zyne
(3)
Hooft aanhangers te (3) beoorloogen; voorwen
Ned. Hiſt.
fol. 512. dende dat die den kryg, met het benaau
wen van Amſterdam, 't gene den Room
ſchen Godsdienſt en den Koning was toe
gedaan, van zynen kant eerſt had her
vat. Maar dewyl de Algemeene Staaten,
moede van de voorgaande elende en ram
pen des oorlogs, verre van dat verzoek
toe te ſtemmen, verſcheydene benden,
(4) Hooft in 't land van Namen en daaromtrent (4)
#" gelegen, de regementen van Mario Cor
doïni en Margelle, gelyk ook honderd
vyftig paarden van Entes, midsgaders de
vendels, die zich in 't Sticht van Uyt
recht ophielden, naa gedaane betaaling
afdankten, zag hy tot zyn leedweezen

gney (6) belegeren. Daarbinnen had
Fronsberg het bevel; welke zich zoo on- foi,29.
verwacht vindende aangetaſt, eenen zy
ner Hopluyden naar Don Johan ſchikte,
om te weeten, hoe hy zich by deeze tyds
geſtalte te gedraagen en waarnaar te richten
had. In 't wederkeeren van Namen wierdt

dees uytgezonden Hopman, en by hem
zeker briefje, van Don Johan aan Frons

berg geſchreeven, betrapt, 't gene dien

Stedevoogd binnen twee maanden ontzet
beloofde.

De Prins van Oranje, die zich

thans te Geertruydenberg ophieldt, en

werwaart men den gevangen gebragt had,
wiſt dien zoo verre te overreeden, dat hy

zich in zynen dienſt begaf, en aannam
een ander naagebootſt briefje in de ſtad te
beſtellen, 't gene het ontzet buyten hoope

hoe merkelyk zyne magt door 't laatſt ſtellende den Stedevoogd tot het handelen
eſlooten verdrag gefnuykt was. Des be met den Prinſe aanmaande. Deeze krygs
# hy zich daarvan te ontdoen, en heb liſt, en dat men den bezettelingen twee
bende de Walſche benden, die de beſte maanden ſoldye in geld, en eene in lake
Nederlandſche ſteden in haar geweld had nen, te betaalen aanboodt, mids zy de
den, behendiglyk aan zyne zyde getrok reſt der ſchuld den (7) Staaten quyt ſchol
ken, verreysde hy naar Namen, in ſchyn den en hunnen Kornel overleverden, was
van de Koningin van Navarre, op haaren van die uytwerking, dat zy den Stede
doortogt aldaar, te begroeten: doch voogd Fronsberg nevens de aanbetrouwde
naauwlyks was hy in de gemelde ſtad aan ſtad, op den vierden van Wynmaand,
gekomen, of hy en zyn gevolg maakten den Prinſe van Oranje in handen ſtelden.
zich door eene krygsliſt meeſter van den Staande de belegering had men daarbinnen
burg; welke vyandlykheyd, gevolgd van tot betaaling der bezettinge de volgende
't verzekeren van Charlemont en Luxem

tinne en zilvere noodſtukken geſlaagen.
1. Het
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1. Het eerſte is vierkant, heeft in 't midden het wapenſchild der ſtad, en omhoog een ander
ingeſtempeld, zynde dat van Oranje, tot een teken dat door des Prinſen laſt de inwiſſeling en
vergoeding geſchied is. Het omſchrift verder is dusdaanig:

IN DER NOOT

BREDA. AN No 1577.

II. Het tweede ſtuk, dat van zilver en voor twee guldens gangbaar geweeſt is, als uyt de on

dergeſtelde Z blykt, heeft omhoog eene leli, in den rechter hoek het wapenſchild van Oranje,
en in den ſlinker dat van Breda, wiens naam ook in het midden, en binnen dit omſchrift ſtaat:

NECESSITAT IS ERGO. 1577.
N O O D S H A L V E.

1577.

III. Het derde en kleynſte is van lood, en heeft in 't midden het wapen van Breda, ter ſlin
ker dat van Oranje, en ter rechter zyde een burgje geſtempeld, binnen dit omſchrift:
IN DER NOOD BREDA. ANNo 1577.
IV. Het vierde is mede van zilver en voor eenen

# # geweeſt, als blykt uyt de

twee ondergeſtelde talduydende letteren XX, en in den rechter hoek ſtaat het wapenſchild van

# den bovenſten een burgje, en in den ſlinker

eene leli; verder leeſt men tot op- en

OIIllChIlft E

IN NECESSITATE BREDAE. 1577.
IN DEN NOOD VAN BREDA,

1577.

V. Het laatſte, dat van lood en rond is, heeft in 't midden den naam der ſtad, en daarboven
het wapenſchildtje van Oranje geſtempeld, binnen het omſchrift deezer woorden:
NECESSITATIS ERGO.
N O O D S H A L V E.

1577.
1577.

Die van Antwerpen, bevreesd dat in |len, de zelve aan zyne (1) zyde en tegens (i) Bot

tyde en wyle de bezettelingen van 't ſlot, | de Algemeene Staaten, voor zyn vertrek #en:
die zich, op 't ontfangen hunner achter- | naar Namen, verbonden had, verzoch- Xi boek,"

ſtallen, voor de Algemeene Staaten ver- |ten aan de Algemeene Staaten, op den ne- #”
klaard hadden, zich door Don Johan tot |gentienden van Oogſtmaandby mondeling
naadeel der ſtad wel weder mogten laa- | vertoog hunner Gemagtigden, (2) het ge- #
ten omkoopen, gelyk hy bereyds, in | heele ſlot, of ten minſten het gedeelte aan

#n,

ſchyn van te handelen met de Hoogduyt- | de zyde der ſtad te moogen ſlechten. Ver-X boek,

ſche Kornellen wegens hunne achterſtal- | mids Don Johan niet zoude ruſten voordat ***
I. Deel.

O oo

hy
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1577.
577. hy
ny het weder in handen had, ja reeds zy tot veeler verwondering, op den acht
(2) Mete
- voorgaf dat te wege te zullen brengen, al entwintigſten der zelve maand, den (2) ren
Ned.
zoude het den Koning driehonderd tonnen burg in haar geweld kreeg. Hierop viel Hiſt. fol.
(")
Op dit verzoek rees men aan 't afbreeken: de Stedevoogd in 136.
Ned.Hºt
Hiſt. gouds (1) koſten.
#" daarover in de Staatsvergaderinge onder de perſoon, edelen, burgers, mannen, wy
Leden een vry groot geſchil; dan, mids ven, jong, oud, met een woord, ieder
ten zelven dage aan de Gemagtigden van leende tot het ſlechten van 't ſlot met zul
Holland en Zeeland het ſtemmen aldaar ken yver de hand, dat 'er geen ſteen op
nevens de andere Landſchappen was toe den anderen wierdt gelaaten, nochte op
geſtaan, zoo wierdt door behulp deezer gehouden, voordat de zyde, die naar de
twee ſtemmen de meerderheyd behaald en ſtad haar uytzigt had, met den grond was
-

-

-

in het verzoek bewilligd. De burgery, gelyk gemaakt en vereffend. De gedach
hebbende dus 't verlof weg, bragt by Hop tenis deezer ſlechtinge, by welk geval
man Pontus van Noyelles Heer van Bours men ook het gevonden ſtandbeeld van Alva
door een aanzienlyk jaargeld, en by de uyt haat verbryzelde, en des zelfs rom
andere Hopluyden en Bevelhebbers door weder tot geſchut (3) hergoot, vind ik op
gereede geſchenken zooveel te wege, dat deeze twee gedenkpenningen bewaard.

(3) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 53o.

I. De voorzyde van den eerſten, dien ik nergens gezien heb als in de Penningkaſſe van den
Heer François Fagel, Griffier van de Algemeene Staaten der Vereenigde Geweſten, bevat de
Vryheyd, hebbende in de ſlinker hand een zwaard en palmtak, waar nevens men ge
rokene ketens en kluyſters ziet. Haare rechter hand houdt eenen hoed boven eene Koninglyke
kroon, die met eenen olyf- of vreedetak is doorreegen. Daar onder houden twee geſtrengelde
rechter handen, boven den Nederlandſchen Leeuw, een hart, waar uyt de bekomen olyftak

#

voortkomt. Verder leeſt men in den rand dit bygeſtelde omſchrift:

VINDICAT A LIBERTAS CONCORDIA.

-

1577.

DE VR2THE2TD DOOR EEN DRAG 2 GE HANDHAAFD.

1577.

De rugzyde vertoont het afbreeken van den burg van Antwerpen aan de zyde der ſtad onder
dit bovengeſtelde byſchrift:
RESTITUTIO REIPU B L1 CAE ANTWER PIE NS 1s.

DE HERSTELLING VAN DEN VRTENSTAAT VAN ANTWERPEN.

/

ſ! Ht
kiel
#lft

II. Op de eene zyde ziet men het Antwerpſche ſlot, aan de zyde der ſtad gemeenerhand af
breeken, binnen het omſchrift deezer woorden:

RESTITUTIO RE1 PUB L1c AE ANT VERP1ENs1s, 1577.
DE HERSTELLING VAN DE N VRTEN STAAT VAN
ANTWERPEN 1577.
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Op de andere zyde zyn, onder den Hoed van Vryheyd, twee geſtrengelde rechter handen 1577.

verbeeld: waar door de Romeynen de onderlinge (1) trouw, of (2) eendragt, gelyk hier, bete
(1) Ou

kenden, want het omſchrift luydt aldus:

daan R.

Moog.

LIBERTAS CONCORDIA VINDICATA.

Pag. 394.

#

Ul

aan R.

DE VRTHE TD DOOR EEN DRAGT HERSTELD.
Moog.

pag. 387,

De Antwerpenaars hadden niet zoodra houden gedrag, in verſcheydene taalen,
verlof tot het afbreeken van 't ſlot beko

in 't licht, en zonden die aan meeſt alle de

men, of de Gentenaars verzochten 's daags Chriſten Vorſten: zoo om hunnen handel
daaraan het zelfde: 'tgene, mids men 't by alle de nabuuren te rechtvaardigen, als
Q# aan (3) die had toegeſtaan, aan deeze, wel meeſt om te beletten, dat door hen of .
#en, hoewel ook niet zonder veel twiſtens, ins ligting of doortogt (5) van volk wierdt toe- $#
#, gelyks wierdt ingewilligd. Zulks de Gent gelaaten. En waarlyk, de gemeente, die zich beroerten,
#" ſche burg op den eerſten van Herfſtmaand nu t'eynde hunner elende waande, zag zich #'
wierdt geſlecht, en met dien arbeyd niet al wederom, en buyten haar toedoen, van
opgehouden, voordat alles was terneder eenen nieuwen en veel zwaarderen oorlog
geſmeeten. Desgelyks hebben die van gedreygd, zonder te weeten wat uytſ!
-

G#
Ryſſel, (4) Valencyn, Uytrecht en an
# dere ſteden dit voorbeeld gevolgd, en zich

fol.

de zelve ſtondt te hebben.

Dierhalve

heeft men, om de vertwyfelde gemoederen

door 't ſloopen van zoo haatelyke breydels te verquikken, en door de rechtvaardig
den weg ter Vryheyd gebaand. De Alge heyd hunner zaake op te wekken, (want
meene Staaten zelfs, ziende dat alle hoop, t is God, die de zynen byſtaat, ja ſchoon
»-

:

-

-

-

van met Don Johan de voorgevalle breuk ze al veroordeeld ſchynen te zyn, echter
te heelen, thans geheel vervloogen was, weet te redden) in dit jaar deezen legpen
gaaven eene Verantwoording van hun ge ning in Nederland doen munten.

Het voorſtuk
den Hebreeuwſchen
JEHO
VAH,
HE Ehad,
RE,vlugtden % I. Boek
Profeet
Elias, alsverbeeldt,
hy (6) vooronder
de vervolging
van Izebel, naam
die hem
den dood
gezwooren
der Konin

te, en hem in de woeſtyne, door vermoeidheid en verdriet nederzygende, cen brood tot verſter

gen kap.

king door eenen Engel gebragt wierdt. Het omſchrift is dusdaanig:

XIX. Y.6.

AFFLICTOS DOCET VIAM SUAM. 1577.
DE VERDRUKTEN LEERT Hr Z rNEN WE G. 1577.

Op het ruggeſtuk ziet men den Profeet Daniël in den kuylder (7) leeuwen, en omhoog we- (-) Daniël
derom den zelfden naam in eene heldere wolk geſchreeven, waar uyt eene hand komt tot zyne viv. 17.
23 en 28.

hulp, en binnen dit omſchrift:
LIBERAT A COND EMN ANTIBUS ANIMAM EJUS.
HY VERLOST ZTNE ZIEL VAN DIE ZE VEROORDEELEN.

Terwyl deeze zaaken zich tuſſchen Don ne tegenwoordige Gemaalinne toe te draa
Johan en de Algemeene Staaten toedroe gen, en by haar eene onbeſproke uytſpan
gen, reysde de Prins van Oranje vaſt door ning zyner zorgen te zoeken. Verzeld
ganſch Holland en van ſtad tot ſtad, om dierhalve met deeze, wierdt hy alom met
(8) Hooft (8) de gereezene onluſten hier en daar te ongeloovelyke blyken van overgegeeve
# dempen, en orde op verſcheydene zaaken gunſt en eerbiedenis verwelkomd. De
# " te ſtellen. Zynde by zyn voorgaande ſtraaten waaren gepropt van de toegevloei
huuwelyk zeer quaalyk gepaard geweeſt de burgers, de ſucht ſchaterde van 't ge
meteene Dochter uyt den huyze van Saxen, juych, en ieder achtte zich gelukkig die
mids zy zeer weêrbarſtig van gedrag en on hem genaaken mogt. Veelen konden zich
geregeld van leeven was, ſcheen hy thans niet verzaadigen in hem te beſchouwen,
's Hemels rechter vuyſt en
des te grooter geneegenheyd Charlotte zy dien zy voorOoo
2.
den

er
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den eenigen naaſt God hielden, die henuyt waart, en bleef er tot den derden dag toe.
(1) de Spaanſche ſlaavernye verloſt had. Onder 't ſpyzen, wierden er ſpelen ver
(1) Bor
Nederl.
Wat hyvoordroeg, 't wierdt goedgekeurd: toond en# uytgeſproken, waarin
Beroerten,
X-boek, wat hy riedt, 't wſerdt opgevolgd. Ja 't (3) hy als een tweede David geroemd #
r; 77.

fol. 254.
Verſo.

(2) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 527.

emeene volk in Noordholland noemde

wierdt, die door 't verſlaan der Spaanſche Beroerten,
em niet dan Willem Vader. Elkyverde om Philiſtynen, de Nederlandſche Iſraëliten #
't zeerſte, en de een riep den anderen toe, van de gedreygde ſlaaverny verloſt had. Hy
Willem Vader is gekomen ? en dat met zoo ging, verzeld van den Magiſtraat, te voet
vuurigegeneegenheyd, dat men de vreugde, deſtad doorwandelen, gedroeg zich ſpraak
daar 't hart van zwanger ging, op 't aange zaam en aanminnig, zoo tegens den min
zigt zag doorſtraalen. Gekomen te Woer ſten als meeſten; ja maakte geene zwaarig

de, wierdt hy door die (2) van den Ma heyd van allen man tegemoet te gaan, zoo
giſtraat van Uytrecht gebeden om, zynde verre eenigszins de welbetaamelykheyd
zoo naby, ook hunne ſtad met zyn be en reden lyden konden. Op deezen
zoek, doch zonder hoede van ſoldaaten reystogt meen ik, mids hy de gewoon
te vereeren. En ofſchoon veele quaad te had (1) zoo nu zoo dan den eenen &##
zuchtigen zich daar op- en die van Uytrecht en anderen met penningen te beſchen- foi #"
ken, dat ook deeze tot het doen van en 7oi
zich nog onvoldaan en van zyne
afgezonderd hielden, toog hy in gezel ſchenkaadjen zullen gediend hebben, of
ſchap der Prinſeſſe, en zyns enkelen hof zoo niet ten minſten tot zyne eer gemunt

#

ſtoetsden achttienden van Oogſtmaand der

zyn.

- --

,,,zº *ns,

%##

I, II, III en IV. De eerſte, gelyk ook de drie daar onder ſtaande aan de rechter zyde der plaate, hebben op hunne voorſtukken, rondom het geharnaſte borſtbeeld des Prinſen, in den
rand deeze tytels:
GUI

H Is To RIP EN N IN GEN,
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1577.

GUILEL Mus, De1 GRAT 1A PRINcE Ps AURAICAE,
COM Es NAS SAV IAE. 1577.

WILLEM, Doo R Go DS GE NA DE PRINS VAN ORANJE,
GRAAF VAN NASSOU, 1577.
1) Reſoi.
wier ruggeſtukken met het borſtbeeld zyner Gemaalinne, die op haare aankomſt door de #
Staat.
Staaten van Holland en Zeeland met zesduyzend (1) guldens jaarlyks, in geval van Weduw te #
worden, wierdt beſchonken, zyn beſtempeld, binnen dit tytelſchrift:
1577, fol,
17.

CHARLOTTE DE BOURBON, PR1N cess E D'OREN GE,
ANN o 1577.

CHARLOTTE VAN BOUR Bo N, PRINSES VAN ORANj E.
IN 'T JAAR 1577.

V. VI en VII. De drie laatſten, welke ter ſlinker zyde van de plaat ſtaan, hebben de zelf
de voorzyden, doch op hunne tegenzyden in plaatſe van het borſtſtuk der Prinſeſſe, het neſt
eensysvogels dobberende onbeſchadigd op eene beroerde zee, onder deeze zyne gewoonlyke by
ſpreuk:

SAEVIS TRANQUILLUS IN UNDIS.
GERUST IN 'T MIDDEN DER OP GE RUY DE BAAREN.

Deeze hoogachting en geneegenheydtot loſſen, verhief zich een algemeene vreug
den Prins was niet alleen by die van Hol degalm, de hoeden wierden omhoog ge
land en Zeeland, maar ook zoodaanig by ſmeeten, en 't handſchut met eene gelyke
de andere geweſten, dat de Algemeene laage losgebrand; ja de gemeente noemde
Staaten de Heeren Johan vander Linden, hem met zoo blyde en luyde toejuychin
Abt van Sinte Geertruyd, Frederik Perre gen den Vader, Verdadiger (6) en ſteun (%) Eti
not, Doctor Elbert Leoninus, en den

van de Vryheyd der Nederlanderen, dat #"

Voorſpraak Liesveld plegtig afvaardigden, de lucht daarvan aan alle zyden weergalm- Oorl, pag.
# Hooft en den zelven deeden uytnoodigen, (2) de. Verſcheydene praalſchepen vondt hy ***
# om naar Brabant te komen, en in zoo in de Bruſſelſche vaart toegeruſt, die met

'” hachlyke tydsgeſtalte hen met zynen wy zyde ſtoffen en zyne wapens behangen, en
zen raad en gebleeke bequaamheyd ten met oranjeboomen, bloemriſten, kranſen
dienſte des Lands by te ſpringen. Vaardig en wimpels verſierd waaren. In een dee
bewilldigde hy in dit verzoek, en kwam, naa zer ſtapte hy met zyn gezelſchap over,
bekomen verlof der Staaten van Holland wierdt daarbinnen onder een keurig muzyk
en Zeeland, vergezelſchapt met zyne met verſcheydene ververſingen (7) ontGemaalinne, met Graaf Johan van Naſſou

#
haald, en in 't voortvaaren door de optrek- #

zynen Broeder, en zyn gewoonlyk hof kende burgery ter wederzyde van de vaart 17.
(3) Bor gezin, op (3) den achttienden van Herfſt verzeld, langs welke het geboomte ins
Nederl. maand te Antwerpen. Naa vyf dagen gelyks verſierd, de boorden en hoogten
# toevens, beſteed in 't beſchouwen der met vreugdevuuren (8) der landluyden (8)pag.15.
foi. Sö. ' elende en rampen, die de ſtad in zyn elf bezet waaren. De drie Rethorykkamers
jaarig afweezen waaren overgekomen, van Bruſſel hadden in de vaart ieder op een
vertrok hy onder geleyde der gewapende ſchip een ſierlyk tooneel (9) opgerecht, (9) pag. 25.
(4)Trium. (4) burgerye te water naar Bruſſel: alwaar om den Prins by 't voorbyvaaren in dicht
# men onder 't beleyd (5) van Johan Hou te verwelkomen. Op dat van het Boek
willem

waart, Raadsheer en Rekenmeeſter van

wierdt de verloſſing(1o) der Iſraëliten uyt (ro) pag.

#n
Brabant,
een zeer grooten toeſtel tot zyne de Egyptiſche ſlaavernye, door Moſeste ”
ranje,
:
-

-

# inhaalinge had gereed gemaakt. Te Wil wege gebragt, verbeeld. Die van de
6) Pag 14 lebroek ontmoetten hem de gewapende Koornbloem vergeleeken den Prins (11) by (11) pag.
burgers van Bruſſel, die uyt hunnen naam, den Aartsvader Joſeph, als hy tot het *
door den gemelden Houwaart, den Prins hooge beſtier van Egypte wierdt geroepen.
deeden verwelkomen, en hoorende uyt zy Op het tooneel van 't Mariëkransken,
nen mond zelf, hoe hy kwam om hen dus genaamd, omdat het blazoen van die
van alle onderdrukking en ſlaaverny te ver Broederſchapuyt een Mariëbeeld (12) bin- (tº) pag.
I. Deel.

Ppp

nen ”
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1577. nen eenen lelikrans beſtaat,

wierdt de

#

Vrouwen en maeghden

ſchiedenis van David vertoond, als hy

Goliath verſloeg, en Iſraël van de ge

dreygde ſlaaverny verloſte. Een lid van
AntC 1n
Van

#n
Oranje,

**"

al

Spelende en ſingende een victorieus liet:
Omdat hy oorſaect was (verſtaghet be
diet

dit Genootſchap ſprak den Prins, in 't

# voorbyvaaren, met deeze (1) dichtrege
# len aan:

ontſingen hem,

“U07'eft

leefden in ruſte voort.
's Gelycks hopen wy dat u excellentie,

“Dat d'I#n

ſet,

Meréft David zynde een herder van

Ons ſal voorſtaan: op hope van dit con

ſchapen bloot,

Door zyn ootmoedicheydt wordt van Godt
“UerC07'eft

Tot een verwinder van Goliat groot,
TDie Iſraël hadde ter doodt ghezworen.

foort
Heeten wy U willecom met een minne
lyét accoort.

Uyt welke , gelyk ook dat men te
Uytrecht
den Prins by David vergeleek,
thoren,
'Door Godts cracht is hem victorie ge ligtelyk de reden, waarom dees penning
gemunt is, kan worden begreepen. .
ſchiedt,

“David bevocht hem niet vreeſende ſynen

(:)
I. Boek
Samuels

Op den eenen kant ziet men David met eenen leeuw, het zinnebeeld der kloekmoedigheyd,

of omdat hy ook zoodaanig (2) een dier had verſlaagen, aan zyne zyde zich ter beſcherminge
kap.
XVII
V
#" van eenen anderen leeuw, die zich tuſſchen zyne voeten verſchuylt, en Nederland verbeeldt, ge

### reed maaken om Goliath te bevechten, binnen deeze zyne (3) eyge ſpreuk:
Y. 1.
coNFIDENs DOMINO NON MO VETUR IN AET ER NUM.
CXXV.

DIE OP D EN HEERE VERTROUWT WANKELT NIET
IN EEUWIG HET D.

En dewyl de Prins, voor zyn vertrek uyt Holland, by brieven de Algemeene Staaten niet al
aanſlaagen te hoeden, maar, naa die ontdekt waa

leen had vermaand van zich voor Don
(4) Hooft
ook g
geraaden (4) hunne krachten
Hiſt ren,, ook

#

fol. 528.
(*) zie fol.
79.

#

y een te brengen, en drieduyzend ruyters te ligten, met
welke hy zich ſterk maakte, dat men Don Johan Namen, Luxemburg en 't ganſche land zou

doen ruymen, ziet men op den anderen kant de geſchiedenis van Mugius Scevola (hier voor (*) .
breeder beſchreeven) binnen dit omſchrift afgebeeld:

PRO LIBERTATE PATRIAE AGERE AUT PATI
FORTIORA.
VOOR DE VRTH ETTD DES VA DER LA NDS STAAN ONS
Z/VLM A RD ER E ZAAK EN TE

DOEN OF TE

LTD EN.

De Prins met gelyke eerbewyzen te
Bruſſel zynde ingehaald, tradt aanſtonds,
ten beraad met de Algemeene Staaten,
wegens 't gene tot welſtand des Lands met
(5) Meter het leger, dat zy by Wavere hadden (5)

te Bruſſel ontſtelden zoodaanig Don Jo

#" worden.
vergaderd,Ditdiende
by de hand genomen te
en de komſt van den Prins

Waaraan Brabant het eerſte blootſtaande,

han, dat hy, zich te Namen niet zeker
waanende, van daar naar Luxemburg
week, en niet als op het aanvangen van

eenen nieuwen oorlog bedacht ſcheen.
en nu geen byzonderen Landvoogd heb
bende;
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bende, dewyl het gewoon was door den ling de hoofden by een (7) ſtaken, om 1577.
(i)
Mete- Opperlandvoogd zelf (1) beſtierd te wor hem eenen Algemeenen Landvoogd, ge- 65TREE
ren Ned.
# den, met wien men thans in geſchil was, ankerd in het Roomſche Geloof, boven ten Ned.
137.
zoo vonden de Staaten van Brabant goed het hoofd te zetten. Veelen kwaamen #.
G) Hooft het oude ampt van Ruwaard, dat is (2) hiertoe in aanmerking, doch buyten den
# Ruſtbewaarder, weder op te rechten, en huyze te gaan, dat hen op deezen tyd re
die waardigheyd aan den Prins van Oranje, geerde, ſcheen te groote zytreede. Des ,
tot algemeene blydſchap der inwoonderen, viel het (8) oog op den Aartshertog Ma- &#
op te draagen: want men, naadat de be thias, 's Keyzers broeder, en nabloedver- ##
veſtiging door de Algemeene Staaten ge want des Konings, als die uyt zyne zuſter
ſchied was, daarover zoo te Bruſſel als gebooren was. Om deezen jongen Prins
Antwerpen vuurde, en openbaare vreug tot het aanvaarden van zoo netelig bewind
deblyken vertoonde. Aan den anderen te beweegen, was al op den zesentwin
(3) Hooft kant had de Raad van Staate, (3) vermids tigſten van Oogſtmaand de Heer van Maal
# de Graaf van Reux zich by Don Johan ſtede heymlyk, op der Edelen bevel, naar
549.
hieldt, in zyne plaats den Hertog van Aar 's Keyzers Hof afgevaardigd: alwaar die
ſchot Stadhouder over Vlaandre gemaakt; Gezant weynig moeite had om eenen Vorſt
welke naamaals op den twintigſten van (9)van twintig jaaren te overreeden, mids g:#
-

-

-

Wynmaand, met drieëntwintig vendelen hy deeze aangeboode grootheyd als eenen # #

(f, Net5- (4) knechten, driehonderd paarden, en trap tot de Opperheerſchappy aanzag. Dan
# eenen grooten naaſleep van Adel,by'tdoen duchtende dat zyn Broeder hem het aan
137, verſo. eener heerlyke intreede te Gent, van het op vaarden van 't Nederlandſche bewind ver
gedraagen bewind bezit nam. Hoe zeer ook bieden zoude, trok hy met kleyn gevolg
door deeze nieuwe waardigheyd zyn geluk des nachts voor den tweeden van Wyn
in den hoogſten top van ſtaat en aanzien maand te poſt uyt Weene, en vervolgde
gevoerd ſcheen, zoo konde Aarſchot ech onaangezien de naagezondene brieven zyns

ter de voorgemelde verheffing des Prinſen

Broeders, die hem tot het wederkeeren

van Oranje niet als met nydige oogen be aanmaanden, zynen (ro) weg tot op Keu- (#) Bor
(; Bentiv. ſchouwen, waardoor de oude (5) geſchil len, en van daar op Lier, daar hy het be- #en,
# len, die dit huys met den Prinſe altyd ſluyt der Algemeene Staaten wegens zy-Xl boek,
pag. 26, over den voorrang gehad heeft, weder (6) ne aanneeming afwachtte. Deeze aan- "3"
#, leevendig wierden. Zulks hy en verſchey komſt van den Aartshertog, door wien
de Beilo dene andere Roomſche Edellieden, vree veelen hoopten, dat de ſmeulende twiſt
# zende dat de Prins van Oranje zich met van den misnoegden Adel zoude ge
het algemeene Stadhouderſchap niet zoude dempt worden, was oorzaak, dat men
vernoegd houden, maar zelf ook op het in Nederland dusdaanige legpenningen ge
Vorſtlyke vermoogen toeleggen, en het munt heeft, welke in de volgende jaa
Roomſche Geloof, als zelf Onroomſch ren zoo nu zoo dan nog vernieuwd
zynde eerlang den ſchop geeven, onder zyn.

I. Op de voorzyde van den eerſten ziet men den Aartshertog, beſcheenen van eene boven
ſtaande zon, eenen wagen met vier paardeu mennen, en uyt alle zyne magt voortdryven, ter
oorzaake hy zich, als verhaald is, met ongemeenen ſpoed naar Nederland had begeeven. Verder
-

leeſt men in den rand dit omſchrift:
-

SPEM FERT MATHIAS. 1,77. 14 Nove Me R1s.
MA/THIAS BRENGT HO OP E. DE N 14. VAN
S LAG TMAAN D 1577.

Zynde de dag dat hy door den Prins van Oranje met veele ſtaatlykheden te Antwerpen
Ppp 2.

is ont

fangen
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1577. fangen en verwelkomd: hoewel eenigen (1) willen dat dit op den elfden, anderen (2) den een
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$. Bor
Nederl.
Beroerten,

entwintigſten der zelve maand, anderen weder op den zeventienden van Wintermaand (3) zoude
geſchied zyn.

Op de achterzyde ziet men eene ſtaartſtar, met dit omſchrift:

XI.boek,

fol. 3o5.
VeriO.

oFFEN SI

(2) Meter.

NUM IN IS ASTRUM.

Ned. Hiſt.

fol. 139.

GESTARIN TE D ER VERGRAMDE GOD HET D.

(3) Strada
de Bello

Belg. Dec.
I. pag-463
(4) Mete

Want op den elfden (4) van Slagtmaand verſcheen aan den Hemel eene yslyke ſtaartſtar, in
ren
Ned.
den
vyftienden (5) graad van den Steenbok: haare hoogte, volgens 't gevoelen van zekeren Star
Hiſt. fol.
rekundigen,
was als die (6) van Venus, hebbende eene vuurige roede ter lengte van dertig graa
143. verſo.
den,
die
zich
uyt het Weſte naar 't Ooſte ſtrekte, en byna tot het (7) eynde des winters gezien
(5) Hooft “.

S# # wierdt.
fol. 546.

#s

II. De tweede legpenning is eerſt in 't volgende jaar gemunt, en gelyk aan den eerſten, uyt

(6)
ray Abr.

##t.

gezonderd dat men # Mathias in bedaarder ge

te den wagen ziet mennen, en het omſchrift

de France, een weynig is verſchillende:

tom. VI.

e'

pag. 37 I.
(7) Hooft
Nederl.

SPEM AD FERT

MATHIAS.

Hiſt. fol.

546.

MATHIAS BRENGT HOOPE AAN.

Op deeze onverwachte overkomſt van met wederwaardigheyd terug te zenden
den Aartshertog ſtonden de twee andere waare onheuſch, en durfde niemaand aan
Leden van Staat, teweeten de Geeſtlyken dringen, 't gene ook eene wiſſe vyand
(8) Hooft en Steden, niet weynig (8) verbaasd; de ſchap met den Keyzer dreygde. Des wier
#. W 1 zy zich inbeeldden, dat de Adel niet den de punten en voorwaarden zyner aan
#.
alleen op de verkorting van den Prins van neeminge (12) beraamd, en hem door den G#
Oranje, maar ook op die der Staaten zelfs, losgelaaten Hertog van Aarſchot en andere # ##
met behulp van het leger, dat te Wavere Gemagtigden, uyt den naame der Staaten
was byeengebragt, had toegelegd. Zulks de te Antwerpen (13) aangebooden. Deeze, (13)Hooft
aanhangers van den Prins, waanende hem hoewel ze zyne magt geweldig bepaalden #"
. 548.
-

»

-

en den Staaten een zonderlingen dienſt te en hem op 't gladde ſtelden, wierden van
doen, te Gent eenen heevigen oploop aan hem eerſt in bedenken,(14)en naderhand, (14)Hooft
rechtten, en den Hertog van Aarſchot ne met dankzegginge voor de eere hem toe- ##
vens verſcheydene zyner vertrouwelingen gedraagen, zonder de minſte verande
in hechtenis ſtelden, waardoor de aanſlag ringe aangenomen. Het beroep van den
Hooft

Q# Hiſt,
fol. 542.

aan duygen ſtortte, dien men tot 's Prin Aartshertog dus zynde geregeld, krielde 1578.
ſen (9) verkleyning gekuypt had: mids het het te Bruſſel van drokheyd, met oprech
den gevangene Heeren daarenboven nog ten van tooneelen en eerpoorten, klaarmaa
ontſchoot de hoofden des heirs, en in 't ken van wapenen, en diergelyke (15) toe- (15)Hooft
byzonder Lalain, die Hoofdbevelhebber ruſtinge t'zyner inhuldinge, waarvan het # #.

# van 't (io)voetvolk en aan den Prins zeer beleyd (16) aan Johan Houwaart, die ook (16) fii
Hiſtºfol verknocht was, aan hunne belangen te de inhaaling des Prinſen had geregeld, # #
136

verbinden. Hoe groot een voordeel de door den Magiſtraat van Bruſſel wierd op- M#ias,
Staaten en de Prins uyt deeze aantaſtinge gedraagen. Hy was Raadsheer en Mee-Pºg. “
trokken, zoo kwaamen zy die echter ſter (17) van 's Konings Rekenkamer, een (17)san
geenszins goed te keuren, zulks zyne goed Hiſtoriſchryver, en vermaard Dich- der Brab.
Doorluchtigheyd zelve, door de vier Le ter in die tyden: want hy heeft, onder #
den van Vlaandre uytgenodigd, in Perſoon andere tooneelſtukken, en rymwerken, cus.fol23
naar Gent verreysde, om de gereeze twee zestien boeken gedicht, waarin de pligten

dragt in dien oord te beſliſſen. Naa veel der jonge luyden voor, in, en naa 't aan
handelens wierdt de ruſt en, op verzoek gaan van 't huuwelyk worden aangewee
. (11) Ben- des Prinſen, naa zes(11)dagen zittens ook zen. De inhaaling van Mathias is ook door

#, de gevangene Heeren in #
11t. Cler

voorige hem beſchreeven, en aan dien nieuwen

N#öorl. vryheyd herſteld. Hangende deeze zaa Landvoogd opgedraagen: in vergelding van
Pºg 276 ken kwam de verkiezing des ontbooden welke heuſchheyd ik vertrouw, dat deeze
Aartshertogen in overweeging: want hem penningen tot zyne eere gemaakt zyn.
I. Op
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III. Boek
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I. Op de voorzyde van den eerſten ſtaat zyn borſtbeeld in 't harnas, omdat hy,
uyt (1) Op 't
zyne ſchriften blykt, ook eenig bewind in den kryg zal gehad hebben, want hy zingt (1) elders #tſ 5,Ll
dus op:

't XVI.
bock.

Als ik meynde te werken, heb ik dikmael ſubyt
Voor de penne de wapens moeten aen veerden,
En voor de boeken de brieſſchende peerden. enz.

Op het geknotte armſtuk en in den rand des pennings ſtaan verder deeze woorden tot op- en
omſchrift:

J E H A N N E s B A P T 1 s T A H o U w A E RT
B R U XE LL EN SIS, AET A T 1 s 45. 1578.

y AN BAPTIST HoUWAART BRUSSELAAR

IN zrN's

OUDERDOMS 45. JAAR. 1578.

Op de achterzyde ziet men een ſpaade, ſchryfpen en paſſer, door eene laurierkroon ſamen
verknocht, op het middelpunt van een rondgetrokken kring ruſten, die door eene ſtreep aan
tween gedeeld is, ter wier eene zyde een arend en fruythoorn, en ter andere eene ſchildpadde
en beedelnap geſteld zyn. Tot betekenis dat ieder, die den lauwerkrans van onſterflyken roem,
zoo door den arbeyd van de handen als van 't verſtand wil bekomen, tuſſchen den hoogvliegen
den arend en de laagkruypende ſchildpadde, en tuſſchen den overvloedshoorn en 't arme beedel
napje
lyn van middelmaate dient te houden; 't gene ook het ondergeſtelde byſchrift

#was

23UIlwy

:

H O U D T M I D DE L M A T E.

Dat zyne gewoonlyke zinſpreuk was, en hierom is 't ook dat hy zyn Dichtwerk voor de (2) Slot
jonge luyden (2) dus beſluyt:
-

van't XVI.
bock.

-

't Is zalich Godt vreeſen, en HOUWEN MIDDELMA2 E.
I. Deel.

Qqq

II. De
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II. De tweede penning waarop het jaar 1578. op zyn geknot armſtuk ſtaat uytgedrukt, is
van kleyner omtrek, doch voor het overige den eerſten gelyk.

Op den achttienden van Louwmaand,

zynde den dag, die tot des Aartshertogen
inhaaling verordend was, zyn verſchey

# dene leden (1) der Algemeene Staaten,
omſt van van den Geheymen Raad, van de Reken
# kamer, van de zeven geſlachten der ſtad,
van den Magiſtraat, en andere luyden van
Adel en aanzien een half uur den Aartsher

toge, tot boven Schaarbeeke, te gemoete
gereeden, hebben hem verwelkomd, en
naar de ſtad geleyd, tuſſchen de burgery,

Zoo dat wy van Matthias
Hopen dat hy ſal fyn
Recht als eenen Meſſias
Onſen verloſſer ſyn.

“Dus ſyt ons wel ghecomen
Eel bloet van Ooſtenryk:
Stelt u altyt tot vromen,

En vordert ons ghelyck.

die deftig uytgedoſt in de wapenen, ter
wederzyden den weg bezet had. Door de
Lovenſche poort kwam hy in Bruſſel,
wiens ſtraaten met eerpoorten, tooneelen,
(2) pag. 16.

lofdichten, (2) zangers en zangſters alom

tot 68.

verſierd en vervuld waaren.

Onder ande

Op dat u wort ghegheven
TDes Conincks lof en faem
Van Hongheren verheven,
'Dare ghy afvoert den naem.

ren wierdt hy met keurig maatgezang,
aan 't eynde van den ſteenweg, in deezer

(3)Pºë*7 (3) voege verwelkomd.

Al ſyt ghyjonck van jaren,

e

. .

. Weeſt daerom niet beſwaert:
'Pompeius was ervaren

Al was hy onghebaert.

Ghelyckerwys vol rouwen,
Sat 't volk van Iſraël

A

-

enz.

-

•

In d'Babiloenſch landouwen

Op deeze en diergelyke wyzen hoorde

'Deur tyrannië fel:

men verſcheydene andere verwelkomingen
langsalle de ſtraaten, die naar 't Hof ſtrek-,
ten, van de andere opgerechte tooneelen

Zoo hebben wy gheſeten

hem in 't voorbyryden, onder een keurig

In 't ſoete Nederlant

muzyk van zang en ſnaaren toegalmen.

## 't Hof gekomen, wierdt (4) hy van de (4)Trium

Vol lydene onghemeten

hante in

-aaren, vé

“Door Spaingſche Jock en bant. . .

. Algemeene Staaten verwelkomd, het ge- omſt van
ſchut op de wallen geloſt, de klokken ge- Mathias,
| luyd, en de ganſche ſtad, door 't ontſtee- Pºë95.

Maar God heeft ons gheſonden

Van Naſſouwen een helt,

ken der vreugdevuuren, als in vollen brand
gezet. Twee dagen naa deeze (5) in- (3), Pag:

.

Welk heeft den bant ontbonden

komſt, verſcheen de Aartshertog des mor- *

'Die ons dus heeft ghequelt.

gens tuſſchen tien en elf uuren, begeleyd
door de gewapende burgery, op het Bruſ
ſelſche Raadhuys, alwaar de Algemeene

TDaer maer is d'lot ghevallen
Op u Matthias goet,
“Die voortaen ſult voor allen

Ons qualen geven boet.

-

Staaten vergaderd, benevens hem zich ter
puye van 't gemelde huys, en aan 't gezigt
der
Io6.Pag
Algemeenn,e Q
der vertoonde
de menigte
Griffier (6)
las hem de
Hiertoegevloei
Staaten de berichtspunten zyner aannee
be
minge voor, die hy te
| reyds had aangevaard, en thans y eede
plegtiglyk beloofde te onderhouden. Al

#

Gyſûlt te vreden ſtellen
Onſen Lantsheere ontpayt,

!

Ende die leughen vellen

dus wierdt zyne inhulding voltrokken tot
welker gedachtenis deeze penningen ge

Die van ons is gheſyt.

munt zyn.
-

- -

-

-

-

.

. .

.

.

-.
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I. Op de eene zyde van den eerſten ziet men, rondom zyn geharnaſt borſtbeeld, in den rand
deeze tytels:

MATHIAS, De1 GRAT 1A ARCHID ux AUSTR1Ae, Dux BURGUND1AE,
COMEs TY Ro L 1s, GUBERNAT oR CAP1T AN Us Q UE
GENERAL 1s, BEL G11,

MATHIAS, DOOR GODS GE NA DE AARTS HERTOG VAN

OOSTENRYK, HERTOG VAN BOURGONDIË, GRAAF
VAN TIROL, LAND VOO GD EN ALGEMEEN

LEGERHoo FD VAN NEDERLAND.
(1) Heiſ,
Hiſt. de

Het Aarts- of eerſte Hertogſchap van Ooſtenryk is door Maximiliaan den I in 't jaar 1496 (1), Emre,
opgerecht, en heeft veele zonderlinge voorrechten:Qqq
want2de Aartshertog neemt Zyne Plaats de
in #
t
Pag 3***
-

248
N E DE R LA N D SC H E
1578. de Ryksvergaderingen voor alle andere Prinſen (1) des ryks, en beſtiert met den Biſſchop van
#Saltsburg by beurten de voorgeſtelde zaaken. Hy is Hoofd van den Geheymen Raad des Keyzers,
(r) Heiſs

# en mag er niet worden buyten geſlooten: ja alle aanſlagen tegens zynen (2) perſoon worden ge

i#,
ſtraft
als misdaad van gequetſte Majeſteyt.
tom. II.
Op de andere zyde van den penning ziet men Andromeda, welke hier Nederland is, en aan
pag. 412. eene ſteenrots geboeid, om door een zeegedrocht verſlonden te worden, doch door Perſeus, die
## den Aartshertog verbeeld, uyt haare kluyſters gered wordt, onder deeze (3) ſpreuk van Catul
iſiſt, de

lus:

l'Empire,
tom. III.

pag. 2. IO.

AMAT VICTORIA CURAM.

(3) Carm.
LXIII.

W. 15.

DE OVERWINNING VERETTS CHZ ZORGVULDIG HET D.

II. De tweede penning heeft dezelfde voorzyde, doch op de achterzyde eenen gevleugelden
lauwerkrans boven op eenen ſteylen berg, zynde het zinnebeeld van de moeijelyke verkryging en
gezwindheyd der overwinninge. Het omſchrift is de zelfde zinſpreuk.
III. en V. De derde en vyfde penning, uytgezonderd het verſchil hunner grootte, zyn in
verbeeldingen en omſchriften voor het meeſte den eerſten gelyk, en vereyſchen dienvolgens geene
omſtandiger beſchryving.
IV. De vierde heeft op het ruggeſtuk, binnen de gemelde ſpreuk van Catullus, het gekroon
de wapenſchild van Mathias, wiens borſtbeeld op het voorſtuk binnen deeze tytels ſtaat, die een
weynig van de eerſte verſchillen:
MATHIAS , D E1 GRATIA ARCHID U x AUSTR1 AE Z.
GUBERNAT oR ET CAPIT AN Us GENERAL 1s
BEL GI I.

MATHIAs, Door

GOD S GE NA DE AARTS HERTOG

OOSTENRTK ENZ.

VAN

LAND VO OGD EN ALGEMEEN

LEGERHO OFD

VAN NEDERLAND.

Even voordat de Aartshertog deezen meene Stadhouderſchap aan te bieden, in
eed afleyde, had ook de Prins van Oran
je, in de hoedaanigheyd van Ruwaard
van Brabant en 'tbyweezender Algemeene
g: Hooft Staaten, aan handen des (4) Kanſeliers
ed Hiſt van Brabant ten zelven dage byeede be
"55" loofd, dat hy die landen zoude beſtieren,
volgens inhoud der blyde inkomſte des
Konings, volgens den Vreede van Gent,
en volgens zyne byzondere beloften, die
hy ſchriftlyk, voor zyne komſt te Bruſ
ſel, aan de Staatſche Gemagtigden gedaan

# van, mids zyne

eyge jongheyd,
in den zwaaren laſt des aangevaarden

ſtaatsbewinds, door 's Prinſen rype ervaa
renheyd te zullen onderſteund worden.
Dankelyk wierdt ook dit ampt door den
Prins van Oranje aangenomen, en by eede
beloofd alles, dat de Aartshertog had be
zwooren, in zynen naam te zullen naako
men. Naauwelyks was dit verricht of alles
daverde van (7) vreugde, de trompetten (7) pag.

wierden geſtoken, het geſchut door de ge- ***

Gorium- had: dienvolgens, dat hy (5) niet zoude wapende burgery driewerf geloſt, en de
hante in- gedoogen eenige de minſte quetſing , omſtaanders wenſchten elkanderen geluk,

#" ſchandaal of ſtoornis van het Roomſche

ter zaake dat het vlottende

#

pag oa: geloof of de oefening van dien. Hier nu zyn volle beſlag, en de Prins daarin
door wierdt de opgevatte vrees van den zoo veel deels had verkreegen: zulks het
Roomſchgezinden Adel niet alleen ver ook geen wonder is dat men in dit jaar we
zet, maar ook, de Aartshertog zelf in derom deeze penningen, waarop hy als
ſtaat geſteld, om den Prinſe van Oranje, David verbeeld wordt, t'zynereere gemunt

#

als der (6) landszaaken kundig, het alge

vindt.

f. Op

H Is To RIP EN NING EN.
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f. Op de eene zyde ziet men den Prins, in de gedaante van David,

tegens den

fvvigen

# waarmede de Spanjaards betekend worden, tot beſcherming van # in ###
gevecht, binnen deeze woorden # van den Koninglyken Harpzangdichter:
XXXVI.
Reus

Y. 1o.

TU soLUs DEUs, ET MAGNA FACIs.
Gr ALLEEN zºrT GOD, EN DOET WONDERWERKEN.
Op de andere zyde wordt een Spaanſche Beer of Zwyn (want dus worden de Spanjaards, of
ook wel Spekken, genoemd en verbeeld in de ſchimpſchriften en hekelprinten dier tyden, welke (2) Pſalm
onder my nog beruſten) van den Nederlandſchen
w aangetaſt en beſprongen. Het rand- XXXVII.
ſchrift is van den (2) zelfden dichter:

W. 5.

FIDE Do M 1NO, ET IPSE EFFICIET. 1578.

VERTROUW OP DEN HEERE, Hr ZAL 'T MAAKEN. 1578.
II. De tweede penning heeft op de voorzyde het zelfde gevecht van den Nederlandſchen
Leeuw, en 't Spaanſche Zwyn, maar op de tegenzyde ziet men, om te kennen te geeven door
wat middelen deeze overwinning moet behaald worden, het Geloof en de Standvaſtigheyd
onder den Hebreeuwſchen naam JE HO VAH, HEERE ; en

#",

elkander de hand
binnen dit omſchrift:

-

-

FIDE ET CONSTANTIA:
DOOR GELOOF EN STAND VASTIGHErD.

III. De derde penning verbeeldt Goliath geveld, en David gereed om hem het hoofd af te
houwen, midsgaders daarboven ieders naam:
D A V I D.

GO L I A T H.

Op de andere zyde, welke zeven ſtarren, betekenende de zeven Nederlandſche Landſchappen,
vertoont, leeſt men dit om- en opſchrift:

DEI SUNT HUMILIA ExALTARE, ALTA HUMILIARE.
'T IS GODE EYGEN HET NEDERIGE TE VERHOOGEN, EN
-

1. Deel,

HET HOOGE TE VERNEDEREN.
Rr r

*

Waar
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1578.

Waarmede de Nederlanders te kennen wilden geeven, dat de zeven Nederlandſche Geweſten,
die in den beginne zoo kleyn in de oogen der Spanjaarden waaren, thans door den gebooden we
derſtand hunnen lof als aan 't geſtarnte gehecht hadden, terwyl de zwaarlyvige krygSmagt der
Spanjaarden, welke alles ſcheen te zullen overwinnen, door eenen kleyngeachten David, zynde
den Prins van Oranje, ter aarde
lag. Doch om wel te verſtaan, wat door het voorgemel
de dierengevecht wordt betekend, en vanwaar diergelyke zinnebeelden herkomſtig zyn, is merk
waardig het gene de Hiſtoriſchryver (1) Everhard van Reyd op het jaar 1569. aantekent. Naamelyk

#

(1) Ned.
Oorlogen,
fol. 8.

dat de Biſſchop van Keulen, met zynen Hofſtoet te Bruſſel zynde, eenen Leeuw, dien hy den
Hertog van Alva noemde, tegens eenen Var liet vechten die den Prins van Oranje zoude verbeel
den, om daaruyt te ſpellen, wie van deeze twee krygshelden in 't vervolg de overwinning ſtondt te
behaalen. De Leeuw ſchoot eerſt toe en ſcheurde den Stier een lap vleeſch uyt het lyf, die daarop
ſchrikkelyk aan 't brullen den Leeuw een- en andermaal zoo hoog in de lucht ſmeet, dat hy door
den val zwaarlyk getroffen, ſedert eenen weerzin kreeg, van op den Var weder aan te vallen.
Zulks dees hierdoor nog meer moeds grypende, den verſaagden Leeuw van den eenen hoek des
erks in den anderen joeg, en waarſchynelyk ook zoude gedood hebben, zoo men den Stier, om
# voor te komen, niet zelf had doorſchooten. Wel is waar dat alhier in tegendeel aan den
Leeuw, als blykt uyt den vierden penning de overwinning wordt toegeſchreeven: maar dat zal
waarſchynelyk geſchied zyn, om dat meeſt alle de Nederlandſche Geweſten eenen Leeuw in
hunne wapenſchilden voerende, ook wel beſt en klaarſt door dit beeſt zinnebeeldig konden ver
tocnd worden.

IV. Dus is 't dat men op deezen vierden penning, die grooter is en den eerſten geheel bevat,

des zelfs zin en oogmerk volkomenlyk, uyt dit tweede en buytenſte randſchrift, kan begrypen:

UT GOLIAT SEVUM STRAVIT JESSEïA FUNDA,
HISPANUM BATAVUS SIC LEO PRESSIT APRUM.

GEL rK DE SLING ER VAN DAVID, Zoo N VAN J Ess E,
DEN WR EED EN GO LIA TH GE VELD HEEFT, ZOO

-

HEEFT OOK DE HOLLANDSCHE LEEUW HET
SPAANSCHE zWrN IN ºr NAAUW
-

GE B RAGT.

-

Blyſe

Tot beſluyt deezer plegtigheden hadden

Met

An Hoogheyt

adjunct in een

verbont:
de Algemeene Staaten , den eenentwin-|
tigſten van Louwmaand » (2) op het Raad
Want is 't ſake dat ghy tſamen blyft
hepaert,
huys der ſtad Bruſſel een prachtig gaſtmaal
Als Pylades met Oreſti was in voorleden
doen vervaardigen, en daarop den Aarts
, Jſfont:
hertog, nevens den Prins van Oranje, Aar
ſchot, en de voornaamſte luyden van Re
En dat ghy ongheveynſt deen d'ander
, vrinſchap font, - - - geeringe, Adel en aanzien genodigd. Ge duurende de maaltyd, wierdt door de Rhe
Als Niſüs Euryalo dede in den noot:
-

(2)Trium
hante in

omſt van

Mathias,
Pag. I2O.

-

|--

(3) pag.
I23.

- -

- -

'

torykers van 't Mariëkransken een zinne
beeldig kamerſpel (3) vertoond, 't gene

'Die' Z2/0ſtt
als hy ſyn medegheſelle ſach ghe

door den meergemelden Johan Houwaart

Hemſelven moetwillich begaf ter doot,
Soo en ſal onſen wyant (al is ſyn macht

was opgeſteld, en alleen diende om 't ver
langen der Nederlanderen naar des Herto
gen komſt, en den algemeenen trooſt te

uyten, dien het volk uyt zyne aannee

minge ſchepte. Onder anderen kan men

ſeer groot)
Ons in gheender manieren connen hin
-

-

-

deren,

Want een ſterck verbont is quaet om ver
minderen.

de zinſpeeling van den Magtigen Goliath,
het onderlinge handſtrengelen van 't Ge

*

-

- -- -

-- - - -- - - -

.
-

- --

-

- -

-

. .

*. -

loof en de Standvaſtigheyd, en al het gene Waarop een tweede, die den gemeenen

#

(4) pag.
8

verder door de omſchriften der zoo even

trooſt des volks verbeeldde, dus (5) ant- (5) pag.

aangehaalde penningen beoogd is, uyt

woordde:

129.

deeze weynige regelen van het gemelde
kamerſpel afmeeten, met welke een der
Rhetorykeren, verbeeldende het Verlan

Het 's van oudts een warachtich ſchry

gende Hart, de disgenooten aldus (4) aan

Dat eendrachticheyt macht can ſtichten

ſprak:

. . altyt:

-

-

--

', te

Ghy edelherten die hier zyt vergaert,
-

cf.

-

ven,

we

,

-

e

Is 't dat wy dan al eendrachtig blyven,
Ons en can oorloghe letten noch ſtryt Al

H IS TO RIP EN N IN GEN.

Al worden wy ghedreyght deur haet en
myt

III. Boek.
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Met een woord de Nederlanders hoop-, 1578.
ten dat de vertrapte Vrydommen, gedemp- TT

-

En dat ons vyanden rontſom ons ſtver te welvaart, en verdreeven koophandel

beter door de aanſtelling des Aartsherto
gen, als de twee afgekondigde vergiffe
niſſen , door den Spaanſchen Koning
“Die ſal ons verloſſen en beſchermen,
Hy ſal aanhooren het weenen en kermen weleer ten tyde van de Landvoogdy
van Alva verleend, zouden herleeven :
Al van die miſtrooſtighe lantſaten
In den
noot compt Godt ſyn volck te ba zynde dit de zinſpeeling van deezen pen
te/t.
ment,

Die moghende hant Gots gebenedyt

w

-

ning.

Des zelfs eene

zyde, die op de verkondigde vergiffeniſſen, ſtaande Alvaâs Landsbeſtier een- en

andermaal is in 't licht gegeeven, verbeeldt een veld met verſcheydene kruyden, welke door
eene gewaapende vrouw, 't zinnebeeld des oorlogs, vertreeden zynde des te weelderiger opwaſ
ſen; binnen dit randſchrift:
ATTRIT A RECRESCO.

VERTRAPT Z rN DE HERWAS IK TE BETER.

Op de andere zyde is de verſcheene ſtaartſtar verbeeld, welke de Bruſſelaars van papier (1) heb- (i)Trium
# in

bende naagemaakt, met eene koorde over de ſtraat, en gevuld met brandende kaarſen, op den
dag der vieringe hebben ten toon gehangen. Het welke geen de minſte vrees voor dusdaanige
verſchynſelen te kennen geeft, hoewel 't omſchrift het tegendeel ſchynt te beveſtigen:

omſt van

Mathias,
Pag, IOC

oFFENSI NUMINIS ASTRUM, 1,78.
GESTARN TE DER VERGRAMDE GOD HETD. 1578.

Terwyl men zich dus te Bruſſel met de trekkenden inhaalde, met ligte ſchermut
plegtigheden der inhuldinge bezig hieldt, ſelingen ophieldt, en hunnen aftogt ver
was de Staatſche krygSmagt tot omtrent traagde. Door de naauwte en onbequaam
twintigduyzend man aangegroeid, en naar heyd der E# , verſpreydde zich de ver

Brabant afgezakt, om ſlechts verweeren warring, onder de Staatſche benden, het
der wyze aan Don Johan, dien de Staaten gene zoo dra van den Spanjaard niet was
voor vyand (2) en zyne aanhangers voor gemerkt, of die ſtort er met de voorhoede .
#
des # op in, en ontſnoert het (5) paardevolk, &#.

#

"3"

hadden, het hoofd te bieden: vermids men 't gene gezwenkt met loſſen toom zich op #"

g) Hooft nu aan 't byleggen der zaaken (3) volko de vlugt begeeft en zyn eygen voetvolkte
#. menlyk wanhoopte. Don Johan in tegen ſchande rydt. De weynige, die zich door
# " deel, ziende zyn leger door de terug ont de vlyt der Bevelhebberen weder in orde
oodene Spanjaards, Bourgondiërs, en ſchaarden, wierden ook eerlang met kleyne
Hoogduytſche knechten, omtrent vyfen moeite door 's Konings paarden, als ze
twintigduyzend man ſterk, en te beſtaan van de naajagt der Staatſche ruyteren te
en in de vlugt ge
uyt luyden vergrysd in den krygsdienſt , rugkeerden

#

haakte naar den ſtryd, te meer, mids hy ſlaagen. Tuſſchen de zes- en tienduyzend
o Hooft door twee gevangene (4) krygsknechten der Staatſchen raakten by dit gevecht om
Ned. Hiſt.

fol. 556.

des Staatſchen legers van het voorgemelde hals of in handen van den Spanjaard, die
- -

- -

-

onthiet, van verweerender wyze te oor in den aanvang niet boven zeshonderd, en
loogen, midsgaders dat de meeſte Leger op 't eynde naauwelyks eens zoo ſterk ge
hoofden afweezig waaren, wierdt verze
kerd. Op 't aannaderen van 't Spaanſche
leger brak het Staatſche den laatſten van
Louwmaand van 't dorp Sint Martyn naar

weeſt was. De geheugenis deezer over
winninge heeft de Rekenkamer des Ko

nings, tot onſterflyken roem van Don Jo

han, door deezen legpenning den naako
Gembloers op: alwaar Don Johan de af meling medegedeeld.
Rrr 2

Op
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Op de eene zyde ſtaat het gekroonde wapenſchild van den Natuurlyken broeder van Philips,
binnen dit omſchrift:

Po M 1N Us JOANNEs, AUSTR1 AE PR i NcE Ps CONFLICT u
FUD IT REBEL LE s APUD GEMBLA cu M.

Dow J o HAN, PRINS VAN oosTENR rK, HEEFT IN 'r
WEÉrs PANNIGEN

GE VECHT BT GEM BLOERS DE

VERSLAAG EN.

-

-

Op de andere zyde is het wapenſchild des Spaanſchen Konings verbeeld, en de rand omzoomd
met deeze woorden:

GECToR DU BUREAU DES FINANces 1,78.
LEG PENNING

VAN DE KAMER DER

GELDMIDDELEN. 1578.
Naa deeze behaalde zeege vielen de ſte
(1) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 559.

volma

eeven, om geld op renten te

## #

den Loven, Tienen, Dieſt,(1) Gembloers, ligten
de langduurig
Aarſchot, Judoigne, en een reeks van heyd der inſluytinge, de geligte pennin

verſcheydene mindere plaatſen in 't geweld # tegens het dagelyks aanwaſſende ge
waaren, liet de Regee
van den Spanjaard. Doch dit verlies wierdt rek niet
eenigszins vergoed door 't verdrag, dat de ring, op den zesden van Wintermaand des
Staaten van Holland op den achtſten van voorleeden jaars, een zilveren beeld van

#

Q:# Sprokkelmaand (2) met de Amſterdam Sint Niklaas, voor beſchermheylig háarer
ſtad gehouden, ſmelten, 't gene drieën
#n,
Cn, meren, die totnogtoe de Spaanſche zyde
«

– –

e

e

xiſ E, hadden gehouden, door bemiddeling van vyftig mark (4) woeg, en tweehonderd (4) Com
#t.
# de Staaten van Uytrecht ſlooten. Om guldens aan maakloon gekoſt had, zynde van
Am

*

deeze ſtad onder 't Landsbeſtier van den een zeer groote ſchat naar maate van den ſterdam,
Prins van Oranje te brengen, wasze niet loop des gelds dier tyden, want een du fol. Lo65
alleen nu een geruymen tyd door de Staat kaat, die thans over de vyf guldens waard
ſche benden van verre ingeſlooten gehou is, was toen maar voor achtenveertigſtuy
den, maar met den aanvang deezes jaars vers gangbaar. Van dit geſmolte beeld zyn
deeze vierderhande noodmunten van vyf,

diermaate bekneld, dat er geen eetwaaren,
dan met toelaatinge der beleggeren, den
ſtedelingen van buyten konden worden
toegeſchikt: 'tgene de ſtad eerlang in nood,
en eyndelyk tot het aanvaarden van het

tien, twintig, en veertig ſtuyvers (5) in (5) Corn:

Oogſtmaand deezes jaars geſlaagen, en #
vervolgens denderden van Sprokkelmaand ſterdam,

nog een vyfde in waarde, als van veertig **

zoogemelde verdrag gebragt heeft. Om tot vyftig ſtuyvers, en zoo ook de minde
op laſt des Magiſtraats,
g), Bor de onkoſten ſtaande de inſluyting gereezen re naar

#

#en, te voldoen, en het noodige tot hunne be verhoogd geworden: met belofte van die
XII.boek,
fol. 6.

ſcherming
te bezorgen, was(3)
hen bypleg
een jaar voor den zelfden prys te
tige
voorrechtsbrieven
op 's Konings
naam binnen
zullen inwiſſelen.
f. Het

-,
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1. Het grootſte

ſtuk, van veertig ſtuyvers, voert op de eene zyde het gekroonde wapenſchild

# twee leeuwen vaſtgehouden, boven

het jaar 1578. toen het gemunt is. Op de
andere zyde ſtaat, binnen eenen eyken krans, dit opſchrift:

der ſtad,

PR o AR1s ET FO CIs.

VOOR D EN GODSDIENST EN HET VADERLAND.

Dees eyken krans wordt de Burgerkrans genaamd, naar de aloude gewoonte der Romeynen;

want zy den genen (1)daarmede beſchonken, die eenen Romeynſchen burger behouden had. Dus (i) ou:
voerde Auguſtus den eyken krans op zyne penningen vermids hy zich den roem toeëygende van daan R.
niet alleen eenen, maar vecle burgers behouden te hebben.
#s
* J.

II. Het tweede noodſtuk heeft insgelyks deezen burgerkrans en dit opſchrift op de eene zyde,
en op de andere het gekroonde wapenſchild van # , doch dat door geen Leeuwen wordt
vaſt gehouden.

III. en IV. Het derde is voor tien, en het vierde ſtuk voor vyf ſtuyvers gangbaar geweeſt.

Beyden hebben ze geen ruggeſtuk, maar op de eene zyde, tuſſchen het jaar 1578. het ge
kroonde wapenſchild van Amſterdam.
Behalven het Sint Niklaasbeeld, had de Magiſtraat ook de zilvere kandelaars, lampen en va

ten der Mariëkerk, die thans de Nieuwe genaamd wordt, doen ſmelten, en daarvan de volgen
de vierderhande noodſtukken, ter zelfde waarde als de voorgaande munten.

-

I. II. III. IV. Zy hebben geen byſchriften noch ſchildhouders, maar boven het jaar 178,
toen ze gemunt zyn, en boven de Romeynſche ſyferletters, die de waarde, waarvoor ze gang

baar geweeſt zyn, uytdrukken, alleen het gekroonde nieuwe wapen van Amſterdam
I. Deel.

SSS

Voor

-

25 4
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Voorheen had deeze ſtad, van wie men door de Landsheeren niet weynig zoo nu

ETTT 't eerſte gewag gemaakt vindt in zekeren zoo dan geſtreeld, om 't gewigt, dat zy
(1) Mon- voorrechtbrief (1) van Graaf Floris, ge door haar vermoogen aan hunne zaaken
#"
dagtekend den vyfden van 't jaar twaalf konde toebrengen. In vergelding der
Guicc.
#der honderdvyfenzeventig, een roerloos ſchip dienſten, door haar aan Keyzer Maximi
-

-

# tot haar wapen, en de telgen uyt den ge liaan, in 't dwingen van Rotterdam, Woer
" ſlachte van Amſtel tot Heeren gehad. Dan de en des zelfs # beweezen, verkreeg zy
in het jaar dertienhonderdtweeënveertig is ook by plegtige vergunbrieven van dien
Amſterdam aan Willem Graaf van Holland Vorſt op den tienden van Sprokkelmaand
vervallen, die 't met veele voorrechten des jaars veertienhonderdeenentachtig het

#

beſchonken, en in 't zelfde jaar een nieuw recht van ten eeuwigen dage de Key
Com
wapenſchild, in plaatſe van 't oude gegee zerlyke (3) kroon, tot een teken zy (3)
melin Hiſt.
Van Am
ven heeft, zynde een zwarte balkofſtreep, ner hoogachtinge, boven haar nieuw ſterdam,
verſierd met drie witte (2) kruyſen, op verkreegen wapenſchild te moogen voe fol. 187.

# een rood veld. Hoewel deeze ſtad in haar

#,

ren.

Het welke ik alhier heb willen

en 922.

begin ſlechts de wooning van eenige arme aanroeren, omdat op deezen penning de
viſſchers was, zoo is de zelve nogtans, gedachtenis van 't bekomen zoo van
mids haare voordeelige gelegenheyd , 't nieuwe wapenſchild, als het voor
door den koophandel eerlang boven maate recht van de Keyzerlyke kroon bewaard

in rykdom en vermoogen toegenomen, en

1S.

#g
SSS EEAMSTELD
DAMO DONQ3&##
Sºk Is EDIT:
42 2% Eze
-

Op de eene zyde, ziet men in 't verſchiet boven eene verwulfde poort het oude wapenſchild,
en voorwaart Graaf Willem in Vorſtlyk gewaad o

eenen troon zittende, door handen van

den Hollandſchen Herauld den Magiſtraat van Amſterdam met het nieuwe wapenſchild beſchen
ken; 't gene door dit opſchrift dat op den voorgrond ſtaat, wordt beveſtigd:

COMEs WILHELMus HOC INSIGNE AMSTELO DAMO
DONO DE DIT.

I 342.

GRAAF WILLEM HEEFT DIT WAPEN AAN AMSTERDAM
GESCHONKEN.

I 342
r
*

De andere zyde, die insgelyks met een eyken- of burgerkrans omvangen is, verbeeldt Keyzer
Maximiliaan den I, tuſſchen zyne lyftrawanten, en houdende de Keyzerlyke kroon boven het
nieuwe wapenſchild van Amſterdam, door des zelfs Magiſtraat hem aangebooden. Het opſchrift

op den yoorgrond is dusdaanig:
-•

-
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AMSTE LOD AMO.

1488.

KE ) ZE R MAXIMILIAAN HEEFT A A N AMSTERDAM HIE 7'
RECHT VAN DE

KEYZER L2TKE

GESCHONKEN.

KROON TE

VOEREN

1488.

Door de laatſte overwinning, welke deren Staaten om hun bedunken, en tot

Don Johan te Gembloers behaald had, weering van grootere beroerten ook hunne

Y

waaren de Algemeene Staaten, wier ver goedkeuring daarop te erlangen. Hierop
(i) Hooft gadering(1) de Spaanſche Koning voor on vielen verſcheydene duydingen, naar den

##t. wettig verklaard en gelaſt had te ſcheyden, ſmaak van ieders gezindheyd. De Room
: #of uyt den ſlaap (2) der zorgeloosheyd op ſchen betuygden, dat daardoor de Gent

##t gewekt, en ſedert te raade geworden, om ſche pays en andere eeden wierden verbro
* de meeſte ſtaatsampten aan Onroomſchen ken, die by de aannceming des Aartsher
te geeven, als die, om hunne geloofsbely. togen zoo plegtelyk gedaan waaren. In
denis, met den Spanjaard onverzoenbaar voege dees voorgeſtelde Geloofsvreede in
van 't quaad te heclen, het geheele
waaren ; daar integendeel verſcheydene
Roomſchen, uyt yver voor hun geloof, and met beroerte en tweedragt bezwan
miſſchien ten koſte des Lands zich met dien gerde, dewyl 't eene geweſt dien geheel,
Landaard mogte verzoenen. Doch deeze of voor een gedeelte aannam, en 't andere
aanſtelling bragt te wege dat onder zoo in tegendeel dien ganſchlyk verfoeide. Dus
daanige Onroomſche Overheden ook de ſchopten die van Gent den Roomſchen
andere inwoonders het zelfde geloof ſtout Godsdienſt en de Geeſtelyken geheel ter
(3) Hooft moediger (3) en openlyker, ook in die ſtad uyt, en worven krygsvolk (8) om dit (s) Hooft

#

#- 570.#t. plaatſen begoſten te oefenen, daar het te doen te handhaaven.
»

De Ommelanden. #t.
IO1.583.

gendeel was bedongen. 't Gene de gemoe namen den Geloofsvreede (9) aan : die ſo) Hooft
deren wederzyds verbitterde , en de

van Uytrecht en Gelderland (10) ſloe- #".
#
den niet alleen het zelfde, maar be- #t.
tuygden by herſchryving op den acht- "”

Roomſchen aanzettede om, ſteunende op gen dien af : en de Henegouwers deehet bedongene, de Onroomſchen in hunne

# te belemmeren,

waar

door, mids die zich daartegens ſchrap ſtel
den, hevige beroerten en oploopen in ver
ſcheydene oorden des lands ontſtonden.
Dus wierden te Amſterdam, daar men by
het laatſte verdrag de oefening van het
(4) Hooft Roomſche geloof, met uytſluytinge (4)
# van alle andere, had bedongen, in eenen
”" oploop de Roomſche Magiſtraat en bid

tienden van (11) Hooimaand, dat zy (11) Bor
dien als een doemwaardigen voorſtel ver- #n

wierpen, en in zoo godvergeete meynee- Xii boek,

digheyd niet alleen nooit zouden ſtemmen, " **

maar liever goed (12), bloed, en alles (12)Hooft
wat zy tydlyks bezaten, by den gebruy- #
kelyken Godsdienſt opzetten. Waarby
# eenige onbetaalde regementen (13) (13)Hoea
dende Monniken uyt de ſtad gezet, het voegden, die in ſchyn van geloofsyver, #.

voorige verdrag vernietigd, en de hek en daarom Paternoſterknechten, of ook "***
- ken der regeeringe verhangen. Het zelf misnoegden geheeten, den Gentſchen oord

(#
Haarlem (5) op Sa beſtookten, en dien, tot onderhoud der
ed. Hiſt. de geſchiedde te
-

foi," kramentsdag, en wierden aldaar de beel weggejaagde Geeſtlyken, onder brandſchat
den in klooſters en kerken geweldi ting ſtelden. Ja die van Henegouwe,
ger hand verbryzeld, en de Roomſchen willende nooit eenige oefening van den

uyt het bezit der zelve en regeeringe ge Onroomſchen Godsdienſt binnen hunne
ſteld. Diergelyke beweegingen vielen ook paalen lyden, wierden dermaate verbit

S. # voor onder de (6) Roomſchgezinde Staa terd, dat zy den Staaten geene der ingewil
#" ten, en beſtonden de Onroomſchen een ligde ſchattingen betaalden, maar alles in
foi,83.
en andermaal, by openbaare ſmeekſchrif hielden, om de misnoegde Walſche benden
ten, van den Aartshertog en Raad van te onderhouden. Ter gedachtenis van
Staate de vrye oefening van hunnen Gods deezen geloofsyver der Henegouweren is
dienſt te verzoeken. Deeze ten genoegen naamaals dees legpenning gemunt, dan de
ingen ontwi
en Hoof. " ſmeekelingen
ontwierpen een Geloofs wyl reeds de zaak in dit jaar voorviel, heb
-

N#" verdrag, en zonden 't benevens een dub ik goedgedacht beter dien alhier, als het
beldder verzoekſchriften aan (7)de byzon voorval zelf elders, te plaatſen.

# fol

-

ses

-

2.

-

Op

r
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Op de eene zyde ziet men eene kerk, die in 't midden van eene beroerde zee op eenen hech
(i)Kap. ten grondſlag is geveſtigd, door vuurvlammen en ſtormwinden vruchteloos aangetaſt, binnen
XVI #18. deeze ſpreuk, genomen uyt den (1) Evangeliſchryver Mattheus:
/

NIHIL PRAEVALEBIT ADVERSUS EAM.
HET ZAL TEGENS

HAAR NIETS VERMOOGE N.

Op de andere zyde ſtaat het Biſſchoplyke wapenſchild, en in den rand dit omſchrift:
CALCULUS CLERI HANNONIAE.
REKEN PENNING DER

1582.

GEESTLrKHErp

VAN

HE NEGOUWE. 1582.

Byna gelyke beroerten over 't ſtuk van dan die door bemiddeling van den Raads
den Godsdienſt gingen ook elders in zwang. heer Richardot, van de Staaten tot dat
Dus in Gelderland, daar men, als gezegd eynde derwaart afgezonden, eyndelyk
is, den Geloofsvreede had afgeſlaagen, wierdt beſlecht. Dees verzuymde ook
beſtonden de Onroomſchen (buyten hoope niets om degemelde daadlykheden tuſſchen
van iet met gemoede te verwerven) de ſol de Gentenaars en Henegouwers te doen
tº)
Hooft
daaten (2)
ophouden.
Dan,(5)
mids
eerſten
de open Sº
Ned. Hiſt. h
h 1 in denh arm te neemen,
ff. en met baare
oefening
vandeden
Hervormden
-

rol.588.

-

Hooft
Ned. Hiſt

-

nunne nuipe zich eene vrye oeftening van

-

-

Godsdienſt te bezorgen. Te Gelder namen Godsdienſt ingevoerd, de anderen den fol. 585.
zy de Parochikerk in bezit, en voerden Roomſchen Godsdienſt in (6) den ouden $2,"
met hulpe des Droſſaards ten platten lande ſtaat, kerken en klooſters in volle tooi, Hiſt fol.
hunnen Godsdienſt in, ja verbooden den en de Geeſtlyken in hunne ontnomene 584.
Prieſteren den Roomſchen te oefenen.

goederen herſteld wilden hebben, liep der
Hevige klagten wierden ook door de Ge Staaten bemiddeling tot niet. Jade Walſche

g# magtigden van Gelderland en Zutfen (3) ſteden namen gelyker hand een beſluyt van
#en, den Algemeene Staaten overgegeeven, te geene ſchattingen in te willigen, voordat
#k, # Graaf Johan van Naſſou hunnen Stad de geëyſchte herſtelling zoude volbragt
#
- -

houder, en hoe de krygsknechten in de zyn. Hoewel Kameryk mede in 't getal
Heerlykheyd van Aarſen gevallen, de
beelden geſtormd, kerken geplonderd, en
veele andere ongeregeldheden gepleegd
hadden. In Valençyn was insgelyks eene

deezer ſteden was, zoo leeſt men nog
tans nergens, dat daarbinnen eenige de
minſte twiſt over den Godsdienſt, ge
lyk byna in alle andere ſteden, is ge

(4) Bor zeer gevaarlyke twiſt gereezen, waarin de reezen. Waarom ik vermeen, dat in

# burgery het geweer opgevat, en de eene

dankbaare

erkentenis

deezer kerkruſte

XII. boek, burger tegens den anderen acht dagen lang dees legpenning aldaar in dit jaar zal ge
#* in volle wapenruſtinge (4) geſtaan had: munt zyn.

Op de eene zyde is een dubbele arend. zynde 't wapen dier ſtad, onder eene Keyzerlyke kroon
verbeeld, en de rand omzoomd met deeze woorden: ,
VIVAT
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LANG LE EVE DUYTSC HLAND GELUKKIG. 1578.

vermids Kameryk door de (1) Duytſche Keyzers van Henegouwe is afgeſcheyden, en eene (r) Guic
vrye ryksſtad verklaard. Op de andere zyde des pennings, welke, gelyk ook de voorgaande uyt #ard.r. der
het getekende handboekje van J. Oudaan genomen is, ziet men twee gekranſte vrouwebeelden #
derl.

elkandere de hand geeven, hebbende dit zyne zinſpeeling (waarſchynelyk) op 't onderlinge ver- # ;49.
bond der Walſche

#

Het omſchrift luydt aldus:

CAMBRAY CITÉ DE PAIX. 1578.
KAMERIK STAD VAN VREE DE. 1578.

Niet weynig zetteden deeze geloofs niet boven vier konde by een krygen. Dit
geſchillen de hooge voorneemens der Al bragt quaade betaaling, die onwilligheyd
gemeene Staaten, om ook aanvechtender der ſoldaaten, en gevolglyk geene der ver
wyze te oorloogen, te rugge. Om 't welke
echter te doen een verbond van volkligtin
ge, ten genoegen der Onroomſchen, met den
Paltsgraave Johan Kazimier, gelyk ook

hoopte vruchten te wege. Want Boſſu,
opgetrokken naar Walſchbrabant, ver
overde aldaar ſlechts Nivelle, en dwon

de ſloten van Sart, Genappe en andere #

(3) Hooft een tweede met den Hertoge van (2) Alen by verdrag over te geeven. Dan als men

# Hiſt

çon, om de Roomſchen te believen, was dacht met de krygsmagt van den Hertog

"” aangegaan en geſlooten. Dan terwyl men van Anjou, die op de Henegouwſche gren

G## deeze eene en andere hulp verwachtte, (3) zen ſtondt,te vereenigen, reedt de Paltsgraaf

# had het Staatſche leger zich by Rimenant

met vyfhonderd paarden (8) naar Gent,

(###

'” verſchanſt, en Don Johan beſtemd het al tot zoo groot een misnoegen van Anjou, #"
daar te verneſtelen, eer't door de Duytſche dat hy zyne krygsknechten onbetaald af
(4) Hooft en Franſche benden verſterkt (4) waare. dankte, die zich by de misnoegde Waalen
#t.
Dit ondernam hyop den eerſten van Oogſt voegden, en de ongehoordſte ongeregeld
593.
maand, maar ruuwlyk zynde afgeſlaagen, heden op de grenzen des (9) lands bedree- (o) Hooft
week hy onder Namen, om aldaar in vey ven. De krygsmagt van Kazimier was den #"

ligheyd te verbeyden, wat er van den ge landen insgelyks tot laſt, want niet zynde

g) Hooft reezen twiſt (5) over den Godsdienſt, en betaald, ſloegen zyne knechten, aan 't

#

van de groote krygsruſting der Staaten zou ruyten en plonderen, en ziende hunnen
de worden.

Den zesentwintigſten van Meeſter naar (1o) Engeland vertrekken, (to) Hooft

Oogſtmaand voegden zich de volkeren om zich mondeling over zyn zeldzaam
van den Paltsgraaf Kazimier, die zeven gedrag by die Koningin te verſchoo

#"

Q# duyzend ruyteren (6) en achtduyzend nen, verkreegen zy (11) vrygeleybrie- g:#

# voetgaſten ſterk waaren,

by het Staatſche ven van den Spanjaard en toogen on- ##
leger onder den Graaf van Boſſu, dat met betaald naar huys. Hoe kleyne vrucht

deezen onderſtand by de vyftigduyzend het land uyt deeze krygsruſtinge van
man uytmaakte, doch tot wiens onder den Paltsgraaf ook had getrokken, zoo
(7) Hooft houd maandelyks negen tonnen gouds ver vinde ik nogtans tot zynen lof deezen
Nederl,
wierden, hoewel
Hiſt. fol. eyſcht
ſteſt
heyd inmen (7) metdde gedenkpenning in dit jaar gemaakt te
599.

uyter1te 1paarzaamheyd in zes maanden zyn.
-

./.

Op de voorzyde ziet men zyn borſtbeeld in volle wapenruſtinge, en in den rand dit omſchrift:
JOANN es CASIMIRUS, De1 GRAT 1A COM es PALA TIN vs
RHEN 1, DUX BAvA R1 AE.
I, Deel.

T tºt
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N E D E R L A N D S CH E
jo HAN KAZIMIER, Door Gods GENADE PALTsGRAAF

M

DES R2 NS, HERTOG VAN BE YE RE.

Op de achterzyde ſtaat zyn wapenſchild, en daarboven een Olyf- en Palmtak, beyden om
vangen door eenen diamantring, beſtaande uyt twee geſtrengelde rechterhanden: zynde het
zinnebeeld van een vaſt en onverbreekelyk verbond, waardoor de overwinning en vreede be

jaagd wordt. In den rand leeſt men tot omſchrift des Hertogen gewoonlyke ſpreuk:
CONSTANTER ET SINCERE, 1578.

STAND VASTIG EN OP RECHT,

1578. .

Hoe vruchtloos ook de hooge voornee der andere krygshoofden, het hooge be
mens der Staaten te leur liepen, zoo had wind des heirs aangevaard by Alexander

den ook de Spanjaards geen reden van op Farneze Prins van Parma, die een Zoon
gunſtiger geluk te roemen. Want ſedert was van de geweeze Landvoogdeſſe Mar
hun leger onder Namen was geweeken, greta van Parma, en die, mede brengen

leedt het groot gebrek aan mondkoſt: de de oude regementen der Spanjaarden en
Bor
waaruyt
peſt ſprooten, die Italiaanen, in 't begin (4) deezes jaars te (4)
Nederl.
ryklyk onder de benden gingen weyden. Marche in Famine by Don Johan was ge Beroerten,
boek,
(i)Hooft. De Opperlandvoogd (1) zelf was aan eene komen, om de krygsbedryven deezes lands XII.
fol. 11.
# quynende ziekte vaſt, en vol hartszeer by te woonen. De Koning, kennende verſo.

##

" van zich in zoo ſchraalen hoek verdrongen, Parma voor kloek van verſtand, gezet van
en geen hulpe, als hy wel wenſchte, uyt zinnen, en geen minderen konſtenaar, als
Spanjs te gemoete te zien. Voorts tot zyn overleeden Broeder, om harten te

deeze zyne in- en uytwendige ontſtelte winnen, beveſtigde hem in 't aangevaarde
te meer, mids hy hier
niſſen ſloeg onlangs hiernaa eene peſtige

#

koorts, die hem op den eerſten van Wyn
maand, en haaſtiger dan men waande,
uyt het leeven rukte; 't welke de reden is
(2) Hooft
Ned. Hiſt. dat eenigen (2) zyne dood aan vergiftiging
ſol. 6oz. toeſchryven. Prachtig was de uytvaart, zoo
S in ſieraaden den overleeden aangedaan,
als in de forme der lykſtaatſië, in de groote

te lande een ruym deel zyner (5) jeugd
ken, en goede kennis en vriendſchap met

den Adel gehouden had. De gedachtenis
van 't afſterven van Don Johan, en van 't
aanſtellen van Alexander van Parma tot

Opperlandvoogd is op deezen legpenning

voor de naakomelingen bewaard geblee
g#
Met Don Jo WCI1.
Ned. Hiſt. kerk van Namen gehouden.
-

#cº" hans overlyden (3) wierdt, ten verzoeke

'
r

Op de eene zyde ſtaat in den rechter hoek het gekroonde wapenſchild van Don Johan , en
daarnevens aan den ſlinker kant dat van den nieuwen Landvoogd; binnen dit omſchrift:
MORT U o Do MINo JOANN1 AUSTR1 Aco SUCCED 1T ALEXANDER,
PR IN CE Ps PAR MAE ETC.

OP DE N OVERLEED EN DON jo HAN VAN OOSTENR rx
VOLGT ALEXANDER, PRINS VAN PARMA ENZ.
(6) Ovid.
Faſtor. lib.

(5) Hooft

Hiſt.
geſleeten, der inboorlingen aardt doorkee Ned.
fol. 6o4- '

Verder ziet men op de zelfde zyde, boven die twee wapenſchilden, het jaar 1,78; en onder

I W.27,28, de zelve I. 8# dat is den eerſten van October of der achtſte maand van 't jaar 1578. Want naar
& ſeqq.

#d de rekening der eerſte Romeynen was de Wynmaand (die de tiende by ons is, en op wier eerſten
Faſtor. lib. dag Don Johan overleedt) by hen de achtſte genaamd. Want Romulus in den beginne maar
l: V.43 & tien (6) maanden in 't jaar ſtellende, telde de maand Martius of Maart voor de eerſte. Nader

#ovi a hand heeft Numa (7) de maand Januarius, ter eere van Janus, en Februarius ter gedachtenis
Faſtor lib, zyner afgeſtorvene vrienden by 't jaar gevoegd: ontleenende de tweede haaren naam van Februa,
II. W.19. dat het zoenoffer voor de overleedenen (8) was,
'
• O
P

,
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het gekroonde wapenſchild des Konings, zyn-1578.

Op de andere zyde van deezen legpenning ſtaat
de de rand omzoomd met dit omſchrift:

GET o I R DU BUREAU DES FINAN CES DU ROY.

1578.

LEG PENNING VAN 'S KONINGS REKEN KAME R.

1578.

Beter geluk hadden de Algemeene Staa noud van Duyvenvoorde, en van Chriſtof
ten in dit jaar aan den kant van Overyſſel, fel van Teylingen daar voorkwam, en dat
(r) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 589.

waarover zy tot Stadhouder (1) den Graaf die van binnen door zes muurbreekers eene
van Rennenberg benoemd hadden. Dees walbreuk van drieëndertig ſchreeden ge
ziende dat de Hoogduytſchen, die 't met maakt zagen, traden zy in onderhande
den Spanjaard hielden, geenszins tot het ling, volgens wier inhoud de ſtad aan Ren
overgeeven van Kampen en Deventer waa nenberg op den twintigſten van Hooimaand

ren te brengen, ontwierp onder beleyd door de bezettelingen wierdt ingeruymd,
van Wouter Hegeman
(2) Meter.
Ned. Hiſt.

fol. 146.

(3) Mon
tanus OWCT

Gutcc.
Beſchr. der
Nederl.

fol. 156.
(4) La
Court In
tereſt van

Holl. pag.
27.

#

welke beloofd hadden in de drie eerſte

de eerſtge

melde ſtad eenen (2) aanſlag om de Duyt maanden geene wapenen tegens de Alge
ſchers daaruyt, en de plaats zelve aan der meene Staaten te zullen draagen. Zy had
Staaten zyde te krygen. Doch het voor den zich ſtaande de belegering vry rekke
neemen ontydig ontdekt zynde, ſloeg die lyk, in opzigte der Burgerye gedraa
'er op den derden van Hooimaand het beleg gen, des waaren met bewilliginge van Bur
voor. Kampen is eene der zesenzeſtigſte germeeſteren, Schepenen, Raad, en ge
den, (3) die in den jaare dertienhonderd zwoore gemeente, om, hen de beſproke

zeſtig door den oorlog, tuſſchen Deene ne leeningen op zynen tyd te bezorgen,
marke en Zweede gevoerd, zeer in haaren en dus uyt der burgeren huyzen te houden
koophandel wordende beſchadigd, tot (8) van het zilverwerk der ſtad, dat door

-

##

handhaaving het befaamde Hanzeatiſche de Erfgenaamen der afgeſtorvene Magi- # #
verbond (4) onderling oprechtten, waarvan ſtraatsleden, naar maate hunner bedie-146 verſo
zy alsnog den naam van Hanzeſteden voe ningen, zoo nu zoo dan ten gemeenen
ren. Naamaals, ſtaande de regeering van gebruyke was vereerd geworden, den zes
Keyzer Maximiliaan, heeft Kampen zich, tienden van Bloeimaand deeze heele (9)

#1.

benevens nog eenentnegentig andere ſte halve en vierendeelen klippingen van twee- AE#n.

den by 't Keyzerryk, ter verſterkinge enveertig, van eenentwintig, midsgaders III. Pek
(5) Mon
tanus over

Guicc.
Beſchr. der
Nederl.

fol. 156.
(6) Mete

van tien en een halven ſtuyver gemunt. ”

van 't zelve, in den jaare (5) veer
tienhonderdvyfentnegentig vervoegd, en
't is hierom dat het eene vrye Rykſtad
genaamd is. Moedig verweerde het zich,

Zynde een verguld bekertje deeze alge
meene ſmelting # ontkomen, 't gene,

mids die ten behoeve der Hoogduytſche

ſtaande deeze belegering, als van alle nood bezettelingen geſchiedde, het Moffenbe

ren Ned.

Hiſt. fol.
146. verſo.
(7) Hooft
Ned. Hiſt,

fol. 59o.

druft rykelyk (6) voorzien zynde, hoe kertje(13)genaamd, en tot huyden ten dage to cer.
wel 't maar vyfhonderd man tot bezetting ter gedachtenis van het zilverwerk, dat de E".
inhad. Maar ſedert Sonoy met de benden ſtad eertyds bezeeten heeft, bewaard III.
#":
pag.
wordt.
'
535
• 3
van Willem (7) van Wyngaarden, van Aar

f
|

| |

|S: | |
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IEX TREMIVM

I: Nº I IS ENVV N1

SvBSIDIVM
* 4,

II,

s

An

5(S en II) en 2

CAM PEN

monumes /
DEZE A

I. Het eerſte is een ſtuk van tweeënveertig ſtuyvers, (by de inwoonders cene Klipping ge
T tºt 2

naamd)

26o

N E D E R L A N D SC H E

1578. naamd) als blykt uyt de ſyferletteren, geſteld ter wederzyde van het wapenſchild der ſtad, 't ge
- ne een burg is, verder ſtaat, zoo boven als onder, dit Latynſche opſchrift:
EXTREMUM SUBSIDIUM CAMPENs E. 1578.

HET UrTE Rsz E HULPMIDDEL VAN KAMPEN

1578.

II. Het tweede noodſtuk is van achtendertig ſtuyvers, als blykt uyt het bygeſtelde ſyfergetal.
III. Het derde is een halve klipping, en gevolglyk voor eenentwintig ſtuyvers gangbaar ge
weeſt, als de ſyferletters uytwyzen.

-

IV. Voor tien en een halven ſtuyver, als zynde een vierdepart van 't eerſte noodſtuk, is het
laatſte gangbaar geweeſt, en alleen tot onderſcheyd dat de woorden van 't opſchrift niet boven el
kandere, maar ſchuyns geſtempeld ſtaan.

Naa't dwingen van Kampen, rukte Ren- |men, en ſedert gedwongen om den waſ

nenberg, als Landvoogd van Overyſſel en | en andere toegangen te verſterken,ſchans
Linge, denderden van Oogſtmaand, eerſt | korven te maaken, en die met aarde gevuld
met tien doch naderhand met ruym nog | op de wallen te planten. Zy hadden ook,
zoo veel vendelen, ten beleg voor Deven- | op dat de Staatſche benden zich niet te digt
ter, dat de eerſte of, om beter te zeggen, | onderden wal zouden konnen verſchanſen,

(i) Guige het hoofd der acht beſlootene (1) ſteden | het buyten de ſtad ſtaande (4) ziekenhuys E
Ned.
-

# van dat Geweſt zynde, aan den Yſſel, | en alle andere gebouwen tydig afgebrand, #

#

die een arm des Ryns is, omtrent vier uu- | de lindeboomen verhouwen om er bus- 146 verſo
ren van Zwol, vyf van Kampen, en an- | poeder van te maaken, en genoogzaame

-

derhalf uur van Zutfen gelegen en met | nooddruft, geſchut en alles, wat tot het
hechte wallen voorzien is, welke door | doen van

#

tegenweer vereyſcht

hooge toorens alomdigt beſtreeken en door | wierdt, ſtaande het (5) beleg van Kampen (5) Bot

een zeer groot rondeel, dat voor de Brink- | ingekocht en van buyten door de huys-#
Beroerten,
legt, beſchermd
worden.
| luyden,zich
en bezorgd.
door 't ſtroopen
de Ve- Xil
boek,
69Gerard poort
den Stedevoogd
Havrincourt,
en deOnder
Hop- |luwe
Om dein noodige
fol. 62.
iſumbar luyden Auguſtyn Ryk, en Michiel # gelden hier toe te vinden deeden de

| |
y

M:

#III. (2) laagen thans ten tyde binnen deeze be-| Schepenen en Raad van hun (6) eyge (#yk
pag. 69

legerde ſtad tuſſen de tien- en (3) negenhon- | zilverwerk deeze noodſtukken, eer het #.

S# derd Hoogduytſche knechten, die van | beleg zynen aanvang had genomen, en al Pºg tºt
Beroerten, langer hand het beleg voorziende, den | op den negenden van Zomermaand, mun
#,
burgeren eerſt het geweer hebben afgeno- UCIl.
,

w

voorgeweeſt.
vierenveertig,
het eerſte
en der
het ſtad,
kleynſte
elfWelker
ſtuyversgrootſte
is gangbaar
In 't midden
ſtaatvoor
een tweeëntwintig,
arend, het wapen
en voor
daar
rondom deeze woorden tot omſchrift:

-

/

URGEN TE NECESS1T AT E DAVEN T R1AE. 9. JUN 11.-78.
MN DEN DRINGEND EN NOOD VAN DE VENTER. DEN

9. VAN ZOMERMAAND DES JAARS 78.
In

tº
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In deezervoege was de ſtad van alles waare, ontnamen, en onderling verdeel- 1578.
verzorgd, als de Staatſche benden daar den. Hierenboven op den (5) vyftienden ##
voor kwaamen. Sonoy, die mede dit be van Herfſtmaand het overige voor de hand Bºmbat
leg bywoonde, maakte zich in 't kort zynde geld en 't zilverwerk der kerken f#
(1) Mete

meeſter van twee molenbergen (1) om hebbende aangeſlaagen, tot klippingen ge- "

ren Ned.
Hiſt. fol.

trent den Neurenberger toorn, die wyd munt, en onderling verdeeld, deeden zy

I47.

(2) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 612.

en zyd (2) heerſchende het leger onveylig ſedert op den zeventienden der volgende
hieldt. Des om dient onbruyk te maaken maand eene nadere huyszoeking in 't Fra
wierdt hy heftig beſchooten, en de my terhuys en de Bergkerk, daar zy nog al
ners gelaſt dien met delven vanonder te
beſtooken, waartegens die van binnen ook
de hunnen te werk ſtelden om dat van buy
ten te verydelen. Ondertuſſchen hadden

eenig zilverwerk, en onder andere eene
Toonkas van ſint Libuyn, vierhonderd

-

dalers (6) waardig ontdekten, tot geld ##
lieten munten, en daarmede hunne knech- Anaitom,

de belegeraars door de opontboodene boe ten betaalden. Dan als deeze geldmyn #P's.
ren, de ſpade in den grond gebragtomach eerlang was uytgeput, en de hongersnood ”
ter de uytgedolve aarde, die men telkens begon aan den man te komen, heeft Ryk
voorwaart wierp, de Binkerpoort te nade zich by den Magiſtraat vervoegende van
ren en de diepe grachten der ſtad te vullen. den zelven vierhonderd mudden koorns,
Tot ſteurenis deezes werks, beſtonden de en zeshonderd guldens, tot betaaling van
belegerden, op den drieëntwintigſten van de achterſtallige leening der knechten ge
(3) Bor
(3) Herfſtmaand, de belegeraars met eenen eyſcht, of dreygde een goed deel der bur
ederl.
Beroerten, hevigen uytval te beſtooken, en onver geren (7) ter ſtad te willen uytzetten. Wat (i) #
XII.boek,
wacht op een der beſchanſte molenbergen de Magiſtraat hiertegens inbragt, 't mogt #n.
fol. 62.
aanvallende, naa 't afmaaken des ſchild niet baaten, zulks 'er op den achtentwin-III pag.
verſo.

wachts, de ſlaapende bezettelingen te tigſten van Wynmaand een verdrag wierdt ”
doorſtooten. By dit toeval verkreegen eſlooten, om voor twee leeningen, ter
zy al vry eenigen buyt, verſloegen ook (8) waarde van achthonderd dalers te laa- #
eenigen der opontboodene boeren, en ten ſlaan: gelyk ook twee dagen daarnaa An#tom:

ſleepten vyf gevangens ter veſtinge bin deeze kopere noodſtukken van vier, twee, # Pag
nen. Alwaar de krygsknechten, vree eenen, en eenen halven ſtuyver gemunt, ( ker k
zende eyndelyk nog eens gebrek aan
(4) Hooft
Nederl.
Hiſt. fol,

612.

en den eerſten van Slagtmaand, op belofte #

# '5,
nooddruft te zullen krygen, de ſpys en
drank (4) den klooſteren, gaſthuyzen, en len, voor de eerſtemaal (9) hen in betaaling vent, pag.
49I •
burgeren, als of het roofgoed geweeſt gegeeven zyn.
van ze naamaals weder te zullen inwiſſe-

Op de eene zyde ſtaat de onderſcheyden prys, waar voor ze gangbaar geweeſt zyn, uytge

drukt: en op de andere zyde,

#

CCIACIn

arend,

die 's ſtadswapen is, dit omſch##

URG EN TE NECESS1T AT E DAVEN T R1AE. 3o. OCT o BR1s 78.

IN DE DRINGENDEN NooD VAN DEVENTER. DEN
3o. VAN W YN MAAND DES JAARS 78.

De moed der bezettelingen, en de kloek- | in de hoope van nog eens te zullen ontzet

heyd, die zy tot nogtoe in 't verdeedigen | worden. Maar op 't verneemen der gewis
der ſtad betoond hadden, was geankerd | ſe tydinge, hoe Hopman Jan Stuper met
I. Deel.

V VV

drie
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zi62.

1578 driehonderd welgeoefende knechten (1) Het verdrag wierdt den twintigſten getrof.
# en dertig ruyteren met kleyn gerucht en ten en, naa 't uytwiſſelen van Gyzelaars,
# grootegezwindheyd over den Ryn gerukt de ſtad aan Rennenberg door de bezette
(1) Hooft

fol. 615
-

-

was, en van de benden, door Hopman van lingen ingeruymd, die in 't uyttrekken (3) &#
Schoonauwe t'hunner byſtand vergaderd, nog over de zeshonderd man ſterk waaren. Beroerten,

tweehonderdvyftig man had verſlaagen en Aldus wierdt Deventer onder 't gebied der #k.

G# de overigen op de vlugt gejaagd, ontzonk Staaten, tot geen kleyne vreugde der in-"
#en, de moed den belegerden. Zulks zy op den woonderen, gebragt: waarom die in dank

# , veertienden (2) van Slagtmaand de Regeer
verſo.

baare erkentenis hunner verloſſinge deezen

ders der ſtad ter bemiddelinge uytzonden. penning gemunt hebben.

Op de eene zyde voedt een Pellikaan zyne kiekens met het bloed, dat hy uyt zyne geopende
borſt trekt. Tot omſchrift leeſt men in den rand deeze twee dichtregels:
ICK VOE DE MIN JONG EN MET MIN BLOET,
B IS ICK VERTE RE MIN LIF EN GOED T.

Op de anderen zyde houdt een Chriſtus beeld het kruys in den ſlinkeren arm; binnen dit cm
ſchrift:

GODT HEFT DIE STAD DEVENTER GETRO EST,

UND DEN zo. NoVEMBER VER Lo EST, 1,78.
Met recht zagen de inwoonders van De 't op eenen anderen boeg, en wilden de in
venter deeze overgaaf als eene zonderlinge woonders tot het afleggen van een onbetaa
verloſſing aan, zoomen aanmerkt de elen melyken eed brengen. Maar niemand
de en grooten overlaſt, die zy van de in wierdt er gevonden, die den zelven afley
bezetting hebbende krygsknechten zoo de; hoewel ieder burger zich genoodzaakt
voor, als ſtaande de belegering hadden ge zag om eenenknecht of meyd ten dienſte der
leeden. Want al van den beginne hen het bezettelingen te huuren, en op eygene koſ
geweer hebbende afgenomen, ſprongen zy, tente onderhouden. Dus ging het in de ſtad,
naar hun welgevallen met den ontwapen terwyl die belegerd, dan niet veel beter,
den burger om; dwongen niet alleen de naadat zy door Rennenberg (6) gedwon- (6) Mete
mansperſoonen, maar ook de vrouwen en
was, want zy raakte in 't uyterſte ge- ##
S? Meter. kinderen de beſchadigde (4) veſtingwerken gen
vaar
van door het regement Waalen, dat #.
ed. Hiſt.
fol. 147. by nacht te herſtellen, en by dag de in 't aan 't muyten, wegens zyne achterſtalli
geweer zynde ſoldaaten tot handreykers # ſoldy ſloeg, geplonderd te worden,
op den wal te verſtrekken. Zulks er al y aldien de muyters door 't geeven eener
verſcheydene vrouwsperſoonen, door 't vereeringe, niet waaren bevreedigd. Dit
geweldig ſchieten van
, ZOO nu ZOO
en andere wanbedryven door de bezettelin
dan om 't leeven raakten. Hierenboven gen gepleegd, waaren oorzaak dat de Graaf
ontzagen zy zich niet hoopswyze in de van Rennenberg alle bezetting op het her
huyzen der gegoedſte burgeren met groot haalde verzoek der Regeeringe uyt dieſtad
getier te vallen, de eygenaars daar uyt te trok: waartoe hy geenszins waare te bren
jaagen, de kelders open te ſlaan, wyn, bier, gen geweeſt, zoo niet de Magiſtraat der
en allerhande eetwaaren mede te neemen, ſtadbyplegtige eeden getrouwheydaanden
en elkanderen onderlingen op dien bekoo Aartshertog, den Prins van Oranje, en hem
men buyt te onthaalen. Dus wierdt de Rennenber gezwooren, en beloofd had op
(5)Gerard. nooddruft dagelyks ſchraaler, en zy van eygene # eenige burgervendels te zul
Dumbar
zins om de onvermoogendſte inwoonders len oprechten, de ſtad daarmede bewaaren,
Anal. tom.
(5) buyten de ſtad te jaagen. Dan als ieder en ten allen tyde weder bezetting ontfan
III. pag.
t

#

IOI.

zich daartegens ſchrap ſtelde, wenden zy gen, zoodra de hooge Overigheyd hen 't
zelve
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waaren, 1578:

van 't welke zy hunne perſoonen en goe thans door het wys beleyd hunner Re- deren by een zeer plegtig geſchrift verbon geeringe zich daarvan verloſt zagen, we

den. Het zelfde deeden ook die van Kam- |gens welk geluk, in dankbaare erken

pen, invoege deeze geweſten, die nu zoo |tenis, ik vermeen, dat dees penning ge
langen tyd door den baldaadigen krygs- | munt is.

De eene zyde verbeeldt een ſchaap, dat door eene (1) rave of havik, die er opzit, wordt ge- (!) j.van
plukt en gebeeten, binnen dit randſchrift:

W#

--

der Dieren
\

.

*

pag. 23.

*

D'O NNOS ELE WERT MEEST GE PLUKT EN GE TE EST.
V

Op de andere zyde ziet men een wezeltje dat, met een wynruytstakje gewapend, op eenen (...) J. van

baſilisk, die met ingetrokken ſtaart voor dat diertje vlugt, durft aanvallen, ja (zoo (2) gemeend Vondel:
wordt) in ſtaat is van dit gedrocht te dooden. Het omſchrift is:

#
er Dieren
Pag. 4.

VOORS IE NIG HE RAET BOOS HE YT WE DE RS TAET.

Door het winnen van Kampen en De len gemagtigd, om den gemaakten ſtempel
venter, was niet alleen de geheele Veluwe, desnaamiddaagsden Muntgezellen ter hand
maar ook het Ooſter gedeelte van 't Sticht te ſtellen, ten eynde zy vyftig dalers tot
van de geduurige ſtrooperyen dier bezet eene proef daarmede zouden munten, die
tingen verloſt, die ze zoo nu zoo dan men onder de Leden van den Raad ver
zelfs tot onder de poorten van Uytrecht deelde. Gelyk nu het geldmunten, een
gepleegd hadden. In deeze plaats viel voor recht is, 't gene de Hooge Overigheyd al
t eynde des jaars eene zonderlinge zaak leen toekomt, ten waare zy het aan ie
op 't ſtuk der munte voor, waar van ik mand haarer onderdaanen by plegtige ver
#P#
het verhaal, uyt de daglyſten der ſtad (3) gunning had toegeſtaan, zoo meenden de
l : #k getrokken, alhier (zoo ik vertrouw met
Staaten van Uytrecht dat, hoewel de Raad
Uytrecht
# genoegen van den leezer) zal inlaſſen. Van dier ſtad een verjaard bezit van 't gemelde
zeer oude, ja onbekende tyden af, vindt kleyne geld te munten voor zich had, die
1578.
men dat de # Uytrecht is in bezit geweeſt echter niet bevoegd of gerechtigd was, om
van penningen, duyten, ſtuyvers, en grootere geldſtukken, als tot nogtoe ge
diergelyk kleyn, maar geen groot geld, ſchied was, te laaten ſlaan. Dierhalven,
te munten. De Raad nogtans dierſtad nam zich beleedigd waanende in 't ſtuk hunner
op den eerſten van Wintermaand een be hooge Oppermagt, deeden zy den ſtem
ſluyt, om een ſtempel tot het munten van pel aanſtonds verbreeken , en het mun
e

5

grootte en anhalte, ten deezer Daalers verbieden: en dewyl
(4) Reſol. als die van (4) Holland, by den ſtempel- | 'er geen anderen, als de eerſte vyftig,
# ſnyder van Staat, of, by onwilligheyd | zyn geſlaagen, zoo worden die ſtukken,
27 AE van dien, by eenen anderen zich des ver- als iet zeldzaams in de penningkaſſen
dalers, van de zelfde

#" ſtaanden te laaten maaken.

Dit wierdt l der liefhebberen bewaard, waarom ik

verricht en op den negenden dier zelfde ook der zelver afbeelding alhier plaats
maandJakob van Aſch en Hendrik van Zuy-' geeve.
Vvv 2

Op
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Op de eene zyde ſtaat de Stichtſche Leeuw, als hebbende een kruys op zyne ſlinker ſchoft,
binnen dit omſchrift:
CONCORDIA RES PAR VAE CRESCUNT.

DOOR EEN DRAGT GROE IJ EN KLEYNE ZAAKEN.

Op de andere zyde ſtaat in 't midden het gekroonde wapenſchild der ſtad Uytrecht, en in den
rand deeze woorden:

MONET A NOVA CIVITAT1's TRAJECTr,

1578.

NIEUW MUNTSTUK. DER STAD UrTRECHT

1578.

Ondertuſſchen groeide de tweeſpalt en 't ſchap des oords en de ſtad Niemegen. Op
(1) Bor
Nederl.

Beroerten,
XIII.

misnoegen der Henegouweren en Walſche den vyfden van Lentemaand de Ridder
ſteden, waarom de Prins van (1) Oranje ſchap en (6) kleyne ſteden des Aarnhem ##
die van Holland en Zeeland door zynen ſchen oords, op den twaalfden der zelve #
Broeder Johan van Naſſou aanmaande, om maand Leeuwaarde,

met de nabuurige Landſchappen eene naau
were vereeniging, tot weering van dierge
Verſo.
lyke onheylen, aan te gaan. De boven
genoemde ſtad Uytrecht wierdt tot han
delplaats van zoo wigtig voorneemen, met
gemeene toeſtemminge der byzondere
Staaten, op den vyfden (2) van Winter
(2) Bor
Nederl.
termaand verkoozen, en den volgenden
Beroerten,
XIII.
dag door de Gemagtigden der Staaten van
boek,
Gelderland, Holland, Zeeland, Uytrecht
fol. 8o.

boek,
fol. 78.

verſo.

(3) Bor
Nederl.

Beroerten,
XIII.

boek,
fol. 81.

(4) Bor
Nederl.

Beroert,
XIII.

boek,
fol. 85.

en de Ommelanden de inhoud der nadere

vereeniginge (3) in zesentwintig leden ont
worpen, en getekend aan de Staaten van
ieder Geweſt, om daarop de goedkeuring te
erlangen, toegezonden. Eerlang, te weeten
op den tienden van Louwmaanddes volgen
den jaars vyftienhonderdnegenenzeventig
vergaderden de zelfde Gemagtigden (4)we
der te Uytrecht, en deeden
hoe de
ontworpene punten door de Staaten, die

#

Sneek, Franeker,

zekere Grietmans en Grietenyen en byzon
dere Edelen van Vriesland, op den elfden
van Grasmaand Venlo , op den derden
van Bloeimaand de Prins van Oranje, op
den eerſten van Zomermaand Franeker,

Leeuwaarde, en Sneek op nieuws, nevens
Bolswaart, Ylſt, Stavere, Slooten, Workom;

op den laatſten van Lentemaand onder ze

kere bepaaling en volkomenlyk op den elf
den van Zomermaand de Graaf van Ren
nenberg, op den tienden van Hooimaand

Ypere; op den negenentwintigſten der
zelfde maand Antwerpen, op den dertien
den van Herfſtmaand Breda: en die van

Brugge en 't land van Vrye toefden tot op
den eerſten van Sprokkelmaand des jaars
vyftienhonderdtachtig. Welke aannee
ming ik des te omſtandiger heb willen aan
haalen, mids dit het verbond is, waarop

gegrond ſtaat het verwantſchap der Ge
hen hadden gemagtigd, waaren onderzocht weſten, die op den naam van Vereenig
en goedgekeurd.

Des wierden de zelve in de Nederlanden toenmaals eene Opper

't net gebragt, en op den drieëntwintigſten regeering van Staaten, eensdeels in 't ge
(5) Bor
Nederl.
Beroert.
XIII.

boek,

fol.87.

der zelve maand door de (5) Gemagtigden meen, voor de reſt in 't byzonder heb
van Gelderland, Holland, Zeeland, Uyt
recht en de Ommelanden, volgens bekome
volmagt ondertekend. Tot dit verbond
vervoegden zich, op den vierden van
Sprokkelmaand, de ſtad Gent, de Ridder

ben opgerecht, en ſedert met zoo veel
luyſters en voorſpoeds ſtaande gehou
den. Op 't ſluyten deezer nadere ver
eeniginge meen ik, dat dees legpenning .
gemunt is.
Want

H Is To RIP EN N IN GE N.

III. Boek.

265
1578.
-

Want op de eene zyde ziet men den Nederlandſchen Leeuw vyf pylen vaſthouden, zynde het
zinnebeeld der vyf Landſchappen, te weeten Gelderland, Holland, Zeeland, Uytrecht en de
Ommelanden, welke de eerſten dit Verbond hebben opgeſteld en getekend. Het omſchrift is
genomen uyt de (1) Openbaringe van Johannes:

#ºrv.

vicIT LEO DE TRIBU JUDA.
DE LEEUW UrT DE N STAM VAN JUDA HEEFT
O VERWONNEN.

Dat is, de Prins van Oranje, dien men door den Leeuw verſtondt, had alle hinderniſſen uyt
den weg geruymd, en de nadere vereeniging doorgedrongen : en dewyl ſedert het ontwo
Verbond door verſcheydene andere Landſchappen ter beſcherminge der gemeene Vryheyd is aan
gekleefd, ziet men op de andere zyde den zelfden bondel pylen tot het getal van zeven aange
groeid, en in den buytenſten rand dit omſchrift:
VICTORIAE PR.AEMIUM LIBERTAS.

1578.

DE VRTHErD IS DE BELOONING DER OVERWINNINGE, 1578.
Binnenwaart in eene tweede rondte ſtaan deeze woorden:

CALCu Lus ORDINUM BELGIf.
REKEN PENNING DER STAATEN VAN NEDERLAND.
S te Voore te
Volgens het dertiende lid deezer Ver mermaand, naadat 's
#T eeniginge (2) en de nadere uytlegging, op Amersfoort de beelden geweldiger hand

1579.
ederl,

Beroerten,
XIII.

boek,

#
Nederl,

#",
##

den eerſten van Sprokkelmaand (3) daar uyt de kerken geligt (4) waaren, dit ook (4) Hooft
van gedaan, was aan ieder Landſchap, te Uytrecht, waardoor een groot oproer #"
Staat en ſtad volle vryheyd in 't ſtuk van ontſtondt, gedaan hebben. Verſcheyde- ""
den Godsdienſt gelaaten, en die Geweſten InC # wierden by deeze bewee
tot dit Verbond ook aanneemelyk ver ging uyt de ſtad gezet en, tot voorkoming
klaard, welke geene oefening als van den van quaader gevolgen, den vyftienden der
Roomſchen Godsdienſt zouden gedoogen; zelve maand zekere verdragpunten tuſſchen
eensdeels om ook die Landſchappen aan te de vyf Godshuyzen in den naam der ge
-

lokken, welke vreezende den Roomſchen meene Geeſtlykheyd ter eene, den Kolo

Godsdienſt geſchupt te zien, over het nel, Hopluyden, en Bevelhebbers, in den
tegenwoordige Staatsbeſtier misnoegd naam der burgerye en die van den Her
waaren, andersdeels om ook de zulken vormden Godsdienſt ter andere zyde, ge
geruſt te ſtellen die, gelyk de Staaten van ſlooten: by welke aan de laatſten tot oef

Uytrecht, den Geloofsvreede hadden af fening van hunnen Godsdienſt, de Buur
geſlaagen, en beſtemd om de oefening kerk, die der Minnebroederen, die van
van den Roomſchen Godsdienſt alleen toe

Sint Jakob, en die van Sint Niklaas wier

te laaten, hoewel er een zeer groot getal den toegeſtaan, en aldus de voorige band
van onderlinge eendragt tuſſchen de Room
ſche en Onroomſche burgery herſteld.

van inwoonders wierdt gevonden, dat de
Hervorming aankleefde, zulks deeze dit
beſluyt als te naadeelig voor hunnen Gods
dienſt aanziende, op den tienden van Zo

I. Deel,

Waarop dees legpenning, zoo als eenigen
meenen zoude gemaakt zyn.
Xxx

Een
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Een pellikaan voedende zyne jongen zonder onderſcheyd met het bloed uyt zyne borſt getapt,
ſtaat op de eene zyde, binnen dit omſchrift:

PROME QUOD IN TE Est. 179.
G EEF U Y'T HET GENE IN U IS.

1579.

Op de andere zyde ziet men op den middengrond een kruys op een ſchildtje (waarſchynelyk
het zinnebeeld van den Roomſchen Godsdienſt) en daarom een rond, door eenen paſſer getrok
ken; die met eenen Biſſchoplyken ſtaf, dat is de Geeſtlykheyd, en een zwaard zynde de Schut

(r) Kap

tery met eene keten en ſlot, zinſpeelende op het laatſt geſlooten verbond, onderling verknocht
iV.yº is. Het omſchrift is eene ſpreuk uyt Salomons (1) Prediker:
DIFFICILE RUMPITUR.

BEZWAARLrk

VVO RD TE HET VERB RO KEN.

Hoewel men ook niet onwaarſchynelyk kan zeggen, dat door den Biſſchoplyken ſtaf, het
zwaard en den paſſer, de Geeſtlykheyd, Adel en Steden, die de Leden van Staat uytmaaken,
worden betekend. Te meer dewyl ter wederzyde deezer verbeeldinge de letters O en T ſtaan,
dat is:
O R D 1 N E s T R A J E c T 1.
S T A A T E NV

V A N

U / T R E C H T.

s.

De volle vryheyd in 't ſtuk van den den Hoofden deezer misnoegde regemen
Godsdienſt, die men by deeze nadere ver ten geweldig tegens de borſt, doordien hy
eeniging aan ieder Landſchap had overge by de Algemeene Staaten als eene God
laaten, was niet bequaam om 't opgevatte ſpraak wierdt gevierd,by den Aartshertog,
misnoegen der Henegouweren en Walſche mids eyge onervaarenheyd, alom gebe
ſteden te dempen. In tegendeel zy recht zigd, en gevolgelyk genoegzaam het roer
Hooft ten een onderling (2) verbond op, om den en de ſpil was, waarop 't geheele Staats

-

#
# Roomſchen

Godsdienſt, 's Konings ge bewind kwam te draaijen. Waarom Ema

”" hoorzaamheyd en den Gentſchen Pays, nuël van Lalain, Heer van Montigny,
met weeringe van den ontworpen Geloofs ziende het Roomſche Geloof door zyn
vreede, te handhaaven: en was 't verdrag toedoen dagelyks meer en meer afbreuk

daarvan, door 't ſterk aandringen van den lyden, de Staatſche zyde, die hy (5) tot

(5) Strada
de Bello

Baron van Selles, den Heer van Valhuon, nogtoe gehouden had, verliet, zich tot Belg. Dec.
en den Biſſchop van Atrecht, op den zes behoudenis van zynen Godsdienſt by de II. Pag,49
» CIl
den van Louwmaand in die ſtad geſlooten. misnoegde Walſche ſteden
Midlerwyl wierdt ook ruchtbaar, hoe de zeer naauw met Robbert van Melun, die
misnoegde benden van dien oord, beſtaan Burggraaf van Gent en Landvoogd van
(3) Hooft de uyt de regementen (3) van Egmond, Artois was, midsgaders nog met Odert van
#" Kapres, Bours, Heeze en Montigny, Bornonville Heer van Kapresten naauwſte
zich by 't verbond der Walſche ſteden ver te Bethune verbondt: om althans, daar 't
voegd hadden: zynde hiertoe aangezet, nog tyd was, hunne handen (6) in een (6) Hooft
door de Geeſtlyken, die te Gent en elders ſlaande, met ſamengevoegde krachten en #.
uytgejaagd, hen den geleeden hoon voor hulpeder Walſche ſteden alle degene te be- &##

#

(4) Hooft oogen ſtelden, en aanmaanden (4) om de oorloogen, die de Gentſche bevreediging

#". eeden aan God, de Kerk, en den Koning

niet naakwaamen, doch wel voornaame-

&#

** zooplegtelyk gedaan, getrouwelyk te on lyk om zich den Prins van Oranje quyt te #
derhouden.

Daarenboven was de aanwaſ maaken. Het zelfde wierdt ook beveſtigd XIII.

ſende grootheyd des Prinſen van Oranje door zekeren onderſchepten brief (7) # #..
--- -

-

•

Jako
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Jakob Valk (die zich by Montigny op ſchen Pays beveſtigde, zich te verzoe- 1579.
hieldt) aan zynen neef Roeland Vos op den nen, en den Prins van Oranje quyt te tienden dag deezes jaars geſchreeven
Waarin hy hem onder anderen bekend
maakte, hoe die van Artois, Henegouwe,
Vriesland, Ryſſel, Douay, Orchies,

maaken, mids zy wel vaſtelyk hadden

beſlooten geen gemeenſchap met hem
te houden. Van welk Verbond tegens

den Prins niet duyſterlyk de gedachte

en een gedeelte van Gelderland beſtemd nis op deezen gedenkpenning bewaard
wordt.

hadden met den Koning, zoo hy den Gent
ook “ “ “ Cerck
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Op de voorzyde ziet men den Heer van Montigny, het hooft der miſnoegde Waalen, den
Burggraaf van Gent, en den Heer van Kapres by de hand vatten, en aanmaanen om dit onder
linge Verbond tegens den Prins van Oranje te ſluyten, want het omſchrift luydt:
JUNGE TRUCES DEXTRAS. 1579.
VERE ENIG DE STRENGE HANDEN. 1579.

Op de andere zyde ziet men op eenen weelderigen en vruchtbaaren Oranjeboom (die den Prins
betekend) eenen vogel zitten, waardoor die Landſchappen verſtaan worden, welke op zynen
raad ſteunende, zich onder de ſchaduwe zyner aanwaſſende grootheyd vermaakten. Door de vier
bulderende winden, (die den Oranjeboom van alle kanten beſtormen) wordt het geweld afge
ſchetſt, waar mede de Walſche ſteden en miſnoegde benden beſtemd hadden hem nog ſterker te

keer te gaan, als blykt uyt dit omſchrift.
VEL CONTRA FORTIOR ITO.
EN GA A HEM NOG KRACHTIGER TE KEER.

Terwyl de Algemeene Staaten, door van wallen, taamelyk geſterkt, en had om
deeze inwendige verdeeldheden niet wey trent duyzend (1) gewapende knechten, (3) Hooft
nig verzwakt, de handen vol werks had onder 't gezag van Melchior van Zwart #".
den, had de nieuwe Landvoogd Alexan

der Farneze, een ontzaglyk leger op de
been gebragt, en Maaſtricht op den
twaalfden van Lentemaand buyten ver
(1) Hooft wachting (1) berend. Deeze ſtad, dus
# genaamd om dat ze van alle oude tyden

ſenburg, in bezettinge. Behalven twaalf"
burgervendels, die ieder honderd man
ſterk waaren, en tweeduyzend boeren,
welke voor 't beleg met wyven en kinde

ren in de ſtad gevlugt waaren. Op hoope
van tydig ontzet te zullen worden, 't gene

een overvaart der Maaze was, is vier uuren de Staaten en Prins van Oranje hen een

van Luyk aan de weſtzyde dier rivier ge
leegen. En hoewel de Hertogen van Bra
bant daarvan in 't geheel Heeren zyn, zoo
worden nogtans # twee rechtbanken
gevonden, welker eene op den naam des

en andermaal by brieven beloofden, be

ook, naar de krygskunde dier tyden, hecht

InuntCI1.

ſlooten de belegerden met de bovengemel
de manſchap hunne ſtad met de uyterſte

dapperheyd tegens de aanvallen der Span
jaarden te verweeren, en deeden, om
(2) Guicc. Biſſchops (2) van Luyk, en de andere op door goede betaalinge den moed der bezet
#" dien des Hertogen van Brabant onder de telingen op te beuren, ſtaande het beleg
fol, 15 inwoonders het recht ſpreekt. De ſtad is deeze achtderhande geldſtukken van koper
Xxx 2
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AB

ins

OBS FS

'Rotvs.
- Sºs

AVSAR,

SSIONE

I. II. en III. Deeze drie ſtukken van veertig, zeſtien, en acht ſtuyvers, hebben op de eene
zyde het gehelmde wapenſchild der ſtadt Maaſtricht tuſſchen het jaar 1579; binnen het omſchrift
deezer woorden:

PROTE GE Do M1NE POPULU M TU UM, PROPT ER NOM IN 1s
TUI GLOR1 AM! 1579.
-

-

HEERE! BESCHERM UW VOLK, OM DE EERE
UWS NAAMS. 1579.

-

Op de andere zyde houdt eene hand, boven den prys waar voor ieder ſtuk gangbaar geweeſt
is, eenen blooten degen, tuſſchen dit opſchrift:
TRAJECT o AB HISP AN1s OBSES so, PRO JUS TAE

CAUSAE DEFENSIONE.
TOT VERDEE DIGING DER GOEDE ZAAKE, ALS

MAASTRICHT VAN DE SPANJAARDS
BELEGERD WAS.
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Deeze twee ſtukken, die voor vierentwintig en twaalf ſtuyvers zyn angbaar geweeſt, heb
ben op de eene zyde boven het wapen der ſtad eenen blooten degen, tuſſchen dit opſchrift:

|%

-

#

TRAJECT o AB HISPAN1s OBSESso, PRO JUST AE
CAUSAE DEFENSIONE. 1579.

|

TOT VERDE EDIGING DER GOEDE ZAAK E, ALS
|
|
li

MAASTRICHT VAN DE SPANJAARDS
BELEGERD WAS. 1579.

Op de andere zyde leeſt men, boven ieders onderſcheyde waarde, dit opſchrift:
PRO
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PROTEGE Do M1NE POPULUM TUUM, PROPT ER

1579.

NOMIN is TUI GLORIAM.
HEERE! BESCHERM UW VOLK, OM DE EERE
VAN UIVEN NA A M.

*

VI. VII. en VIII. Eyndelyk deeze drie ſtukken van twee, een, en º:# Van een
halven ſtuyver, hebben dit opſchrift ter wederzyde van een blooten degen, die op C twee cer4
ſte ſtukken boven het wapenſchild, en op 't laatſte tuſſchen twee ſterren geſteld is, waar uyt
ſtads wapen beſtaat:

PRO JUSTAE CAUSAE DEFENSIONE. 1579.
TOT VERDE EDIGING DER GOEDE ZAAKE. 1579.
Op de andere zyde van de twee eerſte ſtukken, leeſt men boven den prys, waar voor ze gang
baar geweeſt zyn, en op 't laatſte boven ſtadswapen en 't jaar 1579, dit opſchrift:
TRAJECTO AB HISPAN IS OBSESSO.
MAASTRICHT VAN DE SPANJAARDS BEL EG ER D.

Tegens deeze voorzorge van binnen, den Spanjaardeyndelyk gewonnen. Sedert
deed Alexander van Parma, naadat hy kreegen de belegeraars nieuwe benden tot
twee bruggen de eene beneden, de andere onderſtand, en moed om op den achten
boven de ſtad geſlaagen had, het gordyn twintigſten van Zomermaand eenen nieu
Hooft
by de Bruſſelſche poort, voor het zwakſte wen ſtorm, die tot negen (3) maal hervat (3)
Ned. Hiſt,
(f) Hooft
gehouden, (1) van eene geſtigte kat met wierdt, achter den anderen te waagen. fol. 641.
Ned. Hi
fol. 637. twintig muurbreekers en dertien veldſtuk Dit ongehoorde geweld wierdt met gelyke
ken beſchieten, en mids een groot gedeelte dapperheyd door de belegerden wederſtaan;
des wals geveld was, de ſtad zelve beſtor dan als deeze afgemat zich buyten nood
men. Dan dewyl de belegerden achter den waanden, en de vermoeide wachthouders
eerſten nog een tweeden gemaakt hadden, zich tot het ſluymeren ſtelden, beſtonden
wierden de aanvallers ruuwelyk afgeſlaa eenige Spaanſchen in groote ſtilte den wal
gen, en Parma te raade om by # , vol te beklimmen, de in ſlaap leggende man
g) Hooft
van heuſche aanbiedingen (2), zoo kloeke ſchap af te maaken, en van alle de ande
Ned.
H
"
ſoldaaten
liever tot het aanneemen vaneer ren gevolgd gewapenderhand (4) ter ſtad (4) Hooft
fol. 639.
Ned. Hiſt.
lyke voorwaarden aan te maanen, als door in te ſtorten. Hierop verſpreydde zich fol.
642.
reukelooze hardnekkigheyd in hunnen on alom zoo ſchriklyke moord, dat zoo van
dergang te rennen. Het antwoord, hierop burgers als bezettelingen naauwelyks vier

door de belegerden gegeeven, was vol van honderd het leeven behielden, en men de
fierheyd en noodzaakte Parma de begon grootheyd van den uytgeſtaanen brand en
nene aanvechtingen voort te zetten. Des plondering, uyt de lang onbewoond ge

wierdt het ſchieten op nieuws begonnen, bleevene puynhoopen deezer verdelgde
ſtorm op ſtorm gedaan, en 't ravelyn by ſtad, eenige jaaren daarnaa nog heeft kon
I. Deel.
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1579- nen afmeeten.

Tot lof van Parma, die overwinninge deed derven, zyn deeze

niet minder als zoo groote verwoeſting twee gedenkpenningen gemaakt gewot
wenſchte, mids ze hem de vruchten der den.

I. De eerſte heeft boven zyn geharnaſt borſtbeeld dit opſchrift op de voorzyde:
ALEXANDER FARNESIUS.
ALEXANDER FARNEZE.

(1) Hooft

Op de achterzyde ziet men het platte grondbewerp der ſtad Maaſtricht, de opgerechte kataan

N#t de (i) Bruſſelſche poort, en om hoog dit byſchrift:
fol. 637.

INVITUs INVITos.
MET'

WE ÉR ZIN

(VER DE LG DE IK) DE ON WIL LIGEN.

II. Op de voorzyde van den tweeden ſtaat het kopſtuk van den Landvoogd; binnen den zoom
deezer tytelen:

ALEXANDER PARMAE PLACENT 1 AE o UE
DUX III, ET, CT.

ALEXANDER DE III HERTOG VAN PARMA
e

-

-

EN

PLAcENze,

ENZ:

G) Hooft . Uyt het welke en dat de borſtbeelden met het gulden Vlies verſierd zyn, blykt dat deeze pen
iNed. Hiſt. ningen naa het jaar 1586. eerſt gemunt zyn, mids hy eerſt naa het veroveren van Ahtwerpen
fol. Io24. met die (2) waardigheyd wierdt beſchonken, en niet eerder de III. genaamd is, als naa 't over

ſ#" lyden van zynen Vader, 't gene in den (3) jaare 1586. eerſt is voorgevallen. Op de tegenzyde
M#
Souvr.
tom. I.

van den tweeden penning ziet men het verheven bewerp der ſtad, daar onder haaren naam
MAESTRE HG, en om hoog hetzelfde byſchrift, als op den voorgaanden:

Pag- 433.

INV ITUS IN VIT OS.
IN

WE ÉRWIL

(VERDE LG DE IK) DE ON WILLIGEN.

Door dit beleg had Parmas heir zooveel
geleeden, dat het zich niet geſteld vondt,
om voor het overige van den veldtogt iet
merklyks te onderwinden. Ook viel de
Spaanſche Landvoogd zelf in eene zeer
zwaare krankte; gelyk het dikwyls den
Overſten gaat, die in 't doordryven der
aangevangene onderneemingen hunnen
(a) Hoof geeſt en lighaam door de zucht, tot het (4)
# Hiſt bejaagen eener ontſterflyke eere, het uy

knechten, die ten getale van twintigduy
zend van zyne tent tot aan Maaſtricht toe

in 't geweer geſchaard ſtonden op eene by
na zeegepraalende wys zyne ſtaatlyke
intrede in die ſtad. Want hy wierdt tuſ
ſchen de ontrolde vendels en ſtandaarden

door vier Spaanſche Veldoverſten in eene
prachtige draagſtoel onder een vorſtely
ke zonneſcherm over de opgeſlaage ſtorm

brug langs de walbreuk (5) by de Bruſſel- @#"

" terſte vergen. Dan door bequaame genees ſche poort, in de ſtad gedraagen en by #e
middelen eerlang tot gezondheyd herſteld
en het eerſte alom verſpreyde gerucht van
zyne dood dus geſtremd zynde, deed hy,
op 't verzoek zyner toegenegene krygs

die gelegenheyd niet alleen van allen den Il Pag

adeldom zynshofs, maar van de voornaam- *
ſte veldoverſten des heirs verzeld, onder
welke laatſten Peter Erneſt van Mansvelt
CIl
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en OktaafGonzaga, die hoofdbevelhebber zich genomen als dien laſt gelukkiglyk na- 1579.
van het voetvolk, evenals dees van de ruy gekomen en uytgevoerd. Dit heb ik # te
tery was, voornaamelyk uytmuntten. De meer willen aanhaalen, midsdien hy een

-

(*) III boek laatſte, gelyk wy gezegd (*) hebben, met zoon van den vermaarden Ferdinand Gon
* *9 Don Johan in Neêrland gekomen, en eerſt zaga en Izabelle Kapua Prinſes van Molfet
'met Izabelle dochter van Manfroy Vorſt ta,van wie wy hier voor gewaagt hebben, en
van Korreggio, en daarnaa met Ceci dus uyt den huyze van Guaſtalla was. En
lia van Medicis getrouwd, had reeds dewylik niet weet, dat zyne gedachtenis op
uytmuntende blyken van zyne krygs eenigen penning bewaard wordt, zoo hebbe

(#), Strada kunde en dapperheyd in den Nederland ik goedgedacht, omdat gebrek eenigzins te
kryg gegeeven, de zwaargewapen boeten, deeze twee gedenkpenningen,
II Eag de (1) # ruyters in dit jaar by die van een zeer uytmuntend maakzel en
#, Eindhoven geſlaagen en geduurende dit be door de penningmaakers JakobTrez en Leo
# leg niet min ſtoutmoedig de (2) zorg, om Aretyn ter eere van zyne eenige Zuſter
### den vyand van buyten af te keeren, op gemaakt zyn, hier in te laſſen.

#e ſchen

I. Rondom het borſtbeeld dier Vorſtinne, welke eerſt met Fabritius Kolonna, en daarnaa met (3), Hubn.
eenen Prins uyt (3) den Huyze Karaffa is getrouwd geweeſt, leeſt men in den rand der voor- tafel.
Geſlacht,
3o3.
zyde:

HIPPOLYTA GONZA GA FERDINAND I FIL 1A:
AN No XVI. .

HIPPOLITA GONZAGA DOCHTER VAN FERDINA ND:
IN HAAR ZESTIENDE JAAR.

Yyy z

-

Binnen
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Binnen welk randſchrift op de zelfde zyde achter de rugge haarer beeldeniſſe nog dit Griekſch

272
15

-

- byſchrift ſtaat, zynde de naam des Penningmaakers:
A E ſi N

A P H T I N O 2.

L E O

##
En.. lib.
IV.y.
511

A R E T 1 N.

Op het ruggeſtuk wordt zy na de wyze der oude Dichteren (1) als Diana drievoudig verbeeld,
te weeten, als eene (2) Jagtgodin op de aarde: als de (3) Maan in den Hemel, en als de ge

# # ""
#
PAR UBIQ gE POTESTAS.
#

A LOM VAN EEN GELTK VERMOOG EN.

#
van de ſchoonheyd deezer Prinſſe welke zoo uytmuntend was, dat die waar zy
v#7. zich ook bevondt, altyd de oogen der omſtaanderen tot
Verſtaa dit

zich trok.

(5) Virgil.

II. De voorzyde van den tweeden voert haare beeldenis in een zeer ſierlyk gewaad binnen dit

AEn.. lib.

VI. Y.417 randſchrift:
HIPPOLYTA GONZA GA FERDINAND I FIL1 A:
ANN o XVII.

HIPPO L1 TA GONZA GA DOCHTER VAN FERDINAND:

IN HAAR ZE VENTIEN DE JAAR.

Op het ruggeſtuk wordt zy als de opſtygende dageraat verbeeld, welke Godin de fakkel van 't
nieuw aannaderend licht in de hand, en eenen haan 't zinnebeeld der waakzaamheyd, voor op
l

(6) In Caſ- haare kar voert, die, volgens 't gevoelen van (6) Lykofron, door 't vliegende paard Pegaſus
ſandr
wordt voortgetrokken. En dewyl haare jeugd, gelyk de nieuwe opſtygende dag alles eenen
nieuwen luyſter en nieuwe krachten byzet, zoo ook haare aangeboore bevalligheden te meer deed
voorkomen, zoo ſtaat tot opſchrift:

|

VIRTUT IS FORMAEQ U E PR AEVIA.
VOOR LO OPSTER DER DE UGD EN BEVALLIG HET D.

Vergeefſch hadden de Algemeene Staa vandenbrief kreeg(11)die Egmondweynig #"
ten de ſtad Maaſtricht van haar belegge uuren voor zyne dood aan den Koning Belg, Dec.
poogd te verloſſen, met eenen ſtilſtand ſchreef, op dat die zich zyner kinderen en I-Pºg 327.
van wapenen op de Vreedehandeling van Gemaalinne ontfermde. Hy had ook Alva in
Keulen te verzoeken: welke terwyl die den ſlag(12) van Jemminge vergezelſchapt, #"
Il
ſtad belegerd was, door de Afgezanten en was door den zelven aan de Engelſche #e
van den Keyzer, van Spanje, en de Staaten Koningin (13) gezonden tot byleggen van J. #
van Nederland was begonnen. De Spaan den twiſt, die over 't aanſlaan van een ſchip #"
ſche Koning had van zynen kant tot Ge was gereezen, in 't welke de gelden tot Belg Dee.
zant derwaart gezonden Karel van Arragon betaaling van de Spaanſche benden in Ne- "P"
(NBot (7) Prins van Kaſtrevan en Hertog van derland waaren. Van den Geheymen
#en. Terranova, en hem Maximiliaan Longe Raad is hy naamaals in dien van Staate ge
Xïti. " val Heer van Vaulx, den Prooſt Johan roepen, in vergelding van de trouw met
#, Fonk en Chriſtoffel van Aſſonville tot welke hy het Roomſche Geloof en des
verſo.” Raadsluyden toegevoegd. Dees laatſte was Konings belangen heeft aangekleeft: waar

:

ijl

(8) Guic een Nederlander, te Atrecht (8) gebooren, om hy niet alleen, benevens alle de andere

#de, en had zich door zyne geleerdheyd, en

Leden van den Raad van Staate, in den

Nederl.

andere zonderlinge bequaamheden, alom

jaare vyftienhonderdzesenzeventig (14) &#

" 335

achtbaar gemaakt. Invoege Koning Phi op den veertienden van Herfſtmaand door Beroeten,
lips, eer hy uyt Neêrland naar Spanje ver den Heer van Glimes(die grootBailjuw van ##.

se,
(9) Guicc.

trok, hem in den jaare vyftienhonderd
-

-

Walſch Brabant was) wierdt gevangen ge-" ”

-

# negenenvyftig tot lid van den Geheymen

nomen, maar ook, naadat de meeſte Le
(!)

# Raad (9) aanſtelde. Het was door hem, den nu al weder ontſlaagen waaren, bene (15) Bor

ten

#al, dat de Landvoogdes van 't (10) Verbond vens den Graaf van Mansvelt, (15) Barle-N##

H#

de Bello

ljº,

Belg. Dec.

der Nederlandſche

Edellieden in

het mont, Viglius, en de twee Geheymſchry-#,
IX. boek,
-

-

-

# #.
# geheym bericht, en naamaals een afſchrift vers Barti en Scharenberg, nog in hechtenis
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nis gehouden, en ſedert, als de Spaan deels omdat hy een groot liefhebber (1) 1579.
ſche zyde te zeer

# toegedaan, ge

der penningen geweeſt is, andersdeels on 7TTGURE

heel daarbuyten geſlooten. Dit heb ik dat my van hem dees gedenkpenning was
goedgedacht alhier aan te haalen , eens ter hand gekomen.

1, chr. der
Ne:cil.

fol. 3ok.

Zyn borſtbeeld met een Raadsheerlyken tabbaard ſtaat op de voorzyde, binnen den zoom dee
zer tytelen:

CHRISTOPHo Rus AB ASSONVILLA, REG1s CAT HOL1c 1
CONSI L1 A R1 U s.

CHRISTOFFEL VAN ASSONVILLE, RAA DS HE ER VAN
D EN ALGEMEEN GELOO VIG EN KONING.

De rugzyde vertoont eenen weg, bewandeld van drie reyzigers, welke oogſchynelyk verbeel
den de drie getyden des menſchelyken leevens: te weeten de luchthartige jeugd, den manlyken

leeftyd, en de ſtokoude grysheyd. Ter zyde zit Merkuur, als heroud of boodſchapper van der G) ov#
Goden bevelen, wyzende met zynen ſtaf op den God Terminus, of (2) der ſchikkinge, onder

#
I. V.639.

deeze korte, doch krachtige Griekſche byſpreuk, tot heylzaam onderwys:

& ſcqq.

E" II o T

e E ſt'.

V O L G

G O D.

Daar mede willende leeren, hoe het de pligt der menſchen van allen ſtaat en ouderdom zy naar
Gods bevelen den ganſchen loop deezes leevens te richten, zyne geboden op te volgen, en het

overige aan de alwyze ſchikking zyner voorzienigheyd, tot zyner eer en hunne zaligheyd over te
geeven.

De Algemeene Staaten, zynde verwittigd volge van dit beſluyt was de Vreedehande
hoe te Worms een Ryksdag door den Key ling (daar ik zoo aanſtonds van gemeld
zer was beſchreeven, hadden Johan van heb) te Keulen onder de bemiddeling des

Gent, Heer van Oyen, en onder andere
perſoonen van den eerſten rang ook Phi
S? Hooft lips van Marnix Heer van Sint (3) Alde
# gonde derwaartgezonden, om hun gehou
den gedrag by de Duytſche Prinſen te
rechtvaardigen, en de gemoederen te ney
gen tot medelyden over 't onheyl, dat ge
ſchaapen was hen ſchier vandaag of morgen
zelfst'huys te komen. De hulp, die men uyt
deeze bezendinge zich van het Ryk be
loofd had, wierdt door de Spaanſche Ge

Keyzers begonnen. Deszelfs Afgezanten
waaren de Keurvorſten van (5) Trier en
Keulen, de Biſſchop van Wirtsburg, War

fol. 64o.

ner Heer van Gimnik, en de Graaf van

Zwartſenburg. Op zoo plegtig een Ge
zantſchap waaren de oogen aller Neder
landeren geveſtigd, die zich niet als veel
goeds uyt de bemiddelinge des Duytſchen
Keyzers beloofden, mids hy , gewoon
zynde over vrye volkeren te gebieden,

waarſchynelyk de Nederlandſche Vryheyd,

zanten, die er zich ook bevonden, den om welke te verdeedigen men de wapenen

(#)
Mete- ſmeekelingen (4) ontlegd, en door den
ren Ned.
# # Keyzer en de Ryksvorſten ſlechts beſloo
15o verſo. ten, hunnen yver aan 't bemiddelen van
eenen Vreede te willen beſteeden. In ge
I. Deel.

had opgevat, dien volgens ook niet zoude
willen verdrukt zien. Uyt het welke men

nu ligtelyk kan afmeeten, waarom dees

legpenning in dit jaar gemunt is.
Zzz
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l'Emp.

Op de eene zyde ziet men eenen Arend met eenen olyf- of Vredetak in zynen bek: welke vo
gel (1) al van de Romeynen ten tyde van Tarquyn, den vyfden Koning van Rome, tot een
veldteken aangenomen, en als nog het zinnebeeld des Duytſchen Ryks is. Waar op ook dit

tom.I.pag.

omſchrift zyne betrekking heeft:

(1) Heiſs
Hiſt. de

3

CAESARIS AUSPICIO.
O ND ER 'S KETZERS GOED BEL E YTD.

# Ou

De olyftak is van de oudſte tyden zoo by Heydenen als Chriſtenen geweeſt het zinnebeeld van
By de Heydenen, omdat de konſten in tyden van Vreede meeſt (2) bloeijen, en

aan R. . den Vreede.

Moog.

Minerva, die de Godin der konſten is, den olyfboom in haare beſcherminge houdt. By de

pag. 352.

##ek Chriſtenen, om dat, naa dat de wraakoefening des Zondvloeds (3) ophieldt, een duyf met ee
Moſis kap. nen olyſtak tot een teken dat de wateren gevallen waren, en by gevolg de gramſchap Gods be
VIII.W.I 1.
(4) Virgil. vreedigd was, in haaren bek naar de ark terug keerde.
Op de andere zyde ſtaat een Vreedebeeld houdende eenen fruyt- of overvloedshoorn in den
n. lib.
-

XI. V.362.

rechteren arm, waarop dit (4) omſchrift ziet:

TE POSCIMUS OMNES. 1579.
WY ALLEN SMEEKEN OM U.

1579.

A

(5) Bor
Nederl.

Beroert.
XIII.

boek,

fol. 1o3.
verſo.

/

(6) Reſol.
derStaaten
van Holl.

3o April
1579. fol.
79.

Van der Staaten wege, waaren tien
Gemagtigden op den vierden van Bloei
maand (5) te Keulen gekomen, en ſedert
de handelingen, tot het verkrygen van
eenen gewenſchten Vreede, wederzyds
met veel yvers begonnen. Dan terwyl
men buyten 's lands om 't hereenigen der

ruym zoo veel, als 's lands voorrechten ter
harte ging, en weynig naa zoo veel bloed
ſtortens zoude gevorderd zyn, zooniet de
zekerheyd voor beyden bejaagd was. Dat
verder de vrees der Roomſchen zonder

grond was, mids zy overboodig waaren de
zelfde verzekering aan de Roomſchen te
vreedebreuke arbeydde, reezen geene kley geeven, welke zy, om van hunnen Gods
ne verdeeldheden over het aanneemen of dienſt zeker te zyn, althans te vergeefs
verwerpen der aangeboodene voorwaarden van den Spaanſchen Koning verzochten.
van dien onder de verſcheydene Leden der Anderen (7) weder maakten de gemeente (7) Hooft
Regeeringe, naar dat ieder, of door be diets hoe't vergelyk bereyds getroffen was, #t.
lang van Godsdienſt, of byzondere inzig en alleen achterwege bleef door de baat- 67O.
tenwierdt gedreeven. Want de Roomſchen zucht der genen, die in 't bewind waaren
betuygden, dat de vrydommen des Lands, geraakt ten tyde der beroerten, en geene
by de gedaane aanbiedingen genoegzaam kans zagen om, zoo de Vreede getroffen
verzekerd waaren, des dat het tyd wierdt wierdt, daarvan het ongerechtigde vrucht
om eenmaal de wapenen af te leggen, die genot te konnen behouden. Het welke te
men alleen tot het bekomen van deeze ver Uytrecht van die uytwerking was, dat de
zekerdheyd voorheen had opgevat. Dat Regeering genoodzaakt wierdt by open
8) Bor
verder, wat de Vryheyd van den Her baare (8)afkundiging deeze betigting te (Nederl.
vormden Godsdienſt aanging, zy zich on wederleggen. Eyndelyk men vondt 'er,
gehouden achtten daarvoor langer de wa dien de haat tegens den Spanjaard niet #t.
penen te voeren, mids men in Holland en weynig in den krop ſtak, en die openlyk #; 1.
Zeeland, daar men den Hervormden Gods betuygden dat de aangeboodene voorwaar
dienſt in volle vryheyd zag, den Room den ganſch onaanneemelyk waaren, mids
ſchen (6) genoegzaam onderdrukt hieldt, zy de gemeente geenzins eenen beſtandi
de Geeſtlyke goederen zag aanſlaan, ja gen Vreede, maar ſlechts uytſtel tot zwaar
zelfs tot uytrooijing van hunnen Gods dere beroerten voorſpelden. Dierhalven
dienſt
De Onroomſchen in te dat het beter was eenen openbaaren oorlog

#

gendeel betuygden dat hen hun Godsdienſt te voeren, als door een geveynsd Vreede
WCr

-

te
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verbond verſtrikt zynde zich, gelyk eer aangebooden Vreede ontſtaan, hebben 1579.
tyds Egmond en Hoorn, zonder 't doen doen munten, om de gemeente tot het van tegenweer ter ſlagtinge gebragt te zien.
Het gene ook de Staaten door deezen ge
denk- en legpenning betuygen, welke zy,
ziende zoo groote verdeeldheden over den

achtervolgen van den begonnen oorlog
aan te moedigen ; zoo de Spaanſche
Koning tot het bewilligen van gunſtiger
voorwaarden niet te brengen waare.

I en II. Op de voorzyde van beyden ziet men twee ruyters, en even zoo veel knechten, door (1) Hooft
hunne kleeding ligt te onderkennen, in een onderling gevecht: en op de achterzyde de (1) rom- Ned. Hiſt.
pen van Egmond en Hoorn uytgeſtrekt, en hunne hoofden op ſtaaken, hebbende beyde tot #
randſchriften deeze ſpreuk van de (2) Lagedemoniers:

Nederl.

Beroerten,

PRAEST AT PUGNARE PRO PATRIA, QUAM SIMULATA

XIII.

boek,

PACE DE CIPI.
'T IS BETER VOOR 'T'

1579.

fol. 155.

VADERLAND TE STR YD EN, ALS

DOOR EEN GEVE YTNS D EN VREED E VERS TRIKZ'

TE WORDEN. 1579.

Wat men ook wegens de waarheyd dee Staaten niet alleen gehoor, maar ook de
zer verſchillende gevoelens mag oordeelen, ſtad ontzeyd, met bedreyginge van dat
zoo is 't echter zeker, dat de Spaanſche de burgery geſchaapen was hen op het lyf
(3) Bor Koning (3) by deeze handeling geen kleyn te loopen. Naa 't vertrek deezer Gezan
#n gewin deed, zoo door den twiſt, die on ten verdroeg Emanuël van Lalain Heer van
#" der de verbondene Staaten ſedert meerder Montigny zoo voor zich zelven als de
boek, toenam, als door de verzoening die de misnoegde Walſche benden (6) ten getale (6) Hooft

""

Walſche Geweſten, des te eerder met Parma van zeven- of achtduyzend knechten, #"
. 033
«

-

aangingen. Veel moeite hadden de Staa midsgaders vierhonderd ruyters en etlyke
ten aangewend,opdat die Landſchappen den delvers, zich voegende tot den Koning,
Spanjaard niet zouden toevallen, en niet onder uytdrukkelyk beding, dat de Gent
alleen by brieven een- en andermaal hen ſche Vreede, de nadere Vereeniging en 't
daartoe aangemaand, maar, om dit on Eeuwige gebod in allen deele zoude naage
weder te doen verdwynen, den Abt van komen worden. Op deezen voet zich met
Sint Bernards, den Markgraaf van Havré den Koning verzoend hebbende, begaf hy
(!) Hooft (4) en den Raadsheer Meetkerken aan de zich den zevenden van Grasmaand naar A
#"
Walſche Geweſten gezonden om die, tot trecht, en verſcheen in de vergadering der
. 626.
het aankleeven der onderlinge vereenigin Staaten van Artois, der Gemagtigden van
ge, te beweegen. Terwyl deeze zich aldaar Henegouwe, Ryſſel, Douay en Orchies,
met de uytvoeringe van dien laſt ophiel en ontdekte daar niet alleen zyne gemaak
- den, vondt de Magiſtraat van Bruſſel goed, te verzoening, maar wiſt ook de gemoe
ook eenige Gemagtigden ten zelfden eynde deren in zoo verre over te haalen, dat alle
derwaart af te vaardigen, en koos daartoe die Landſchappen, gelyk ook zyn Broeder
-

-

--

den Schatmeeſter Willem van Hekke, en

Philips van Lalain, Landvoogd van Hene
den Geheymſchyver Meeſter Kornelis gouwe, op de aanmaaning van den Graaf
Aarſſens. Vriendelyk wierden ze te Ber van Mansvelt en Aremberg, zich mede
gen ontfangen, maar gekomen tot Atrecht (7) op den zeventienden van Bloeimaand (7) Hooft

verſtonden zy uyt de Staatſche Gemagtig den Koning onderwierpen. Vandeezen Phi- #
(5) Hooft den (5) hoe onwaardiglyk die daar beje lips van Lalain, als Landvoogd van Hene- &#"
#"
ol,631. gend waaren, en dat hen niet beters te gouwe, wordt een legpenning, in het jaar
9

wachten ſtondt. 't Gene ook alzoo ge 1575. gemaakt, gevonden, welken ik,
beurde, want zy wierden onheuſchlyk mids gewagmaakende van zyne verzoe

voor 't hoofd geſtooten, en hen door de ning met den Koning, hier plaats geeve.
Zzz 2

Het
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r

Het gekroonde wapenſchild van Henegouwe ſiert de cene zyde, binnen den zoom deezerty
telen:

PHILIPPUS, DE 1 GR AT 1A HISPA N1 ARUM REX,
HAN ON IAE COMES.

1575.

PHILIPS, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
SPANj E, GRAAF VAN HE NEGOUWE.

Het gekroonde wapenſchild van den Landvoogd van Henegouwe, beſtaande uyt negen zilvere
ruyten op een rood veld, ſtaat op de andere zyde, binnen dit randſchrift:
PHILIPPUS, COMES DE LALAIN G, HANNO NIAE PR.AEFECTUS.
PHILIPS, GRAAF VAN LA LA IN, LAND VOO GD VAN
HTE NEGO U VVE.

Dees was zoon van Karel van Lalain,

de vruchten deezer verheffinge geſmaakt;

Graaf van Hoogſtraate, die Heer van 't
den Vlies en, om zyne zonderlinge
equaamheden, mids de afweezigheyd
van Vrouw Maria in Duytſchland, voor
een tyd haar algemeene Stedehouder in
Neêrland
is. In het jaar vyftien

vermids hy korts (4) daaraan, van zyn

#

# honderdachtenvyftig(1)overlydende heeft
N#" hy onder andere kinderen deezen Philips
fol. 365 naagelaaten, welke zynen Vader naamaals
in de Landvoogdy van Henegouwe, en de
zelfde genegenheyd tot den Koning ge
volgd is. Dan ziende naa de dood van Re
quezens de Nederlandſche zaaken zoo
zeldzaamen keer neemen, heeft hy de zy
de der Algemeene Staaten gekoozen, en
() Strada is door de zelve tot (2) Opperhoofd over
#.. het leger, datze tegens Don Johan in 't

paard gevallen, het beſtierf.

##or

Dusdaanig #ol.

was 't verlies van ganſch Walſchland, 661.
uytgenomen Doornik, Doornikkerland,

en Kameryk, dat door het beleyd des
Heeren van Inchy even vaſt, zonder
ſtooringe van de inwendige ruſt , in 't
midden dier beroerde Geweſten, als eene

vrye Ryksſtad , de Staatſche (5) zy- &#
de bleef aankleeven ; ja de gemelde Ba- foi 366,
ron van Inchy Burgvood dier ſtad, alzoo

hy beducht was voor beleg, en te ver ge

legen om tydiglyk ontzette konnen wor
den, ſloot met (6) den Heer la Ferté, als g##
Gemagtigden van den Hertog van Anjou, fol. 686.
een verdrag wegens 't overlaaten van eeni
ge krygsvolkeren, welke hy, naa bekome
Ipig 463. veld bragten, aangeſteld. Sedert op de goedkeuring der Staaten, in de ſtad nam,
gezegde wyze zynen pays met den Ko en den afvalligen, door 't innen van zwaa

ning gemaakt hebbende, wierdt hy door re brandſchattingen, tot geen kleynen (7) door
Alexander Farneze, benevens den Mark laſt verſtrekten. De ruſt, die Kameryk by 't men
Ey
uyt het
# graaf van Rubay, en den Graaf van Raſ aanneemen der Franſche beſchermingege- #

(3) Strada

-

#bec. ſinghem tot (3) Raadsheer des Konings noot,wasoorzaak dat in dit jaar aldaar dee- #
van J. Oud
-

#rs

-

aangenomen. Dan weynig tyds heeft hy ze twee (7) legpenningen gemunt wierden. #

I. Op de eene zyde van den eerſten ziet men onder eenen dubbelden arend (het wapen dier ſtad)
tWee
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twee
ineengeſtrengelde
rechterhanden,
waardoor
menverder
het blyven
by de Vereeniging, of ook het 157g.
verdrag
met Anjou verſtaan
kan. In den
rand ſtaat
dit omſchrift:

a-s

POUR LES COMMIS AUX FORTIFICATIONS. 1579.

TEN DIENS TE VAN DE VERzo RG ERs DER
VESTING WERKEN. 1579.
(1) Jean le

Op de andere zyde leeſt men, om de wapenſchilden van den Aartsbiſſchop Lodewyk van Bar- Carpentier

#'
l
t,

C
rtogdom Kameryk,
ap Kambreſv
Kambrely ,- in d
den rand
Cambray
van het
Hertogdom
Kamervk , en 't (1) G1
Graafſchap
d dit om
om- Hiſt.
de

V

III. part.

CAMBRAI CITÉ DE PAIX. 1579.

pag. 312,

KAME RYK STAD VAN VREED E. 1579.

II. De tweede penning heeft op de voorzyde, rondom het geharnaſte borſtbeeld des Spaan
ſchen Konings, op wiens naam de Staaten alsnog alles verrichtten, in den rand dit omſchrift:
POUR LES COMM IS AU X FORTIFICATIONS.

TEN DIENSTE VAN DE VERZORGERS DER VESTING WERKEN.

Want Kameryk niet vernoegd met eenige Franſche benden in bezettinge te hebben, had ook
aangevangen zich te verſterken. Op de achterzyde ſtaat om het borſtbeeld der Koninginne:

CAMBRAY CITÉ DE PAfx. 1579.
KAMERTK STAD VAN VREED E.

1579.

Om de zelfde redenen, als de Walſche dus in de wapenen op de markt hebbende
ſteden, had ook Philips van Egmond, die belegerd (3) geſtaan, die en de ſtad, vol- (3) Hooft

t

oudſte zoon van den onthoofden Lamoraal

was, beſlooten den Staaten af- en den

gens getroffen verdrag eyndelyk ruymde. #".
Bruſſel hierenboven trof nog een ander on-"

ook

Spanjaard toe te vallen, dien hy tot on gemak, door dien Mechelen zich met

#.

derpand zyner aanſtaande trouwe Bruſſel Parma verzoend had, en de Spaanſche be
meende in handen te leveren. Des zyn zettelingen niet alleen wyd en zyd tot on
de aldaar woonachtig, en hebbende eene der de wallen dier ſtad liepen ſtroopen,

0,

bende paarden met een regement knech maar door 't verbreeken der ſaſſen of ſluy
lo:
0
Hij,
K.

-

ten onder zich , en veele misnoegde zen, de (4) vaart naar Antwerpen t'on- (4) Hooft

Roomſchen tot aanhang, bragt hy zyn bruykmaakten, degemeenſchap met dieſtad #".
volk onvoorziens in de wapenen , ver afſneeden, en daardoor # in grooten ""
meeſterde de Dobbruſſelſche poort en 't nood en half ingeſlooten hielden. 't Gene
(#).
Ned.Hooſt
Hiſt, naaſte bolwerk, ſchikte eenige (2) man waarſchynlyk aanleyding zal gegeeven
# # ſchap naar zyn huys, andere naar 't Hof hebben, dat de Staaten van #» ZOO
-

en trok met de overige naar de markt. uyt de menigvuldige vertooningen en brie
Op 't gerucht van zulk een beſtaan vloo ven van den Prins en de Algemeene Staa

gen de burgers en overige bezettelingen ten, als het bericht van hunne eygene Ge
onder den Kolonel van den Tempel te wa magtigden zelfs, verſtaan hebbende den
pen. Die met het herwinnen van 't Hof grooten nood en 't gevaar van oproer,

Zynen aanhang nog bet zag groeijen, en overval van den Vyand, en plonderinge,
ſtoutmoedig naar de markt rukkende, der waarin de ſtad en ingezeetenen van Bruſ

zelver toegangen met wagens, karren, ſel gevallen waaren, door gebrek van be
kiſten en kaſſen niet alleen

#,

maar tCr

taalinge der ſoldye van de aldaar in bezet
wyl de zynen Egmond dus beleegerd hiel ting leggende knechten, en op Hollands
den, ook het naaſtgelegen bolwerk en de betaalinge ſtaande, beſlooten (5) hebben, #
erStaaten
Dobbruſſelſche poort zelve weder in zyn tot voldoening eener maand ſoldye van 't Van Holl.
15 Sept,
geweld kreeg. # voorſpoed verbaasde regement van Graaf Willem van Naſſou, 158o.
fol.
diermaate Egmonds aanhang, dat die zich twintigduyzend guldens, tegens twaalf
2O2,

niet verder durfde openbaaren; zulks hy ten honderd te ligten: terwyl de Magi
zelf zyn voorneemen nu mislukt ziende, ſtraat dier ſtad (welken de Prins uyt de (6)Puteani
Brux,Sept.
en dien dag en geheelen volgenden nacht Onroomſchen, en buyten de zeven

(#

I. Deel.

Aaaa
-

fol, 41 •
31
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1579. alleen daartoe gerechtigde geſlachten ge- |eynde van dit, als in 't begin van 't volgen
koozen had) van zyn kant het zilver der | de jaar, deeze noodſtukken deed mun
kerken aanſloeg, en daarvan zoo op het |ten.

I. en II. Het eerſte, op 't eynde van dit jaar gemunt, is voor zesendertig ſtuyvers, even als
het tweede voor achttien ſtuyvers, gangbaar geweeſt, als blykt uyt de ſyferletteren, die boven
(i) Catull, het Bruſſelſche wapenſchild geſteld zyn. Het (1) omſchrift, dienende tot aanmoediging, om de
Carm.
VIII.W.II.

opkomende elende te verdraagen, luydt aldus:
PERFER ET OBDURA BRUXELLA.

VERDRAAG EN VOLHARD BRUSSEL.

1579.

1579.

158o. ,, III en IV. Het derde en vierde zyn in alles den twee voorigen gelyk, uytgenomen dat zy in
't begin van 't jaar 158o. gemunt zyn.

Ondertuſſchen was, tot genoegen der Grobbendonk aan den Kardinaal Granvel
Roomſchen, de begonne Vreedehande- le, en den Raadsheer Johan Fonk in Spanje
ling te Keulen tuſſchen de wederzydſche hadden geſchreeven, bleek dat zy al voor
Gezanten tot nogtoe leevendig gehouden: heen, buyten weeten der Staaten, heymelyk

(2) Hooft dan de Staaten (2) achtende thans het ſtuk verſtand met den Spaanſchen Afgezant
#t buyten hoope van eene goede uytkomſt, hadden gehouden. En dewyl echter eeni
" ja eer eene bronader van meerder verdeeld gen het niet wel gelukken des handels,
heden, ontbooden op den eerſten dag des die den Landen by de vierentwintigduyjaars vyftienhonderdentachtig hunne Ge zend (5) guldens gekoſt had, den Staaten ##
ZalIntCI) UC
Aan 't welke de Hertog zelfs te laſt leyden, ja dat zyne Keyzer- ##
-

van Aarſchot, de Abten van Sinte Geer

lyke Majeſteyt zelve by herſchryving be- #

(3) Mete- truyd en Marolle, de Prooſt(3)Bucho van tuygde, dat zy meer gevoeglykheyds van #"
# Ayta Neef van den overleeden Viglius, en der Staaten zyde (6) verwacht had, zoo (6) Hooft
169.
Gaſpar Schets Heer van Grobbendonk niet vonden zy goed, tot rechtvaardiging hun- #l.
gehoorzaamden, maar hunnen byzonde nes handels, niet alleen alle de echte (7) ##
1 C11

# met den Koning

maakten.

De

ſtukken deezer Vreedehandelinge in't licht g:

afval deezer Heeren, wien 't geheym van te geeven, maar ook deezen penning te beroert.
Staat ten volle was toevertrouwd geweeſt, laaten munten, door welken zy de ge- #

beveſtigde niet weynig het gevoelen van de meente trachtten vroed te maaken, dat #
zulken, die de

# der Spaanſche

de

#

vreedehandel

door den

Afgezanten voor geveynſd uyt kreeten, Spaanſchen Koning alleen was aangelegd,
en verdacht hielden, als of ze tot het aan om den Nederlandſchen Leeuw, in ſchyn
ſtooken der onderlinge verdeeldheden van hem den gewenſchten Vreedetak te
ſlechts geſchied waaren: te meer, mids willen aanbieden, den ontworſtelden band
(4) Hooft
Ned. Hiſt, ſedert uyt de afgeworpene (4) brieven, der Spaanſche Inquiſitie op nieuws om den
fol. 68I.

die de Abt van Marolle, en de Heer van hals te werpen.
Want
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1583.

Want de eene zyde verbeeldt den Nederlandſchen Leeuw aan den Inquiſitiepaal met eenen
halsband vaſtleggende, daar het woord IN QUISITIE op te leezen ſtaat, doch die van eene
muys doorgeknaagd en waardoor de Leeuw gevolgelyk verloſt wordt, als blykt uyt dit omſchrift:
ROS IS LEO NEM LO RIS MUS LIBERAT.

1580.

DE MUYS VERLOST D EN LEEUW VAN DE DOOR KNAAG DE
BAND EN

158o.

Wie alhier door de muys betekend wordt, kan uyt zeker kluppeldicht, by de inhaaling van
(*) zie fol.
, Mathias, reeds hier (*) vooren gemeld, zeer klaar ontdekt worden.

Op de andere zyde ziet men den Spaanſchen Koning, den Nederlandſchen Leeuw eenen vree- *** * * *
detak aanbieden, om hem den band der Inquiſitie, dien hy achter zynen rug verborgen houdt,
dus om den hals te werpen. Naaſt den Koning ſtaat de Paus omdat deszelfs Afgezant Johan

Baptiſta Kaſtagna Biſſchop van Roſſan, (1) deeze Keulſche Vreedehandeling heeft bygewoond, (i) Hooft
welke naamaals zelf den Pauſelyken ſtoel beklom , doch weynige dagen bezat, en Urbanus de Ned. Hiſt.
fol. 64o.
VII. geheeten wierdt. Het randſchrift deezer zyde is dusdaanig:

LIBER REVINCIRI LEO PERNEGAT.
DE VRTE LEEUW WE YG ERT HA RD NEKKIG

ZICH

OP

NIEUWS TE LAAT EN KLUYS TE REN.

Als de hoope van Vreede te verkrygen vervat wierdt, volgens het welke de Ge
magtigden hunnen Meeſteren te (4) ver- (4) Hooft

dus wederom verdweenen was, waaren

hadden, wat er gehandeld was , Ned. Hiſt.
g),
de Staaten, die te Antwerpen thans (2) klaaren
Ned.Hoºt
Hi
hunne vergadering hielden, wakker bezig en bewilliging te verzoeken op 't gene zy, fol, 684.
fol. 68I.
tot het uytvinden van bequaame middelen, mids de bekrompenheyd van laſt, niet

zoo om den Spanjaard te weerſtaan, als hadden konnen toeſtemmen.
Om |

zich onderling nader te vereenigen.
't eerſte uyt te werken wilde de Prins van
Oranje, dat de Staaten een leger van twin
tigduyzend man met zyn toebehooren
zouden in 't veld brengen : met welke
krygsmagt hy zich (onder Gods zegen)

Eyndelyk

was ook goedgevonden de Kamer van Re

kening, die altyd, wat Vlaandre aanging,
tot nogtoe was te Ryſſel gehouden, (als is
af te meeten uyt het groote getal van leg
penningen ten haaren gebruyke aldaar ge

ſlaagen) naar Gent zoude worden overge- ,
ſterk maakte om niet alleen de Spanjaards, bragt, en aldaar gehouden. Vermids de
onder gunſt der ſtroomen, te weerſtaan, ſtad Ryſſel zich benevens de (5) andere (3) #
maar ook die eerlang het land zelf te doen Walſche ſteden (als gezegd is) met Parma # #t.
ruymen. Verder drong hy in deeze ver onderling hebbende vergeleeken, van de
ſterk aan, dat men eenen (3) gemeenſchap der Algemeene Staaten was

(# gadering
fol.#"
685.

Landraad zoude oprechten uyt perſoonen afgegaan. De voordeelen, die zich ieder

te kiezen by elk Geweſt; eenpaarigheyd uyt deeze overvoeringe beloofde, mids de
te houden in 't heffen der ſchattingen, ge Prins van Oranje, als Landvoogd van
lykheyd der munte, en veele andere zaa Vlaandre, thans aldaar het opperſte (6) ##
ken ten oorbaar van 't inwendige Lands gezag voerde, gaaven aanleyding, dat in foi g;,
beſtier.

't Gene, als nu de Staaten ſton

den om te ſcheyden, in een berichtſchrift

dit jaar te Antwerpen dees legpenning ge
munt wierdt.

Aaaa 2

Op

28o
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e-ey,

1) Guicc.

Op de eene zyde ziet men een wapenſchild uyt dat van Vlaandre, Artois, Ryſſel j Doornik,

eſchr; der de,
Henegouwe,
Valençyn, Namen en Mechelen, als onder deeze eene rekenkamer (1
Nederl.
#engeſteld,
fol. 32o.
binnen dit omſchrift:
-

behooren

CAMERAE RATIONUM GANDAM TRANSLATAE.
D ER REKEN KAMERE NAAR GENT OVER GEVOER D.

De andere zyde verbeeldt eenen weeldrigen boom, binnen het omſchrift deezer woorden:
UBERIUS TRANSLATA RECRESCIT.

158o.

oVERGEVOERD ZrNDE HERWAST Hr TE WEELDRIGE R. 158o.

Ten hoogſte noodzaakelyk, tot veſti

ren Rechter, nam ook aan de Zeelanders,

ging van 's Lands eendragt en welzyn, die zich onderwonden eenen Raad,Reken
waaren thans dusdaanige raadſlaagen; ver kamer, en Munthuys op te rechten tegens
mids de Prins van Parma door den afval 't recht en de gewoonte, zoo die van Hol
der Walſche ſteden, en haare byeenge land voorgaaven, tot afſtand dier nieuwig

bragte krygsmagt geſterkt, Mortanje, heden te vermaanen. Hy ontwierp ver
(*) Mete- met drie vendelen (2) onder Hopman Sou

der eenen voet op 't omſlaan des honderd- to Hoes

# hait bezet, door beleyd des Heeren van ſten (4) pennings, en vereffende de verdere # #
#verio Montigny overviel, het ſtedeken Sint zwaarigheden, die zich, ſtaande zyn af- fol.687.
Amant tot de overgaaf dwong, en door weezen, tuſſchen verſcheydene ſteden

zyne verdere krygsruſting de naaſtgelegene hadden opgedaan. Voorwaar! niets ge
ſteden voor gelyk een onheyl deedbeducht dydt ook den ingezeetenen tot grooteren
zyn. In tegendeel de Prins van Oranje, voorſpoed dan dat, alles in den haak en 't
weetende hoe veel aan de inwendige ruſt lood zynde, volgens de onverſchillige
gelegen is, om met vrucht de uytwendige weegſchaal des gerechts aan ieder het zyne
aanſlagen des vyands te verydelen, had wordt toegemeeten: waar door onvermy
S. Hooft zich op 't verzoek. (3) der Staaten van delyk over de zoodaanige beſtierde landen

#" Holland, naa 't ſcheyden der Antwerp
-

ſche vergaderinge, om

op zynen tyd de hoorn van overvloed mild

# gereezene

daadiglyk moet worden uytgeſtort. Het
geſchillen te beſliſſen, in perſoon den eer welke de uytgeevers van deezen legpen
ſten van Sprokkelmaand derwaart begee ning, door deszelfs zinnebeelden, den
ven. Hier beraamde hy zekere gerechts ingezeetenen in dit jaar hebben willen in

form op 't ſtuk van 't beroepen aan hooge

boezemen.

-

' Op de eene zyde ſtaat een vrouwebeeld, houdende in de rechter hand een ſchietlood, en in de
ſlinker een onzydige weegſchaal, onder dit byſchrift:
O M N I A.
A L L E S.

De andere zyde heeft boven twee fruyt- of overvloedshoorns eenen zandlooper met eene onruſt
afgebeeld, en daarboven tot omſchrift:
MUL

H IS TO RIP EN N IN GEN.
MULTUM IN TEMPORE.
VEEL OP ZTN EN TYTD.
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158o.
158o.

1583.
-

Onder de zaaken, die de Prins, wiens volks, met het lyf en goed te moogen
wedde de Staaten van Holland, ſtaande de

# Reſol.
er Staat.

van Holl.
2 Nov.

158o. fol.
233.

uyttrekken, en ſtelde het ſlot den burge
Algemeene Staatsvergadering, te Delft ren in handen, die 't voorts(4) aan de zy- #
met duyzend guldens 's maands (1) ver de van de ſtad ſlechtten, en wederzydſch #".
hoogden, met zyne gewoonlyke behen
digheyd in dit jaar te # kwam, moet
ook het verydelen der gevolgen, die de
afval van den Graaf van Rennenberg in

met den naaſtgelegen wal vereenigden. VI fol.

Het zelfde gebeurde den vyfden (5) te #win

Harlinge: want Bailly Geheymſchryver #Hiſt.

van Rennenberg uyt laſt zyns Meeſters in ##
die ſtad zynde gekomen om ze, volgens 451.
niet zonder reden geteld worden. Dees des zelfs voorneemen voor den Spanjaard te
op 't zien verachteren van den Roomſchen houden, wierdt aldaar gevangen, onder
Godsdienſt, dien hy beleedt, had zich zocht, en by hem zeker ſchoon papierge
door zyne Zuſter Kornelia van Lalain (2) vonden, 't gene met de eyge handteke
Vriesland ſcheen te zullen veroorzaaken,

(2) Hooft
Ned. Hjſt.
fol. 688.

laaten omzetten, zynen zoen in 't geheym ninge en't

met Parma gemaakt, en toegelegd, in
ſchyn van de Vereeniging te willen aan
kleeven, om op de ongemerktſte wyze
zyne aanbetrouwde Landen onder den

# van den Graaf van Rennen

berg was geſterkt. Dit deed men door den
gevangen vullen met bevel aan de bezet

telingen, dat zy op zigt van dien het blok
huys den burgeren hadden in te ruymen,

*

*

Spanjaard te brengen. Deeze dubbelheyd met belofte, dat de (6) ondergetekende #
was niet zoo dra by den Prins gemerkt, zich
hunne de
betaaling
inſtelde.
lib.
deezevoor
liſt raakte
bezetting
uyt hetDoor
ſlot, #ſ.
#. fol.
of hy beſloot, in ſchyn van de gemeenten
van den haatelyken breydel der burgen te
ontheffen, hem tegelyk de middelen te ont
neemen, door welke hy naamaals, openlyk
zynde afgevallen, de Landen het meeſte
zoude hebben konnen beſchadigen. Des
(3)P.Win
ſemii Hiſt.
Friſ, lib.

VI. fol.
445.

't gene insgelyks volgens ontfange volmagt
des Prinſen (7) op #
##
maand aan de zyde van de ſtad geſlecht #f lib.
-

#

wierdt. Omtrent den zelfden tyd kwam #."
Sonoy uyt Holland den Vriezen met drie

ſtondt hyaan (3) die van Leeuwaarde be vendelen te hulp, en berende met nog een
dektelyk toe, om volgens brieven, over twee verſterkt zynde het blokhuys van Stavere.
jaaren op den naam van den Aartshertog Jonker François van Pypenpoy, die eer

verkreegen, hunnenburg tot hunne meerde tyds door aanbod (8) van drieduyzend gul- #
re verzekering te moogen ſlechten. Naau dens tot het overleveren van 't zelve niet Frif lib,
welyks was dit verlof bekomen, of den

kon bekoord worden, ruymde ſtraks dee-Yº, tel.

eerſten van Sprokkelmaand wierdt het ſlot ze plaats zonder eenig verding te maaken, 454
door de burgeryberend, beginnende de wy op 't eerſte gezigt van des Prinſen bevel.
ven, mannen, jong, oud en gretige menig Des wierdt ook dees haatelyke breydel

te des zefs grachten te dempen. Jonker doch geheel geſlecht, zulks Vriesland,
Johan van Schaagen, die er 't gezag in het beginſel derVryheydeenigermaate hier
had, zich zoo onverwacht door de ver door beginnende te ſmaaken, in dankbaa

hitte gemeente vindende belegerd, bedong, re erkentenis deezen gedenk-en legpenning
uyt vreeze van onwilligheyd zyns eygen in dit jaar heeft in 't hcht gegeeven
se

I. Op de voorzyde ziet men de drie veroverde ſloten afbreeken, en daarboven deeze zoo ſchryf
I.

Deel.

Bbbb

als
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28 2.

158o. als ſyferletters L, 1; H, 5, ST, 18 F. bediedende dat het ſlot van Leeuwaarde (1) op den 1,
(1) Hooft

dat van Harlinge (2) op den 5, en dat van STavere (3) op den 18 van February , tot geen

Ned. Hiſt. kleyne vreugd der inwoonderen geſlecht zyn; mids zy dit als een beginſel der herſtelde Vryheyd
fol. 688.

van Vriesland aanzagen: als blykt uyt dit omſchrift:

(2) Mete
ren Ned.,
Hiſt. fol.

181.

PRIN CIPIUM RECUPERATAE LIBERTATIS FRIs IAE.

(3)P Win
ſemii Hiſt.
Friſ. lib.

VI. fol.

HET BEG IN DER

WEÉRGEKREEGE

VR THE YTD VAN

454.
VRIES LAND.
w

. Op de andere zyde is verbeeld het gevecht van den Naſſouſchen David tegens den Spaanſchen

(4) Pſalm Goliath, op wiens ſchild het jaar 8o, even als in den rand dit omſchrift van den Koninglyken (4)

GXVIII.
Profeet, geſteld is:
V. 23.
-

A DOMINO FACTUM EST ILLU D.

DIT IS VAN DEN HEERE GESCHIED T.

II. De legpenning heeft op de eene zyde het zelfde tweegevecht en omſchrift, op de ande
re zyde de drie gewonnene ſloten, en daarrondom dit verſchillende randſchrift:

PRINCIPIUM LIBERTATIS. 158o.
BEGINSEL DER VRTHE YD. 158o.

Rennenberg ziende zyne voorneemens van des Prinſen gebleeke (9) trouw, hem (o)H
;) Hooft ontdekt, (5) verklaarde zich eerlang open tot het aanvaarden der hooge Heerſchap- &##
fol. 696.
Ned: Hiſt lyk voor den Koning, en vermeeſterde pye (1o) te noodigen. En wierden tot het (1o)
Reſol.
tol. 69'. Groeninge door zyne daarin leggende doen deezer aanbiedinge uyt der Staaten de Staaten
van Holl.
knechten, doch eer avond vondt hy zich naame gemagtigd (11) de Heer van Mathe 1 April
158o.
daarbinnen door Entes belegerd,dan naa een nes, Meeſter Adriaan Wenſen, Govert_ (11)
Bor
-

beleg van vier maanden door Schenk weder
gered, die t'zyner hulpe afkomende den
Graaf van Hohenlo op de Hardenberger
heyde had geſlaagen. Tegens deezen af.
(6) Hooft #van Rennenberg (6) deed de Prins van
# Oranje de Steden van Overyſſel die de

-

El HA.
Bar
Willemsze Braſſer, Meeſter Willem

Nederl.

deesze, Meeſter Johan van Oldenbarne- Beroerten,
velt,
Maartensze
Viſſcher,
Meeſter
JakobJan
Valk,
en Gaſpar
van Vosbergen.

#.
• J97.

's Daags te voore, te weeten op den acht
entwintigſten van Lentemaand , wierdt
Graaf tot gelyken afval nodigde, door te Uytrecht door uytbundige geneegen
meerder benden bezetten, en verdeelde, heyd tot den Prins byna het zelfdegeſtemd.
om alle wanorde die uyt wanbetaalinge Niettemin als de Gemagtigden van Hol
ſpruyt, voor te komen, den laſt der zel land (12) en Zeeland op den dertigſten by (r.) Bor
ve onder de Landſchappen, zulks ieder den Prins hunne boodſchap zouden gaan #n,
wiſt waar zyne ſoldy te zoeken. Deeze afleggen, bleeven er eenigen der Gemag- ##
en andere voorzorgen, door den Prins tot tigden achter, waardoor die tot den naaſten #7.
weering der Spaanſche geweldenaaryen morgen wierdt uytgeſteld. Toen deeden "
betracht, maakten den
ten hoogſte nieuwe bedenkingen den raad hervatten en
(7) Reſol bemind, waarom, als nu over 't verwiſ dienſtig oordeelen, dat men 't beſluyt
#n ſelen van Heer wierdt beraadſlaagd, mids wel in zyne kracht liet , doch voor als
zoude maaken.
#
alle hoope van met den Spanjaard te kon nog niet
158o.
nen verzoenen verdweenen was, de Staaten Echter zoo meen ik, dat deeze drie pen

-

zE

#

# van Holland en Zeeland wel wilden ver ningen, wegens het voornoemde beſluyt;
van Holl ſtaan's Konings zegels te verbreeken,zynen en om aan den Prins de hooge Overigheyd
#
158o. fol. naam ter (7) zyde te ſtellen, ja Philips van Holland, Zeeland, en Uytrecht op te
33.
zelf af te zweeren, en in (8) erkentenis draagen, in dit jaar gemunt zyn.
-

-

,

I. Eenen

TT
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I. Eenen hovenier ziet men (1) verſcheydene takken van eenen grootenboom, zinſpeelende op (r) Luckil
de grootheyd des Spaanſchen ryks, op eenen kleynen Oranjeboom enten, door aan den Prins van Syïſººg,
Oranje de hooge. Overigheyd, tot handhaaving der Vryheyd, op te draagen, die door den Hoed fol. 277.
op de ſpeer betekend wordt, en dat volgens dit omſchrift:
SINON NOBIS, SALTEM POSTERIS. 158o.
ZOO NIET VOOR ONS , IMMERS VOOR ONZE
NAA KOME LINGEN, 158o.

Op de andere zyde ſtaat het wapenſchild van Zeeland, zynde de penning te Middelburg, (2) Smal

waar van in dit jaar (2) eene Muntkamer is opgerecht, gemaakt, als blykt uyt de twee burgjes, ##
die op beyde de zyden in den bovenrand ſtaan. Het omſchrift, zinſpeelende op de zorg, die

#..

het wegens het beveyligen der zee en ſtroomen op zich neemt, luydt aldus:

land, fol.
419.

VOS TERRA, AT EGO EXCUBO PONTO.
G2 LIE DEN WAAKT TE LAND, MAAR IK TE WATE R.

II. De tweede is een legpenning, en byna den eerſten zoo in verbeeldinge, als omſchriften

gelyk, en kan het kleyne verſchil uyt de afbeeldinge zelve beſt gezien worden,
III. Dit beſluyt van de Hooge Overigheyd aan den Prins te willen opdraagen, vermeen ik dat
de oorzaak is waarom op deezen derden penning geenszins als voorheen de Naſſouſche David als

een Harder afgebeeld, maar des zelfs hoofd hier met eene Koninglyke kroone gedekt is, wer
waart zyne ſlinker hand, onder dit omſchrift, wyſt:
-

N ON HA EC HUMAN IS OPIBU S.

DIT IS NIET DOOR MENS CHL TKE MIDDELEN.

Men zou ook door dit zinnebeeld de ontworpe afzweering des Spaanſchen Konings konnen
verſtaan, mids David vertreedende een momaanzigt, en eene toorts met verſcheydene wapenen,
tekenen van bedrog en geweld, als
over 't vertreede van den Spaanſchen Go
liath kan worden aangezien. In 't verſchiet, op de andere zyde, ſtaat de Inquiſitiepaal, waar
van de Nederlandſche Leeuw door de Naſſouſche Muys verloſt is. Voorwaart is alhier geen roer

#

of maſtloos ſchip (als in den beginne der beroerten) maar eene galey afgebeeld, die door veele (3) ºf"

##
op den voorſteven ſtaat, volgens de beſtiering des Hemels haaren weg aflegt. Het randſchrift is dee- , #
ze ſpreuk van (3) Virgilius:
SE"

riemen, het zinnebeeld der veelhoofdige Staatſche regeeringe, onder 't opzigt des Prinſen, die

-

Beroerten,

FATA viAM INVENIENT 1,so.

XV.boek,
fol. 2 12.
verſo.
Verantw.
van den

HET NOOD Loz ZAL DE N WEG ONTDEKKEN. 158o.
Het zelfde

#

dat den Prins van |ning, om den vyftienden van Lentemaand

Prins van

Oranje by de Nederlanders ten hoogſte be- |(4) tegens den zelven een Banſchrift in 't E"#.
mind maakte, noopte den Spaanſchen Ko- | licht te geeven; in 't welk hy hem te laſt- en verve?
Bbbb 2.

leg- e"
A
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, ten vierden dage daarnaa,
158o. leggende veele grove misdaaden, als on verklaarde
dat hem de misdaaden, in 't Banſchrift
waardig langer het licht te genieten, voor

ieder vogelvry verklaarde, met belofte vervat , t'onrechte wierden aangewree
van den genen, welke hem beſtondt leevend ven; en in opmerkinge der reeds ont
in handen van 't gerecht te leveren, met fangene en nog verwacht wordende dien
vyfentwintigduyzend goude kroonen te ſten van zyne Doorluchtigheyd, betuyg
beſchenken, even gelyk ook van de zul de zy zich (3) overboodig 't haarer ſyf- (3) Hooft
ken, die hem zelfs om 't leeven bragten, wagt eene kornet ruyteren te willen on- #"
niet alleen van alle ſmette en misdaad in 't

derhouden, met verzoek van die aan te verantw.

TY Bor

#. begaan des manſlags (1) zuyver te verklaa neemen van wege der gene, die zich tot #
Beroerten, ren, maar ook onder 't getal der Edelen te behoedenis haars perſoons ten dierſte ver- oEnje,
XV.boek, ſtellen.
Hiertegens gaf de Prins een wyd pligt vonden. Maar gelyk de Prins wel wiſt, #, :
fol. 212.
(2) Hooft
Nederl.

Hiſt. fol.
28.
erantW.

van den
Prins van

loopig Verweerſchrift in 't licht, deed het dat een Vorſt niet langer leeft, dan tot dat er " ”
naamaals den dertienden (2) van Winter een wanhoopige wordt gevonden,diebereyd
maand, den Algemeene Staaten in de ver is nevens hem te ſterven, ſloeghy deeze aan
gadering, die te Delft beleyd was, door geboode lyfwacht van de hand, en betuyg
den Heer Zomer loontrekkend Raadsman de althans, gelyk hy voorheen gedaan had,
der ſtad Gent voorleezen, en onderwierp toen hy door Alva ingedaagd en veroor
deeld was, in 't midden der woedende baa
dier doorluchtige vergaderinge. Deeze ren, volgens deezen penning, geruſt te zyn.

Oranje,
pag. 8.en 9. zich met lyf en leven aan 't oordeel

I. Op de voorzyde leeſt men, rondom het geharnaſte borſtbeeld des Prinſen, in den rand dit
omſchrift:

oUILEL»vs, De: Ga arra PRineers AURAICAE,
COM Es NASSAV1 AE

ANN o 158o.

WILLEM, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN ORANJE,
GRAAF VAN NASSOU. IN 'T JAAR 158o.

Het neſt van eenenysvogel ziet men op de rugzyde in een beroerde zee onbeſchadigd dobbe
ren; onder deeze ſpreuk:
v

SAEVIS TRANQUILLUS IN UNDIS.
GERUST IN 'T MIDDEN DER OPGERUIT DE BAAR EN.

II. In plaatſe van met dit zinnebeeld, vindt men ook van eenen anderen penning het ruggeſtuk
met het borſtbeeld van des Prinſen Gemaalin, binnen den zoom deezer tytelen, beſtempeld:
CHARLOTTE DE BOURBON, PRINcEss E D'AUREN GE.
CHARLOTTE DE BOURBON, PRINSES VAN ORANj E.
De andere Staaten, onbewuſt wat die

hoope van daardoor eenen veel krachtiger

van Holland, Zeeland en Uytrecht in op onderſtand te zullen erlangen, als zy tot

zigte van den Prins beſtemd hadden, en nogtoe van den Aartshertog hadden beko
ziende den afval van Rennenberg, en men: mids die buyten den luyſter zyner
den Prins van Parma, met hulpe der Waa geboorte niets den bedrukte Nederlanden
len, nu gereed om aanvechtender wyze te had aangebr
De Staaten nogtans ver- (4) Hooft
oorlogen, drongen by hen ſterk aan, om zekerden Mathias, dat er (4) niets gehan- ##.
met Vrankryk een Verbond te ſluyten; op deld zoude worden buyten zyne

kenn:
O
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of dat ſtrydig zoude zyn met de verbinte ke op den twaalfden van Oogſtmaand naar 1583.
niſſen, eertyds met den huyze van Bour Vrankryk vertrokken. Deeze waaren Johan

-

gondië, Ooſtenryk en andere Moogend Hinkaart Heer van Ohain, Doktoor An
heden aangegaan. En dit wel onder aan dries Heſſels Griffier der Staaten van Bra
tuyging, dat zy zich tot het aanneemen bant , (2) François van Provins Heer van
dier buytenhulpe door eene volſtrekte Lanenburg, Jakob Taijaart loontrekkend

noodzaakelykheyd, en geenszins wiſpel

Raadsman van Gent , Noël van Karon

tuurigheyd, gedrongen vonden. De meeſte
gedachten liepen om deezen tyd op des
Konings van Vrankryk eenigen Broeder den
Hertog van Anjou tot Landsheer aan te
neemen. Als zynde zonder wrok tegens de
inboorlingen, veel min ook te vreezen, ver
mids hy geene ſterkten in zyn vermoogen
had, maar integendeel door zyne groote
inkomſten in ſtaat was om de geduurig aan
waſſende oorlogslaſten tegemoet te komen.
Wat den Godsdienſt aanging, men wiſt,

Heer van Schoonewal, Gaſpar van Vos
bergen Hoogbaljuw der ſtad en haven van

de Staaten van Brabant, Vlaandre, Hol

Nederland ging aanbieden, niet twyfe

(2) Hooft
Nederl.

Hiſt. fol,
7 12.

Kampveer; en Philips van Marnix Heer
van Sint Aldegondesberg. De laatſte was een
zonderling boezemvriend van den Prins,

en had in verſcheydene bezendingen en
handelingen, ſtaande deeze Nederlandſche

beroerten, zyne bequaamheyd niet wey
nig doen uytmunten. En vermids hy

Hertog van Anjou, uyt
aanmerkinge zyner verdienſten , de
dat hy de Onroomſchen redelyk wel ver Kroon, of om beter te zeggen, de hoo
droeg en hen niet ongeneegen was. Zulks ge Overigheyd der meeſte Geweſten van
thans aan den

#ed.H#
Hiſt. land, Zeeland, Mechelen, (1) Vriesland lende of daar zou ligt een huuwelyk
-

toij," en de Groeninger Ommelanden, om dee met de Engelſche Koninginne op volgen,
zen handel met Anjou aan te binden ver zoo heeft men daarvan ter gedachtenis

ſcheydene Gemagtigden benoemden, wel deezen gedenkpenning in't licht gegeeven.

In den rand der voorzyde leeſt men, rondom het geharnaſte borſtbeeld van den Heer van 3) Reſol.
Marnix, die op eene jaarlykſche wedde van twaalfhonderd guldens in dienſt (3) van 't land was, #
van Holl,

deeze tytels:

11 April

1582. fol.

PHILIPPE DE MARNIX, SE1 GN EUR DU MONT
SAINT AL DEG ON DE.

PHILIPS VAN

17 2.

158o.

MARNIX, HE ER VAN SINT

ALDEGON DES BERG.

158o.

Op de achterzyde zit Anjou in Romeynſch gewaad te paard, wien door Venus, dat is de hoo
van 't Engelſche huuwelyk, eene Vorſtlyke kroon der aangeboodene Nederlanden, door tuf
ſchenkomſt van deezen

ezant, onder dit byſchrift, wordt toegereykt:
EX VIRTU TE HONO R.
UTT DEUGD SP RU TT EER.

Dees en de andere Gemagtigden hadden vyftien (5) uuren in het zelve te beſchaa- (i) #s.
op den twaalfden van Herfſtmaand te Pleſ ven geſleeten waaren, (6) op den negen- ##t.
(4) Hooftſis buyten (4) Tours de eerſte maal gehoor tienden door den Hertog van Anjou wierdt de France,
#. by den Hertog. De zaaken waaren voor getekend. Zy beloofden hem en zyne #
745.
hunne aankomſt reeds indiervoege geregeld, wettige manlyke kinderen voor Heer en (6), Hooſt

dat het verdrag, naadat 'er naauwelyks Vorſt des Lands te erkennen, met zoo #"
I. Deel.

Ccce

wyd-

757.
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158o. wydſtrekkende magt, als ooit een der als met zyngenoegen zitting en hy vryheyd
- voorgaande Heeren gehad hadde. Zoo hebben om een uyt drie, die men zoude
hy meer als eenen zoon naaliet, zoude het voorſlaan, te kiezen. En eyndelyk, dat
aan de Staaten ſtaan er een van tot Vorſt de oefening van den Godsdienſt in alle
naar hun welgevallen te kiezen. Van zy
nen kant beloofde hy de oude Verbonden,
Rechten, en Vrydommen der Landſchap
pen te zullen handhaaven; de ampten aan
inboorlingen te geeven, en nooit toe te
laaten dat de Nederlanden met Vrankryk
S. # vereend (1) of die Kroone zullen ingelyfd
## worden, maar ten allen tyde eene goede
buurſchap onderhouden. Tweehonderdduy
zend guldens ter maand, van den tyd af dat
hy in 't volle bezit zoude zyn, beloofden
hem de Staaten te zullen geeven, benevens

ſteden indiervoege zoude blyven, gelyk
die op zyne aanneeming zoude worden
bevonden te weezen. Naauwelyks waa
ren deeze voorwaarden geſlooten, of hy

ſchreef eenen brief (2) vol glinſterende ge- &##
neegenheyd aan de Staaten, met belofte foi, 7.
van hen uyt de elende, waaronder zy ver
zuchtten, te zullen redden. Hy ver
maande hen verder tot eenigheyd , en
Hooft

betuygde aan de (3) Gezanten hoe de #
Koning van Vrankryk zyn Broeder zich fol.758.
het ſluyten van dit Verbond ten hoog

zes plaatſen, om die t'zyner geruſtheyd ſte liet wel gevallen. Op 't aangaan van
met eygene benden te bezetten. Wat den 't welke ook dees legpenning gemaakt
Landraad aanging, niemand zoude daarin,

is.

1

Op de eene zyde ziet men in 't midden eenen bondel pylen, zynde het zinnebeeld der nadere

# Guicc. vereeniginge,

en daarrondom de wapenſchilden van Gent, Brugge, Yperen, en 't Vrye, die
of om beter te zeggen, het hooge Staatsbewind (4) in handen
hebben. Op de andere zyde ſtaat dit opſchrift:

# der de vier Leden van Vlaandre zyn,
CKACT1.

fol. 303.

1 5 8 o.
QUAT U o R MEM BR1s CONGREGAT1s, Du CE AN DE GAvE Ns 1
AS CIT o , CON Co RD 1A PROVIN c1 ARUM REST 1T U T A,
CAMERA Q U E RATION U M GANDAM TRANSL AT A.
1 5 8 o.
DE VIER STAATS LED EN VERGADER D, DE HERTOG VAN
ANj OU AANGENOMEN, DE EEN DRAGT DE R GE
WESTEN HERSTELD, EN DE REKENKAMER
-

NAAR GENT OVER GEB RAG T.

Dat dees handel zoo ſchielyk geſlooten to was, en van eenigen voor eenen onech
wierdt, hadden de Nederlanders aan den ten zoon des Broeders van den laatſten

ongehoorden voorſpoed van 's Konings overleeden Koning gehouden wierdt, als
S.# wapenen tegens(5) Portugaal dankte wee 't eenige oir van de manlyke lyn, op de
#" ten. Koning Sebaſtiaan van Portugaal in (8) plegtlykſte wyze, binnen Liſſabon te ##
Afrika in een gevecht zynde geſneuveld, kroonen; zonder acht te geeven op 't ver- foi,8,
was die Kroon op den Kardinaal Hen zoek van Philips, wiens wapenen en
(6) Abbre- drik zynen Oudoom (6) gekomen, welke gramſchap, ingeval van weygering zy nu
#ree tachtig jaaren oud op den laatſten van Lou ſtonden te beproeven. De Spaanſche Ko
pagne, maand kwam te ſterven. Veelen dongen ning had van langerhand dit geval voor
*** ſtraks naar dat Ryk en onder anderen Phi zien, zich tot dat eynde onder de hand (9) cabre

Gº Auur lips, als zynde gebooren uyt Elizabet, die gewapend, en eerlang een ontzaglyk le- #"
d#Hit eene Dochter van Koning(7) Emanuëlwas. ger op de Portugeeſche grenzen. Het (9) gu # Rey

# De Portugeezen echter beſtonden Don An gebied van 't zelve gaf hy aan Alva, die #.
tonio, die Geeſtlyk en Prioor van Acra recht naar Liſſabon trok, en dennieuwen #."
Ko
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Koning, meer bequaam om over een kloo zen in Noordholland aangekomen. Wel 158o.
ſter als leger te gebieden, by Alkantare is waar, dat hy naderhand, met hul
aantreffende, geheel uyt het veld ſloeg. pe der Engelſche Koninginne door de
Zulks niet alleen de Hoofdſtad, maar het wapenen getracht heeft het verlooren
(1) Anth.
Viparini
Hiſt. ob
tentac

Portug.
pag. 87.
(2) Meter.
Ned. Hiſt.

fol. 193.

Ryk zelf, zonder groote bloedſtortinge,
aan de Kroon van Spanje gehecht wierdt,
naadat Don (1) Sançio Davila den gemel
den Koning eene tweede nederlaag had
toegebragt. Sedert zworf hy tot in (2)
Zomermaand des volgenden jaars, als bal

k te herwinnen, dan het lot hem even
ongunſtig blyvende, is hy onverrichter
zaake in Vrankryk geweeken en aldaar

in 't jaar vyftienhonderdzesennegentig
overleeden. Ondertuſſchen bleef de Spaan
ſche koning in 't vreedige bezit dee

ling, door de woeſte klippen en wilder zer ryken, wegens (3) het winnen van
niſſen zyns ryks, en is eyndelyk met een welke deeze twee penningen gemunt
ſchip die gevaaren ontſnapt en te Enkhuy zyn.

fol. 279.

I. Op de voorzyde van den eerſten ſtaat Philips borſtbeeld, hebbende het hoofd gedekt met
eenen Spaanſchen hoed, in den rand ſtaan deeze tytels:
PHILIPPus II, HISPANIARUM ET NOVI ORBIS REX.
PHILIPS DE II, KONING VAN SPANJE EN
DE NIEUWE WER REL D.

op de rugzyde ziet men een

moedig paard van den aardkloot ſpringen, onder deeze byſpreuk

van (4) den Hekeldichter:

g: Even:
verſu 168.

(5) Rysbe

NON SUFFICIT (r) ORBIS.

ſchryving
van Fr.

E ENE WER RELD IS NIET GENOEG.

Draak,
P3B. 25 •

II. De tweede heeft het zelfde voorſtuk, en op het ruggeſtuk een werreldsrond, welks zuyder
gedeelte naarboven gekeerd en verlicht is, onder deeze woorden:
RELIQUUM DATUR.
HET OVERIGE WORDT GE GE EVEN.

Om dit zinnebeeld te verſtaan, moet ming der geſchillen, tuſſchen Ferdinand (E*
ecV en

men weeten; dat, als de Ooſt-en Weſtin

den V, Koning van Kaſtilië, en Johan den EK
!Narel fol.
diën eerſt ontdekt wierden, tot voorko- | II, Koning (6) van Portugaal, op 't cyn - 64.
Cc cc 2.

de "
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158o. geſlooten,
de der vyftiende
zeker
verdrag
is peſche Moogendheden, de evennachts
waarbyeeuwe
een lyn
wierdt
getrok

* – r

ken, welke van de twee werreldsaſpunten
door een der Karibiſche eylanden zoude

loopen, die by de Stuurkundigen nog de

middaglyn genaamd wordt, en tuſſchen de
Spanjaards en Portugeezen voor ſcheyds
lyn hunner nieuwe ontdekkingen zoude
verſtrekken.

lyn, die de werreld tuſſchen haare afpun
ten in twee gelyke deelen ſnydt, nu eene
nieuwe ſcheydslyn geworden. Zulks de
Spaanſche Koning door de ongemeetene
rykdommen, die hem zoo door de Ooſt
als Weſtindiſchen handel, met uytſluytin
ge van alle andere Europeſche volkeren,

Zulks alles, wat aan de in den ſchoot vielen, zich inbeeldde niet

#cheeps
Eerſte Ooſtzyde ontdekt (1) wierdt, voor de alleen de weerſpannige Nederlanden zeer
# Portugeezen, en aan de Weſtzyde voor ligt te zullen tot reden brengen, maar zich
Columbus, de Spanjaards was. Dan dewyl zich de ook eenen weg baanen, om tot de Opper

*" Kroon van Portugaal met die van Span heerſchappy der ganſche Chriſtenheyd te
je onder Koning Philips thans vereenigd geraaken, als niet duyſterlyk uyt deeze
vondt, was de oude ſcheydslyn vernie twee penningen is af te meeten, die op 't
tigd en, ten opzigte der andere Euro bekomen van Ooſtindië gemunt zyn.

I. Op de eene zyde ſtaan, rondom het geharnaſte borſtbeeld des Konings, in den rand deeze
tytels:
r

PHILIPPUS II. HISPAN I A R U M ET NOVI ORBIS
OCCIDUI REX.

PHILIPS DE II, KONING VAN SPANJE EN DE
AVIEUWE WES TER WER REL D.

Op de andere zyde ziet men Indië in de gedaante eener. Vrouwe, en gevolgd van verſcheydene
volkeren van dien oord, eenen werreldkloot aan een ſchip, of, om beter te zeggen, aan de
Spaanſche ſcheepvaart aanbieden. Het om- en opſchrift is:
INDIA RELIQUUM DATURA.
INDIË ZAL DE REST VERSCHAFFEN.
II. De tweede heeft het zelfde voorſtuk, en op het ruggeſtuk Spanje als eene gewapende Hel
din verbeeld, het zit op eenen ſtapel bevochte wapenen, terwyl het door Indië, dat aan zyne
voeten knielt, de ſleutels van de Ooſter en Weſter Landſchappen worden aangebooden. Om hoog
vliegt de Faam en blaaſt den lof van Philips, binnen dit omſchrift:
HISPANIA UTRIUSQUE ORBIS REGNATRIX.
SPANJE BEHEERSCHER VAN BE rDE DE WERRELDS DEELEN.

Koning Philips aldus, door het afge reyze wierdt hy van eene ongelooflyke
richte krygsbeleyd van den Hertog van menigte van den eerſten Adel van Spanje
Alva, in zoo korten tyd van ganſch Por vergezelſchapt, welke hoogmoedig uyt
tugaal zynde meeſter geworden, beſloot den aardt althans door eene weérgalooze
zyne
landen in perſoon pracht van kleederen, menigte van ryd
#" te (2) gaan bezigtigen, en zich naar dege en handpaarden, en deftigheyd van uyt
#ee woonte des Ryks tot Vorſt door 's Lands ruſtinge den gemoederen der nieuwe aan

#

# pag. Staaten te doen inhuldigen. Op deeze gewonnene Landzaaten een denkbeeld,
OVCT

H IS TO RIP EN N IN GE N.
overeenkomende met de grootheyd van
Philips vermoogen, poogde in te drukken.
Hoewel de krooning, naar ouder gewoon
te te Liſſabon moeſt geſchieden, zoo wierdt
echter het inkomen van zoo groot getal
menſchen, mids de peſt nog eenigszins in
die ſtad beſpeurd wierdt, te gevaarlyk ge
(1) Cabre- oordeeld, en daarom de ſtad (1) Thomar,

III. Boek.
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gedaan en trouw gezwooren. Wiens Va- 1582.
der ſtraks hierop, opdat aan eene zoo

-

groote vreugde niets mogt ontbreeken,

eene algemeene (4) vergiffenis voor de zul- (4) Cam,

ken liet afkundigen, welke ten voordeele # #"
van den verjaagden Koning Antoni de wa- Filipe ſcº

# tegens hem gevoerd hadden. Sedert #

et Staatsbeſtier hebbende geregeld ver- 189 verſo.
#lip.
ſegun tot het verrichten dier plegtigheden uytge reysde Philips terug naar Spanje, en deed
do Rey de koozen.

In 't Koor van de Klooſterkerke door

# opgerechte praalboogen,

#. der Ordre van Chriſtus was een heerlyk en op de wyze der oude Romeynen zee
1125.

tooneel opgerecht, waarop Philips aan gepraalende, . (5) met eene Koninglyke (#.
handen van Michiel de Maura, ten over

ſtaatſië als uytbreyder des ryks, onder het #
ſtaan van drie Aartsbiſſchoppen de voor ſteeken der trompetten langs de opgeſierde ten: For:
rechten des Lands op de allerplegtigſte wy ſtraaten zyne plegtige intreede te Madrit. # Pºs
ze bezwoor, en den eed van onderwer

By welke plegtigheyd de Kardinaal van ”

ping van den Hertog van Braganza, Bar Granvelle, die ſtaande Philips afweezen
colos, alle de overige Edellieden, Geeſt het Spaanſche ryk als Onderkoning be

(2) Cam- lyken, Raaden, Landvoogden en andere ſtierd had, aan zyne (6) ſlinker hand reedt, #"
##" Staatsbedienden ontſing. Op den vyfden zynde verder vergezelſchapt van zyne Belg bec,
Izabelle, en zynen zoon Philips, # P28.
#e dag, naadat deeze Krooning verricht was, Dochter
welke zynen Vader naamaals, onder den 4I.
#o
# wierdt byna op de zelfde
IV. pag.

#,

doch

-

# * ſlechts in de eetzaal van 't zelve klooſter naam van Philips (7) den III. in het ryk ge- (#) Hooft
# aan Don Diëgo, (2) als Erfprins en voor volgd is. Deeze gehoude zeegepraal is #.

#" geſchikten erfgenaam der Portugeeſche ry op dit penningtje verbeeld, 't gene in de

# ken, en alsof die er in perſoon tegenwoor

penningkas van den Heer Willem Lormier

# dig (3) was, plegtelyk by eede manſchap in 's Graavenhaage bewaard wordt.

Op de voorzyde ziet men de borſtbeelden van den Spaanſchen Koning, zyne oudſte dochter,
en eenigen zoon, binnen dit gebreklyke Latynſche randſchrift:

PHILIPP us HISPANIARUM REX, PRINCEPS
ET INFANT IS SUIS.

PHILIPS KONING VAN SPANJE, DE ERFPRI NS
EN PRINSES ZTNE KINDEREN.

De zeegepraal, welke Philips by 't doen zyner intreede te Madrit gehouden heeft, ſtaat op
de achterzyde, boven het Spaanſche wapenſchild en onder dit gebreklyke byſchrift, afge
beeld:
D R I U M P F U S.
ZE E GE P R A A L.

I. Deel.

Dddd

BESCHRY

29o

B E SC H R Y V IN G

NEDERLAND SCHE

HISTORIPENNINGEN,
D ES

E E R ST EN
V I E R DE

Et groote geluk, dat de
Spaanſche Koning door het
ſpoedig veroveren van Por
# tugaal, en het ſamenhechten
der beyde Indiën, verkree
gen had, ſcheen ook in Nederland te zul
len vermeerderd worden, door de heym
lyke poogingen, die de Graaf van Rennen
berg aanwendde, om verſcheydene plaat
ſen, rondom Groeninge gelegen, aan de
zyde de Konings te brengen. Want be
halven dat hy den Graave van Hohenlo
vier vendels afſloeg, de ſchans te Auwer
derzyl en den Opſlag vermeeſterde, en ſe
dert den gemelden Graaf in een tweede ge
vecht nog eene veel zwaardere nederlaag
op de Bourtang toebragt; zoo had hy daar
en boven het geluk van Delfzyl tot het

g) Hoon openen zyner (1) poorten te noodzaaken.
#
Sedert wierden Koeverde en Grol van hem

DE E L S

B O E K.

bekend zynde, zy den brand (5) door e Mete
verraad van binnen geſticht waanden. Se- en Ned.
dert wierdt (6) orde op 't bluſſchen van #.
dien, het ſpaarzaam gebruyken van bus- (6) Hooſt
eder , en het rekken der eetwaaren

#

geſteld, die, mids de kleyne voorraad,
reeds tot eene zeer hooge markt waaren
geklommen, en waardoor de krygsknech

ten, uyt wier dagelykſche ſoldye zoo hoog
een prys niet kon opgebragt worden, wel
meeſt gedrukt wierden. En dewyl de in
bezetting leggende Hopluyden ondertuſ
ſchen niet alleen weygerden, naar 't voor
beeld van andere belegerde ſteden, eenige
kopere noodſtukken te ontfangen, maar
ook begeerden, by ontſtentenis der ge
eyſchte ſoldye, dat men de gebreklydende
knechten voortaan van eetwaaren zoude

moeten voorzien ; zoo is door de Sche

pens, den Raad, de gemeente, mindere ge
bezet, Oldenzeel aangetaſt, en door de meente, en Gemagtigden der burgerye, op
(2) Hooft burgery (2) overgegeeven, midsgaders 't Raadhuys vergaderd, den (7) negenen- (7) Uyt

#"
Steenwyk op den achttienden van (3) twintigſten van Slagtmaand een beſluyt ge- #
fol. 7 17.
(# Sºete- Wynmaand berend, waarbinnen omtrent nomen, om het voor de hand zynde zilve- boek der
-

# zeshonderd ſoldaaten in bezetting laagen. regeld, ter ſomme van omtrent negenhon- #"
#." Welke door moedige Hopluyden beſtierd, derd Karelsguldens, met het wapen der ""
een zonderling voorbeeld van vaſtgeankerde ſtad, dat een anker is, te beſtempelen, en
trouw in 't verduuren van honger, koude, dus gemerkt zynde voor eens zoo hoo
en allerhande ongemakken, ſtaande deeze gen prys (8) gangbaar te doen zyn , met #"
belegering kwaamen te geeven. Rennen belofte dat de ſchaade, daar door te ly- A#

berg te vergeefſch nu een- en andermaal de den, op 't eyndigen der belegeringe, #
(4) Hooft bezettelingen, om de ſtad (4) over te gee by wederinwiſſelinge door de ſtad zou- #”
# ven, hebbende aangemaand, deed die met de worden gedraagen. Hoe nu dit ſtem
gloeijende kogels beſchieten, waardoor peltje geweeſt zy , kan uyt dit eene
wel zeventig huyzen met allerhanden voor geldſtuk, 't gene ons door (9) Luckius in (9) #s
raad verbrandden, ter oorzaake, deeze

zyn penningwerk bewaard is, gezien wor- "

wys van aanvechten den bezettelingenon

den.

Terwyl
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Terwyl het ſtuk des oorlogs in Over wonde, die hy aan zyn been, ſtaande 't
yſſel op deezen voet draafde, en men han beleg van Haſſelt, voorheen door een
delde wegens Anjous aanneeming, was paard, of gelyk (3) anderen willen, op de (3)
ren Mets
Ned.
-

-

-

-

ook geene van de minſte overweegingen jagt gaande door het onvoorzigtig loſſen #i.
der Staaten, hoe men den Aartshertog eener handbuſſe had gekreegen. Hunne 195.
Mathias, die nu over de hand wierdt, met uyterſte poogingen deeden Oranje en de
eere zoude konnen loozen. Het was hier (4) te Antwerpen vergaderde Staaten door #el
-

om, dat de Staatſche Gezanten aan den

den Heer van Berchem hunnen Gezant (5), des Bour

Hertog van Anjou te verſtaan gaaven, dat om de ſtemmen der Kanonniken tot dit #,
zoo 't zyne Hoogheyd geliefde den Aarts oogmerk te beweegen, mids hen het recht Liege, foi
(1) Hooft hertog te beſchenken (1) met eene haarer dier verkiezinge toekomt. Doch de vrees # Reſol.
#" Heerlykheden, nevens eene jaarlykſche voor de overmagt des Spaanſchen Ko- ders:
''”

inkomſte, de Staaten ook zien zouden hem

nings, en het ontzag voor den Key- #"

vyftig- of zeſtigduyzend guldens'sjaarstoe
te leggen, met verzoek van by den Ko
ning en de Koninginne Moeder te be
middelen, dat zy zich inſgelyks tegen
hem wilden uytruymen, en hem in

zer, van wiens Ryk Luyk een lid is, 1,si. fol.

golden zoo veel, dat eyndelyk , op 't *
verzoek dier Moogendheden Erneſt, Broe
der des Hertogen van Beyere den laat- 1581.

ſten dag van Sprokkelmaand des (6) vol-WREI
Vrankryk een huuwelyk, zyns waardig, genden jaars, met algemeene ſtemmen #

tot die waardigheyd verheven wierdt. #
(2)Recueil van Gerard (2) van Groesbeek, die Biſ En dewyl ik eerlang nogmaals van hem die de la
aanbieden.

Ondertuſſchen ſcheen de dood

zal moeten ſpreeken, en my dees pen- #
#
es Bour- ſchop van Luyk en Kardinaal geweeſt was,
fol. 32o.
-

guem, de daartoe een middel aan de hand te geeven. ning van hem was in handen gevallen,

#
Liege, fol. Dees was den achtentwintigſten van Win heb ik goed gedacht dien alhier plaats te

#”" termaand overleeden aan eene opgebroke

geeven. .

Op de voorzyde ziet men zyn borſtbeeld in Geeſtlyk gewaad, en den rand omzoomd met dee
ze tytelen:
ERNESTUS, ADMIN1s T RAT o R HILD Es H E1 M 1 ET FRIS1N GAE,
BAVARIAE DUX.

ERNEST, BESTIER DER VAN HILDESHErM EN FRIZINGE,

(7) Bau
drant.

HERTOG VAN BETERE.

Diction.

Geograf.
fol. 829.

Het Bisdom van Hildesheym is (7) in Nederſaxen en de ſtad Frizinge in Beyere gelegen.
(8) De
Op de rugzyde ziet men op eenen pylaar, die tuſſchen twee gekroonde leeuwen ſtaat, behal-Rouck
ven den Beyerſchen ſtandaard van zilvere (8) en blaauwe ruyten, ook dien van Baden, doch zon- #
erauld,
der byſchrift.
fol. 38.
Dd dd 2

Met
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Met het begin des jaars vyftienhonderd alleen met zyne eygene krachten maar ook
eenentachtig beraamden de Staaten, te met die, welke hem van zynen Broeder
Delft vergaderd, op den zestienden van waaren toegeſtaan. Op deeze verklaaring
## Louwmaand zekere (1) form en orde be wierdt het wederzydſche ontworpen ver
# greepen in achttien punten, waarnaar de drag in 't net en aan deszelfs hoofd de be
1581.

# nieuwe Landraad, die toen met een wierdt weegredenen geſteld, die den Hertog en

#" opgerecht, in 't oefenen van zyn bewind de Staaten tot het aangaan van 't zelve had
zich zoude hebben te regelen. Men had, den bewoogen. Waarnaa het ten naaſten

in 't opſtellen dier maatregelen, zoodaani dage (3), zynde den drieëntwintigſten van (3) #eſol.
gen voet gehouden, dat die zelfs by het Louwmaand, binnen Bordeaux, zoo door #n
aanneemen des Hertogen van Anjou zou

den Hertog als de Staatſche Gemagtigden, 9Jºny

den konnen in weezen blyven. Welke naa gedaane leezing by eede, aan handen
thans aan den Heer van Marnix en de ver
dere Staatſche Gezanten niet alleen ze
(2) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 764.

van den Zegelbewaarder la Regnye, we
derzyds plegtelyk wierdt bekrachtigd, en

keren brief van den Koning (2) zynen aldus de overdragt der Nederlanden by
Broeder vertoonde, waarby zyne Maje den Hertog, en hy weder tot Vorſt der
ſteyt betuygde, naa 't ontfangen van An zelve by de Staatſche Gezanten aangeno
jou, met de Nederlanden in een vaſt ver men. 't Gene aanleyding gaf, dat dees
bond te willen treeden , maar ook zelf

gedenkpenning, dien ik nergens als in de

met eyge handtekeninge beloofde ten uy penningkaſſe van den Heer Balthazar Scott,
terſte voor 't eynde van Grasmaand naaſt Raad en Vroedſchap der ſtad Amſterdam,
komende in Nederland te zullen zyn; niet gezien heb, te Gent gemunt wierdt.

op PREss I GANDA-FOEDE
#VS - INACIVNT:ID-IVSSV-REG

A / SIMVLAT-sEPRoHARELOAVST"
kWA#INSIDIIS DETECTIS BELDWM
r-NA RENOvATvR CREERT DE PACE
# CONVENTVS SED, FRVSTRATAN
#W DIEM coLoNLAF PROPACE B
J WILO INTESTINO PROCVTRATO

ERANCISCVNAAND DVCEM.
WGALIL PACIFICATO REM EILEGERVINT-ANNO 2
C

I9, • II TD) - ILXXXI •

Op de voorzyde ſtaat het geharnaſte borſtbeeld van den Hertog van Anjou binnen de wapen
ſchilden, van Vrankryk, Brabant, Gelderland, Vlaandre, Holland, Zeeland, Weſtvrieſland,
Doornik, Groeninger Omlanden, Mechelen, Uytrecht, Overyſſel en Vrieſland, wier Gemag
tigden met hem dit verbond hadden geſlooten. Op de achterzyde leeſt men dit opſchrift:
BELGAE IN TOLERABILI HISPA No RUM TYRAN NIDE OPPRESSI

GANDA v1 FOEDUS FACIUNT.

ID JUSSU REGIs SIMULAT
SE PROBARE JOANNEs AUSTRIA cus. INSIDIIS DETECTIS
BELLUM RENOVATUR.

CREBRI DE PACE CONVEN

TUS ; SED FRUSTRA TAN DEM

COLONIAE PRO

PACE BELLO IN TESTINO PROCURATO, FRAN
CISCUM AN D1 UM DUCEM, GALLIAE PACIFI

CATOREM , ELEGERUNT

ANNO

CIO ID LXXXI. GANDAVI.

DE NEDERLANDERS Door DE oNVERDRAAGE LºrkE GEWEL
DENARTEN DER SPANJAARD EN ONDER DRUKT SLUTTEN
TE G EN T

EEN VERBOND.

'T GENE Dow JoHAN VAN

OOSTENRTK OP BE VEL DES KONINGS VE TNST GOED
TE KEUREN.

DAN DE LAAG EN ONTDEKT ZTNDE

WORDT DE KR rG HERVAT E rN DELTK, NAA VER
SCHE YD ENE DOCH VERGEEFSCHE VREED EHANDELINGEN, TE KEULEN IN PLAATSE -
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IN WE ND IGE BURGER

158 t.
-

K R YG GESTOO KT Z2 ND E, HEBBEN Z r

FRANgo Is HE Rzog va N ANyov,
VREE DE MAAK ER VAN VRA N K
(1) Reſol.

RYK, (1) VERKOO REN. IN 'T
JAAR 1581. TE GENT

der Staat en
van Holl.

14 Maart
158o. fol,

Ondertuſſchenachtervolgde de Graaf van van naar de ſtad te ſchanſen, was oor- 35
Rennenberg het beleg van Steenwyk, al zaak, dat de Graaf van Rennenberg, buy
waar het verhoogen van 't geld geenszins ten hoope van de ſtad te zullen dwingen,
het beoogde te wegebragt; mids de eet des nachts voor den drieëntwintigſten van
(2) Mete- waaren ſedert naar (2) gelang ook in prys Sprokkelmaand het beleg opbrak. Waar
# # kwaamen (3) te ſteygeren: doch Norrits, van de wroeging in 't vervolg zyn gemoed
#vºo. die van de Staaten gelaſt was het noodige alle vreugd, en eene quynende ziekte hem

##" tot het ontzet van Steenwyk by cen te eerlang (7) het leeven benam. Verſchey- (7) Mete
# in dit ge dene andere krygsverrichtingen wierden, #

#, brengen, voorza

tom. III. brek, met # guldens aan goud naa dit ontzet, in dien oord, nu door den 19 .

f## (4) en achtehalfhonderdpondenbuskruyds,

eenen, dan door den anderen met verſchil

N#d. Hiſt onder geleyde van veertig ſoldaaten in de lende uytkomſten ondernomen.

"" ſtad te werpen. Hy zelf met de byeen

Onder

welke het beſchermen der ſchanſe te Bom

gerukte benden ſloeg zich omtrent vieren ſterzyl byzonderlyk aanmerkenswaardig

(9 Meter twintighonderd (5) ſchreeden van de bele moet geweeſt zyn: hoewel daarvan niets
Ned. Hiſt. gerde veſting 's nachts naa den achttienden in de daglyſten der Staaten wordt gevon
#t. van Sprokkelmaand onder het geſchut der den, en ik niet weet, dat eenig Hiſtori
Rennenbergſche verſchanſingen neder. En ſchryver de byzonderheden van 't zelve
vermids tuſſchen hem en de ſtad geene heeft te boek geſteld. Des zoude de ge
vyandlyke werken, maar wel aan weêrkan dachtenis daarvan gevolgelyk zyn ver
ten gelegen waaren, waagden vyf ſtedelin looren gegaan, zoo niet dees penning waa
gen, tuſſchen eene hagelbuy van kogels re overgebleeven, die op laſt der Vereenig
-

door, tot de ontzetters over te loopen, 't de Staaten is gemunt, en aan ieder der be
(6) Hooft gene hen den weg wees, waarlangs (6) de zettelingen van Bomſterzyl, tot belooning
#
ſtad tenen
tweeden
geſpyſd
Dit hunner betoonde dapperheyd, vereerd ge
# fol. geluk,
dat de maale
Staatſchen
nietwierdt.
ophielden
worden.

/ An PERFET VA SER
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Op de eene zyde is de Bomſterzylſche ſchans verbeeld, onder deeze ſpreuk (8) van Virgilius:

##.
Y. 13

DE GENERES ANIMOS TIMOR ARGUIT.
BLOO HARTIG HETD IS EEN KENTEKEN VAN
E EN ONE DEL GE MOED.

Op den voorgrond der zelfde zyde ſtaan deeze woorden tot opſchrift:
BOM STERZY L, FRIs 1 AE PROPUG NACULUM.
BOMSTE RZ rL, GRENSSCHANS VAN VRIESLAND.
I. Deel.

Ee cc
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1581. Op de andere zyde ſtaat omhoog, tuſſchen het jaartal 1581, het wapenſchild der Vereenig
de Staaten, omlaag dat van Vrieſland, en tuſſchen die beyden dit opſchrift:
AD PERPETUA M SERVATI BOMSTERZY LEN SIS PROPU GNA
CULI MEMORIAM, DUCIBus MILITIBus QUE SENATUS
ORD IN U M BEL GI 1 F1 E R 1 FE CIT.

TOT EEUWIGE GEDACHTE NIS VAN HET BEHOUD EN DER
SCHA N SE TE B O MS TER ZTL HEEFT VOOR DE BE VEL HEB
BERS EN MINDERE BEZETTELING EN DE RAAD
DE R STAATEN VAN NEDERLAND DE EZ EN
PENNING DO EN MUNTEN.

Met gelyke quaade uytkomſte, was een Prins, de koord, die de deur door gewigt
aanſlag door Don Bernardyn van Mendoza, toetrok, om zynen hals ſlaande, hem

Spaanſchen. Afgezant in Engeland, om eene belooning van dien aardt (3) ſcheen G) Hooft
Vliſſinge te vermeeſteren, in dit jaar ont

(1) Hooft worpen. Hy had, om dit verraad uyt (1)

te dreygen, zoo trok hy nogtans wel ge-#"
moed naar Londen, keek alle gelegenhe-".”

#" te voeren, eenen Willem van Hoorn en den aldaar op 't naauwkeurigſte af en, zyne

#

Kornelis Leenhouder, beyde
kans ſchoon ziende, ſchaakte denjonge
luyden van Zeeland, aangezocht , , die ling uyt het midden der Hofbedienden.
zich gelaatende naar dien voorſlag te luy Groot misbaar maakte de Spaanſche Ge
ſteren, hem diets maakten, dat als zy naar zant over deezen kinderroof, en reedt
Vliſſinge kwaamen voorafzeylen, naar ſtraks ten Hoof, dan kreeg tot beſcheyd,
een deel hen volgende ſchepen, die men dat de Koningin (waarſchynelyk van den
met Koningſche ſoldaaten bevrachten kon, aanſlag bewuſt) reeds van de hand, en het
niemand om de zelve te doorzoeken zoude

te laat was om dien dag gehoor te erlan

omzien. Op dit voorgeeven, met kenniſſe gen. Onder de gunſt van deezen tuſſchen
(:) Hooft nogtans des Prinſen (2)achtervolgd,kreegen tyd raakte Huygens t'ſcheep en gelukkig
# zy van den Spaanſchen Afgezant zoo nu lyk met den verloſten jongeling in Hol
zoo dan eenig geld ter vereering, en eyn land. Daar hy danklyk van den Prins
delyk dat
vertrouwen, dat Wil wierdt verwelkomd, en t'zyner (4) keure (4) Hooft
lem van Hoorn van hem eenige duyzenden geſteld, wat kleynood tot geheugenis hem #".
oude kroonen ontfing, om aanhang te geviel te doen maaken. Dan zyne zeld- ""
maaken: doch daartegens hem zynenzoon, zaame zedigheyd, ook ten Hove onver
op 't ontfangen van dat geld, tot onder baſterd gebleeven, paſte zyne begeerte

#

pand zyner trouwe in bewaaring liet, on naar de maat der ſobere gelegenheyd zyns
aangezien hy niet van zins was, dit voor Meeſters, de loon was dan (volgens ge
geeven uyt te voeren, maar in tegendeel tuygenis van den Hiſtoriſchryver Hooft)
daarvan kennis aan den Prins van Oranje een gouden gedenkpenning, wiens hier
te geeven. Die, niet anders wenſchende, als ondergeſtelde afbeelding, mids hy my nooit
den afkomenden vyand in 't net, doch al was in hande gevallen, ſlechts getekend is
vorens den verpanden zoon in vryheyd te naar den penning, met den welken men 's
hebben, den Heer Chriſtiaan Huygens, mans beeldenis, in die tydengeſchilderd, in
die Vader geweeſt is van den vermaarden 's Graavenhaage ten huyze van den Heer
Konſtantyn Huygens, naar Engeland Konſtantyn Huygens Heer van Zuyli
zondt, om op de eene of andere wys den chem , kleinzoon van den bovengemel
verpanden jongeling uyt de handen des den Konſtantyn Huygens, met een lint
Spaanſchen Afgezants te krygen. En hoe van den hals afhangende, alsnog verſierd

wel by zyn

afſcheydneemen

van den

vindt.

-

Op de eene zyde ſtaat het borſtbeeld des Prinſen, op de andere dat zyner Gemaalinne, heb

bende voorts behalven beyder gewoonlyke tytels, op de dikte des rands dit ingeſneeden opſchrift:
A Ne
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MAND ATI STR ENUE EXECUTI MONUM EN T U M.

1581.
"

GEDENKTEKEN VAN 'T BE VEL STRENG ELTK U2 TGEVOERT.

In Brabant in tegendeel wierdt met bete zuymde op zynen tyd de belaſtingen daar
re uytkomſte een aanſlag van Parma onder op ſtaande af te doen, wierdt Vliſſinge,
't beleyd van Klaude van Barlemont en onaangezien het gedaane verbod van den
Maarten Schenk tegens Breda aangelegd en Aartshertog Mathias E. (5) nogmaals by #
voltrokken. Want deeze, hebbende ten beſluyt des Hofs van Holland in dit jaar, En #
twee uuren des nachts, den zevenentwin met toeſtemminge der Staaten geveyld, en ##
(1) Hooft tigſten (1) van Zomermaand, des zelfs door den Prins van Oranje, dien de Staa- # rol.
Ned. Hiſt.
fol. 785. burg beklommen en overweldigd, vielen ten de voor heen opgenomene twintigduy
ter ſtad in, vermeeſterden, naa vyf of zes zend (6) guldens hadden quytgeſcholden, #,
vergeefſche aanvallen, onder gunſt van en van 't betaalen van alle 's lands pachten van Holi
den geſtichten brand, eene van der zelver en belaſtingen (7) ontheft, voor vyfen- ##t.
poorten, en met hulpe van de daar door zeventigduyzendeenhonderd guldens op #."

ingelatene hulpbenden eyndelyk de ſtad den zevenentwintigſten (8) van Zomer- #

-

zelve. Deeze verraſſing geſchiedde juyſt
tuſſchen de twee dagen, dat de Prins Wil
lem van Oranje de Heerlykheyd van Vliſ
(2) Hooft ſinge en 't (2) Markgraafſchap van Veere
Nederl.
Beyde deeze Heerlyke goederen
Hiſt. fol. kocht.
784.
waaren eertyds by uyterſten wille van
Maximiliaan van Bourgondië, die kinder
loosſtierf, aan zyn zuſters tweeden zoon
Maximiliaan van Hennin gemaakt. Maar
het grootmoedige leeven van den overlee
(3) Wal den had gemaakt, dat zyn (3) Neef weynig
cherſche
Arkadia, of niets erfde, en tot voldoeninge zyner
II. deel
ſchulden de erfgoederen zeer bezwaard
pag. Io8.
zynde, onder andere Vliſſinge en ter Veer,
volgens beſluyt en rechtgunning des Groo
ten Raads van Mechelen, ten behoeven
der ſchuldeyſcheren verkocht wierden.
De Heer van Auxy bleef kooper, maar
(4) Box

die gaf zyn recht aan (4) Koning Philips

horn

over.

II. deel
Pa3. 522.

maand gemynd. Dan alzoo het de Heer van #
van Froimont, 's daags te voore twintig- # #e ºf
duyzend
d gu
guldens gehoogd
genoog

had overkwam #"
40.

de Prins met hem van zyne ſchuld, voor $) Hooft
vierentwintigduyzend guldens, te betaa- #.
len
in twee
jaaren.
Hooglyk
alleen
de (9)
Vliſſingers,
maarwaaren
ook alleniet
de 2), Smal
Zeelanders verheugd, wegens dat die ſtad #k
door
Prins
was,vermoogên
niet twyfelende den
of hy,
diegekocht
zoo groot
in #
#'##
Ul

Nederland had, zoude nu des te meer uyt
eygen voordeel ook dat van Zeeland in 't
byzonder behartigen. 't Gene niet duyſter
lyk door deezen ſtrooipenning wordt te
kennen gegeeven; welke, als de Prins,
die den dertigſten (1o) van Hooimaanduyt # Reſol.
's Graavenhaage naar Zeeland was vertrok- #
ken, aldaar tot Heer van Vliſſinge wierdt 30 July

ingehuld, van de puy van 't Raad- #" "

En mids, door 't opkomen der in huys onder de omſtaanders te grabbel ge
landſche beroerten, Philips ſedert ver gooid is.

Twee ineengeſtrengelde rechterhanden houden op de eene zyde den vreedeſtaf van den koop
god Merkuur, binnen dit omſchrift:
AUXILIA HUMILIA FIR MA CONSENSUS FA CIT.

1581.

DE SAMEN STEMMING MAAKT DE G ER IN GE HULP

MIDDEL EN STER K. 1581.

Op de andere zyde is het wapenſchild des Prinſen, dat aan de rechter hand ſtaat, met dat van
Vliſſinge door eenen band verknocht, en de rand omzoomd met deeze woorden:
NO DUS IN DISSOLU BIL IS.

ONVER BREE KE L2TKE KNOOP.
E e e e 2.

Hoe
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Hoewel deeze verkooping op beſluyt daaraan ook Veer of Kampveere, onder
des Hofs, naa gedaane uytwinning en ten | gelyk beſluyt der Staaten van Holland ge
behoeveder ſchuldeyſcheren, openbaarlyk |veyld; zoo geheeten van het veer, dat
Wal
geſchiedde, zoo hadden de Staaten van hier ouds tyds (3) op 't dorp Kam en of (3)
cherſche
»

Holland nogtans, wenſchende dat de Prins Noordbeveland was, en door t 1amen- Ark, I deel

van Oranje daarvan mogte Kooper zyn, | vloeijen van eenige viſſchers en veerluyden pag. 279.
een beſluyt genomen, en des Hofsgemag- tot een gehucht, van een gehucht tot
(1) Reſol.

tigden (1) tot het doen dier veylinge ge- | een dorp, van een dorp tot eene bemuur

derStaaten

laſt van, wat geld er ook mogt voor ge- | de ſtad, ja tot een Markgraafſchap door
booden worden, geenen kooper, als met Keyzer Karel, in 't jaar vyftienhonderd
hunne toeſtemminge en goedkeuringe den vyfenvyftig, ten behoeve van Maximi

van Holl.

2e Mey
1581. fol.
I99,

vaſten palmſlag te geeven, Hierenboven | liaan van Bourgondië verheven wierdt. (4) Hooft
Hiſt.
gaaven de Staaten van Holland aan de Ge Prins Willem van Oranje deed ook deeze Ned.
magtigden van den Prins tot het doen dee ſtad tot vierenzeventigduyzendvyfhonderd #l. 78I.
'#n
ldens
mynen,
en
is
in
dit
jaar
tot
tanus
over
(4)
gu
y
J
uicc.
zes koops, ſedert nog uytdrukkelyker
-

(2) Reſol.
der Staaten
van Holl.

29 Juny
1581. fol.

289.

-

bevel (2) om zelfs acht- of tienduyzend (5) groote blydſchap van alle de gemeente # der
uldens meer te beſteeden, als die Heer en burgery aldaar ontfangen en ingehuld: Nederl.
goederen waard waaren, met belofte by # plegtigheyd dees penning insge- #s.
van dit meerdere te zullen op zich neemen, lyks gemunt , en als die van Vliſſinge, gang Kro
en den Prins daarvan ontheffen. Doch onder de omſtaanders van de puy van nyk van
#:
dit was beyde geheym, en wierdt 's daags 't Stadhuys te grabbel gegooid (6) is.

#

De eene zyde is als die van den voorgaanden penning: doch op de andere zyde ziet men in de

plaats van het wapenſchild van Vliſſinge, nu dat van Kampveere geſteld, binnen dit zelfde om
ſchrift:

-

NODUS IN DISSOLUBIL IS.

ONVERBREEKELTKE KNOOP.

Staande deeze inhulding des Prinſen landen was gekomen : maar alleen uyt
waaren de Staatſche Gezanten van 't Hof

(7) Hooft
Ned. Hiſt.

fol, 787.

van Vrankryk vertrokken, en in't laatſt van
Sprokkelmaand terug in Nederland geko
men; alwaar men zich zeer zonderlinge
vruchten uyt den byſtand des Hertogen
beloofde. Dees had, om zyne aangegaane
verbintenis (7) met de Nederlanderen, en
zyne aanſtaanden optogt derwaart (naadat

louter medelyden (dat het Koninglyke
bloed van Vrankryk zoo eygen is) over de
elende, waaraan de Nederlanders nu zoo

lange jaaren hadden bloot geſtaan.

Des

dat hy enkelyk hunne verloſſing, en door
die weder niet alleen zyne eyge glori,
maar wel voornaamelyk die van geheel
Vrankryk in 't oog had. Want hy betuyg

de gereezene geſchillen tuſſchen den Fran de den Godsdienſt te willen veſtigen, de
ſchen Koning en zyne Onroomſche on
derdaanen door 's Broeders bemiddeling
beſliſt waaren)tegens alle opſpraak terecht
vaardigen, niet alleen een openbaar ver
weerſchrift in 't licht gegeeven, maar ook
het zelve by brieven aan alle hooge Ge
richtshoven des Franſchen Ryks gezon

(8) Traj.
Bokkalyn
Kundſch.
van Par
DAS,

geſchondene voorrechten herſtellen, de
onderdrukte kudde van het ſcheermes der

bloeddorſtige villers verloſſen, en dus den

welſtand van 't Vaderland bezorgen. Met
een woord, men gaf voor dat hy kwam

tot handhaaving der zaake van Chriſtus,
der wetten, der gemeente, en des vader

den, en aan hun oordeel onderworpen. lands. Welke verwachting ook die van
Waarvan de voornaaamſte zin was, dat hy Vlaandre in 't byzonder hadden opgevat,
geenſzins door eygenbaat of ſtaatszucht als men kan afmeeten uyt de drie volgende
(hoewel zoo min (8)Vorſten zonder ſtaats penningen, die in dit jaar, ter oorzaake
zucht, als paarden zonder gebreken worden van het beroepen van Alençon te Gent ge

gevonden) tot het aanvaarden der Neder

munt zyn.
I. De
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I. De eerſte vertoont op de eene zyde eenen ring, geſlooten door twee ſamengevoegde rech

## en eeuwigduurende (1) verbond. In 't midden ſtaat Sºlººg
het Hebreeuwſche woord JE HOV AH, als de ſpil waarop dit verbond draaide. Hierrondom ME
terhanden: zynde het teken van 't

# # geſteld de wapenſchilden der vier Leden van Vlaandre, even als in den rand, dit om- pag. 388.
Chrift :

PRO CHR1s To, LEGE, GREGE, ET PATRIA.

Voor CHRIsz Us, DE WET, DE KUD DE, EN HE r
VADERLAND.
ſ

# de andere zyde ſtaat onder het jaartal 81.

alswanneer dees penning gemunt is, dit op

ChIlft :

RELIGIONE ET JUSTICIA REDUCE, VOCATO o p E EX GALL 1A
PACATA DUCE ANDEGA v EN s I U M BEL GICAE

LIBERT AT 1 s V IN DICE.
GAND A.

DE GODSDIENST EN GERE GTIGHE YD WEDERGEKOMEN, EN
DE HERTOG VAN ANj OU, BESCHERMER DER NEDER
LANDSCHE VRTHErD, UrT HET BEVREDIGDE
VRANKRYK ONTBOOD EN ZTND E.
G E NV T.
l

# In de plaats van 't welke men op het ruggeſtuk van den tweeden dit verſchillende opſchrift
CClt :

PORTUGAL L1A AB HISPAN IS OPPUG NAT A, GALLIA o U E
PACATA, AUXILIUM A DUCE AND EGA v E Ns 1
IN BELGIO EXPE cT AT U R.

PORTUGAAL Doo R DE SPANJAARDS VEROVER D, EN
VRANKR rK BEVREE DIGD ZTNDE, WORDT IN
NEDERLAND DE B TSTAND VAN DEN HE R

TOG VAN ANjoU VERWACHT:

III. Dees penning heeft ook wel op de voorzyde dit verſchillende omſchrift, als in de derde
afbeeldinge kan gezien worden:

PRO CHR1sto, LEGE, ET GREGE. Anno LXXXI.
VOOR CHRISTUS, DE WET, EN DE KUDDE. IN 'T JAAR 81.
I. Deel

Ffff

Een
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N E D ER LA N D S CH E

Een nieuwe Landsheer aldus zynde aan Amptsluyden verpligtte den Koning van

#- genomen, kon ook het afſchaffen van den Spanje af en de Algemeene Staaten, den
Ned# ouden niet lang achterwege blyven. Over Landraad, en verdere aangeſtelde Overhe
#nen, welke hoofdzaak de Algemeene Staaten in den (3) getrouwheyd te zweeren. Voor- (3) Reſol.
boek.
Hooimaand deezes jaars in(1) 'sGraaven waar, de meeſte gemoederen der ingezee- #
# haage hunne vergadering hielden, zoo tot tenen
hadden
thans
ten tyde
de lyd- 2#
Julyfol,
zaamheyd
door
te lang
tergen(mids
in raazerny
(#Rºſol, het afzweeren des Konings van Spanje, als 't
# verwerpen van zynen naam, wapens, en verkeerd was) alle geneegenheyd tot den i6 Aug.
EM# regeering; gelyk de Staaten van Holland Koning afgelegd, en waaren getrooſt liever #"
#eek het gebruyk van des zelfs naam en zegel de wreedſte wederwaardigheden te onder- "
#Maart reeds (2) afgekeurd hadden. Het beſluyt gaan dan, als onredelyke dieren, een zoo
1581 fol hiervan wierdt by afgekondigde plakaaten, walgelyk uytbraakſel, als de voorgaande
#April getekend den zesentwintigſten van Hooi ſlaaverny was, weder in te ſlaan. Het
1581
fol. maand, alom den ingezeetenen bekend gene dees legpenning ook niet duyſterlyk
I 55.
#ny gemaakt. Volgens wier inhoud men alle te verſtaan geeft.
1581. fol.
252.

Op de eene zyde dreygt een man eenen hond met eene morgenſtarre om hem 't uytgebraakte
weder te doen inzwelgen. Dan die krygt tot antwoord deeze ſpreuk, welke in den rand geleezen
wordt:

PoTIUS MORI, QUAM UT CANIS AD voMITUM. 1581.
LIEVER TE STERVEN, DAN ALS EEN HOND TOT Z rN
UTTB RAAKSEL TE KEEREN. 1581.

Op de andere zyde wordt die aandryver door eenen pyl, die uyt de wolken komt, in zyne
borſt getroffen, waardoor de hond gelegenheyd krygt van te ontvlugten. Het omſchrift is dus
daanig:

-

#

PERDE, QUI CONTRISTANT ANIMAM MEAM.

er Staat.

-

Holl.

#

VERDELGZE, DIE MTNE ZIEL BED ROE VEN.

I 581. tol.
492,

De Aartshertog Mathias, die tot nog op koſten der zelve Staaten zeer heerlyk ##
toe op de ſtreelende betuyging der Staaten (5) onthaald was, uyt Nederland over ##
in Nederland was gebleeven, zoo't ſcheen, Keulen naar Duytſland vertrok. Voor # # l.
om den aankomenden Vorſt en de Regeer
ders dier Landen tot ruymere uytbiedingen
voor zyn vertrek te verpligten, kon in
deeze Geweſten thans niet langer vertoe
ven , als met verkleyninge zyner eere:
vermids, behalven het beroepen des Her
togen van Alençon, men des zelfs Oud
oom den Koning van Spanje had verklaard
vervallen te zyn van alle Recht, Heer

zyn vertrek (6) hadden hem de Algemee- #"
ne Staaten, aan wie hy de Landvoogdy #

#

weder had ter hand geſteld,
be- #
dankt voor de dienſten, die hy, ſtaande 18 #

het voorige beſtier, den lande had bewee- #e

-

zen, waar om ze hem , in dierbaare er- 27 Mey.

kentenis, met een jaarlykſch inkomen van #".

vyftigduyzend guldens (7) beſchonken. 33 Meg,
Waarin de Staaten van Holland bewillig-

#

hun aandeel
te zullen
Nov...
ſchappy en Oppermagt over de Nederlan den
der echter
daar door
zich tedraagen,
verbindenzonom 24#
fol.

den.

Zulks hy uyt weêrſmaak, van dat

Sykeſol.
(#Reſol zoo groot getal van Landſchappen uyt den | in des zelfs nog (8) onbetaalde wedde het- derStaaten
# Huyze van Ooſtenryk in dat van Valois minſte te moeten opbrengen. Zyne be van Holl.

der Staat.

-

-

-

-

-

-

#
wierdt overgevoerd, in het laatſte van nyders gaaven hem naa, dat hy, zich hey- o jºny
58 I. tol.
463.
Wynmaand, onder geleyde van vier ſchepen | melyk met den Koning van Spanje ver, #ae.
? #l. der Staaten van (4) Holland, te water van | ſtaande, op 't leeven des Prinſen van (9) Ned. Hiſt.

#" Antwerpen, voorby Dordrecht, daar hy W Oranje en de onderdrukking deezer landen
#”
ude

-
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IIII. Boek,

299

zoude hebben toegelegd; welk vermoeden deren in tegendeel bleef hy in hoogachtin- 1581.
om twiſt te rokkenen niet onaardig door ge; zulks men tot zyne eer in dit jaar dee- -

den Spanjaard gevoed wierdt. By an zen penning gemaakt vindt.

-

Op de voorzyde ſtaat zyn geharnaſt borſtbeeld, en daarrondom dees tytel tot randſchrift,
MATTHIAS, DE1 GRAT 1A ARCHID Ux AUSTR1AE, D Ux
BURGUND1AE, COM Es TY Ro L1s. ANNO 1581.

MATHIAs, Do or Go DS GE NA DE AARTS HERTOG VAN
OOSTENRYK, HERTOG VAN BOURGONDIE, GRAAF
VAN TrRO L IN 'T JAAR 1581.

Aanmerkelyk is't, dat hy hier geenszins den tytel van Landvoogd van Nederland, als op zyne
voorige penningen, voert , tot bewys, dat die penning naa 't afſtaan dier Landvoogdye eerſt zal
gemunt zyn. De keerzyde verbeeldt nogtans het verloſſen van Andromeda door Perſeus onder
deeze ſpreuk:
AMAT VICTORIA CU RAM.
DE OVERWINNING

VER ETSC HT ZO RG.

Behalven aan den Aartshertog, zoo klonk eene
vleeſch,
honden,
katten en en
ratten
(3) at, (3)
koe voor
driehonderd,
een ſchaap
#Hooft
Hitt.
de aanneeming van Anjou, aan wien
(1) Reſol, de Staaten in dit jaar (1) eene vereering om vyftig guldens kocht, ja voor het "”
pond boter vierentwintig, voor een ey
#"
n Holl. van honderdduyzend guldens deeden, den
25 july" Spaanſchgezinden als een donderſlag in twee, en voor de onſe zouts acht ſtuyvers
158i. fol. de ooren. Zulks Parma, wel beſeffende betaalde. Maar als het zout ook ganſch
”” het onweder, dat hem van de zyde van lyk mangelde, zood men alles, waarin
Vrankryk ſtondt op te komen, nu eene eenige ziltigheyd mogt zyn, en herzood
wyl op 't winnen van Kameryk had toege het (4) tot dat er wat pekels uytgetrokken (2) ':
-

-

legd, om den Françoizen het doorbreeken wierdt. Dan den Stedevoogd Inchy ont- #
langs dien kant te beletten. Tot dat eyn zonk daarom de moed niet, maar op hoo-zoo verſo.
de wierdt er veel volks in de geſtichte pe van door den Hertog van Alençon

(2) Hiſt de blokhuyzen te Marcoin, (2) Eſcaudeuvre, te zullen gered worden, vermaande hy
#4. Lesdain, Crevecoeur, Vauxelles, en in de burgers geduld en de bezettelingen den
andere ſchanſen der omleggende plaatſen vereyſchten moed in 't midden van zoo
-

drukkenden hongersnood te hebben , en
liet, om den hoogen prys der eetwaa

door den Spanjaard gelegd. Zulks, on
aangezien de Françoizen zoo nu zoo dan
al eenige nooddruft gewapender hand in
Kameryk gebragt hadden, die ſtad eynde

taaling zyner onderhoorige bezettelingen

lyk dit jaar in een zoo groot gebrek aan

deeze driederhande noodſtukken van ko

eetwaaren verviel, dat men er paarde

per munten.

ren wat te gemoet te komen, tot be

I. en II. Het eerſte en tweede hebben in den beneden hoek het wapenſchild van Kameryk, op
Ffff 2.

de
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1581. de zydhoeken het jaar 1581. der belegeringe, en in het midden rondom dat van Vrankryk, dit
omſchrift:

FRANCISCO PROTECTOR E.
ONDER

FRANçois

D EN BESCHERME R.

De letters C en B, die in den bovenſten hoek geſtempeld zyn, betekenen CAM BRAY, den
naam der ſtad.

III. Het derde, dat voor tien

# gangbaar geweeſt is, mids ter wederzyden van't wapen

ſtaat X Patards (Io ſtuyvers), heeft in 't midden, onder het jaar 1581, het wapenſchild van
Kameryk, en daar onder op eenen wimpel:
C AM B R A Y.
KA M E R Y K.

Dees ongehoorde hongersnood deed den | voorhanden zynden winter, de onderlin

Hertog van Alençon zyne toeruſting ver- |ge twiſt over 't gebied, en andere gewoon
haaſten, zulks hy in 't kort te Chaſteau , lyke toevallen zouden eerlang van zelf en
Thierry, wel tienduyzend knechten en zonder bloedvergieten, des Hertogen
vierduyzend ruyters, behalven het puyk ! heir ſloopen. Dus de toegangen naar Ka
des Franſchen Adels by een had. Met meryk, zonder het waagen van eenen
(1) Bor (1) welke krygsmagt hy den zestienden veldſlag, zynde geopend, ſchikte de Her
Nederl.
Beroerten, van Oogſtmaaand op de grenzen van Ne tog van Anjou ten zelven dage nog eenen
XVI.
derland, en 's daags daaraan te Grieve grooten overvloed van allerhande eetwaa
boek,
court, dat maar anderhalf uur van Kame ren in de ſtad, en deed 's daags daaraange
fol. 43.
ryk legt, belandde. Parma op 't naderen wapend te paard met groote (3)pracht zy- g#
der Françoizen ſchaarde zyn volk, in ne ſtaatlyke intreede, wordende feeſtlyk foi 794.
ſchyn van te willen vechten, in volle ſlag verwelkomd van de Kamerykſche gemeen
orde tuſſchen de ſtad en den aannaderen

te, die hem, als den Verloſſer haarsvader

den vyand: maar ziende, naa zes volle
uuren dus geſtaan te hebben, den Hertog
van Anjou in gelyke ſlagorde op hem af
komen, gaf hy aan de zynen het teken tot

lands toeriep, midsgaders als Opperheer
van 't ſlot, en Beſchermer van de Vrydom
men dier Keyzerlyke ſtad ontſing. Wel

ederl.
#"
den (2) aftogt, en week onder Valençyn.
-

ke te zullen handhaaven, hy ten tweeden
dage hiernaa, eerſt in de Hoofdkerk, en

-

Hiſt fol. Vermids hy niet geraaden vondt tegens het naamaals op het Raadhuys by eede be
794.
puyk des Franſchen Adels, en zoo groot loofde: wordende deeze zyne inhuldin

getal vrywilligen, nevens zyne aanbe en ſtaatſi, naa 't ſteeken der trompetten, (3) Bot
trouwde krygsmagt ook een goed gedeelte met het te grabbel ſtrooijen van deeze #
XVI.
van Nederland te waagen. Dewyl hy driekante (4)goude en zilvere gedenkpen boek,
niet twyfelde of de ongemakken van den ningen beſlooten.
fol. 43.

YE.
#lººs is INºN

SITTHEIHAN
Om het gekroonde wapenſchild van Vrankryk, en 't ongekroonde van Kameryk leeſt men
in de randen van beyde de zyden dit opſchrift:

DEO ET FRANCISCO, LIBERATORIBUS CAMERACI, A
PERFID IS OBSESSI.
AAN GOD EN

FRANgors,

1581.

VERLOSSERS VAN KAME R2 K,

DOOR DE - TROUW-LOO Z EN BELEGE RD.

1581.
Deeze
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VA//. Boek.

3oI

Déeze ſtad is eertyds een gedeelte van den Huyze van Ooſtenryk gekomen. Des 1581.
Henegouwe geweeſt, dan naamaals daarvan zelfs kleynzoon Keyzer Karel heeft er afgeſcheyden en door de Duytſche Keyzers een ſterk ſlot in het jaar vyftienhonderd
tot eene vrye ryksſtad gemaakt. Doch by drieënveertig doen bouwen, om den moed
vervolg van tyden heeft Keyzer Hendrik wil der inwoonderen te betoomen, laaten
(1) Hubn. de V., die in het begin (1) dertwaalfde eeu de verder aan de ſtad het beſtier, 't gene
de beſcherming zy van zoo oude tyden gehad had, en by
#, we leefde, Kameryk onder
Robbert Graaf van Vlaandre, als Prins
i deel,

van

't afſtaan der Nederlanden, ook dit be

P"ë 577 van Aalſt, voor hem en zyne naakome ſchermrecht aan zynen zoon Philips, te
lingen geſteld : zulks dees Robbert de genwoordigen Koning van Spanje over.
eerſte Beſchermheer van Kameryk geweeſt Staande wiens regeering Margreta Konin
is. En of wel dit beſchermrecht in het jaar gin van Navarre, in haar doorreyzen naar
elfhonderdvierenzestig door Keyzer Fre Spa, den ſlotvoogd Boudewyn van Gavre
derik Barbaroſſa, ten behoeve van Dirk Heer van Inchy (3) in zoo verre overhaal- (3) Hiſt de
van Elzate, als , Graaf van Vlaandre, de, dat hy naa de dood van Requezens #
wierdt beveſtigd, zoo hebben de Fran zich voor 't beſtier der Algemeene Staaten
goizen het tegendeel beweerd, en die ſtad verklaarde: doch door den afval der Wal
-

tot verſcheydene reyzen ingenomen en ſe ſche ſteden van de hulp en onderſtand der
dert moediglyk beſchermd. Maar de mis gemelde Staaten afgeſneeden en beroofd,
handelde burgers, ten tyde van Koning heeft Kameryk ſedert den Hertog van
(:) Gui: Lodewyk den XI, de Françoizen (2) Alençon tot Beſchermheer, gelyk wy zoo
#" hebbende uyt de ſtad gejaagd en van den even verhaald hebben, aangenomen.
fol.350. Aartshertog Maximiliaan bezetting inge Waarvan de gedachtenis op deezen ge

nomen, zyn zy onder de beſcherming van denkpenning bewaard wordt.

Het

#nde borſtbeeld van

Alençon ſtaat op de eene zyde, binnen het randſchrift dee

zer tytelen:

FRANçois,

DUC D'ALAN CON, FILs ET FRERE DE ROY.
3)

FRANcors, HERTOG

VAN

ALENcoN,

EENS KONING S

ZO ON EN BROEDE R.

Onder eenen regenboog, het zinnebeeld des (4) vreedeverbonds, ziet men op de andere zyde (4) I Boek
Vrankryk, als eene gewapende Amazoon aan Kameryk, in de gedaante eener Vrouwe, en voe-

Y. 13
IX.
kap.
Moſis

rende het wapen dier ſtad op haar kleed, tot een teken van onderlinge vriendſchap de hand gee- #. I 3.
ven, als door dit opſchrift van den voorgrond wordt beveſtigd:

-

FOED US AMICIT IAE.

VERBOND VAN VRIENDSCHAP.

Naadat de Hertog van Alençon op dee de, een Brabander (6) over driehonderd (6) Bor
ze wyze bezit van het Beſchermheerſchap vertrouwe
bezettelinngenhad,
het #en
en daarby
het bevel,
gelegerd
XVI.
dat Parma,
Van Kameryk genomen had, toog hy naar

Arleux

en l'Ecluſe , waaruyt hy den ſlechts drie uuren gaans vandaar, die

, Vyand joeg. Sedert verwoeſtte hy het plat
&# te land om Douay en ( 5) Orchies, en
Pag, 185. ſloeg het beleg voor 't ſlot van Cambreſis,
gewoonlyk verblyf der Aartsbiſſchoppen

plaats dus onder zyne oogen niet zou laa

ten verlooren gaan. Dierhalven tot de
overgaave aangemaand gaf hy geen gehoor,
geweldig vuur, waardoor Johan van
maar
Van Kameryk. Waarin de Heer van Wor Monluk Heer van Baligny, die door den
I. Deel.
Gggg
nieu

#

A
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1581. nieuwen Beſchermheer tot Burgvoogd van der Henegouweren tot die hoogte, dat zy

Kameryk aangeſteld was, met een lood in den Graaf van Lalain hunnen Landvoogd
de dyë gequetſt wierdt. Dan ondertuſ met bitſe woorden dreygden om 't leeven

ſchen het geſchut voor de plaats zynde ge te willen brengen, mids de verzoening
plant, en tweehonderd ſchooten daarop wel meeſt op zyn aandringen geſchied was.
gedaan, tradt de bezetting in onderhan
deling, en moeſt zich genoegzaam op be
ſcheydenheyd en 's Hertogen goeddunken
opgeeven. Welke echter, om den naam
van goedertieren in den aanvang zyner
nieuwe heerſchappye te bejaagen, den

Ja (2) de Hertog van Aarſchot betuygde
openlyk dat Alexander Farneze Kameryk
met voordacht door de Françoizen had
laaten ontzetten, en de andere voordeelen

(2) Strada
de Bello

Belg. Dec.
II. pag.
I93.

behaalen, om de Walſche ſteden dus, als

overtuygd van eyge zwakheyd, te nood

verwonnelingen toeſtondt met geweer doo- | zaaken, om de Spaanſche en andere vreem
ve lonten, opgerolde vendels, en zonder de benden in 't land te houden , en al
(1) Hooft trommels (1) uyt te trekken. En dewyl , dus het verzenden der vreemdelingen te
Ned. Hiſt.
fol.794 ſedert Anjous krygsknechten geheel Hene-j leur te ſtellen, het gene zoo plegtig by 't
-

gouwe en alle de andere Landſchappen, | vyfde lid der aangegaane verzoeninge door
die, de vereeniging afgaande, zich met de Walſche ſteden van den Koning was be
den Koning verzoend hadden, wyden zyd | dongen. De Henegouwers in 't byzonder,
onder brandſchatting ſtelden, en op den welke alle deeze ongemakken ſlechts on
huysman teerende, het platte land geheel dergingen, omdat zy tot handhaaving des
verwoeſtten, ja zelfs in 't gezigt van 't Roomſchen Geloofs de vereeniging der
Spaanſche leger tot het gebeente toe uyt- | Staaten waaren afgegaan, hebben ten be
mergelden, zoo klom wegens dit zeldzaa- , wys van den ongelukkigen ſtaat waarin
me gedrag van den krygskundigen Veld- ' zich althans hun land bevondt, deeze twee

heer de verbitterdheyd en 't ongenoegen legpenningen in 't licht gegeeven.

I. Op de voorzyde van den eerſten, legt Henegouwe in de gedaante van eene bedroefde vrouw
uytgeſtrekt op de aarde, met ſamengevouwene handen naar den Hemel om hulpe en byſtand
ſmeekende, tuſſchen dit om- en opſchrift:
REBUS AFFLICT IS HAN NO NIA.

1581.

HE NEGO U WE IN VERD RU KKING E.
ſ

1581.

# achterzyde voert het gekroonde wapenſchild van het Graafſchap Bergen,

ChITIft :

binnen dit rand

-

COMPTÉS ET GETTÉS JUSTEMENT.

REKENT EN TELT RECHTVAARDIGLrx.
II. De tweede, die eerſt in 't volgende jaar gemunt is, heeft de zelfde voorzyde, en tot te

ken van het onderlinge Verbond, 't gene de Henegouwers en Walſche ſteden tot handhaaving
van den Roomſchen Godsdienſt tegens den ontworpen Geloofsvreede hadden geſlooten, op de
tegenzyde twee geſtrengelde rechter handen, die eenen blooten degen

# wiens punt

naar
de wolken wyſt, waarin het woord DEUS, God, evenals in den rand dit omſchrift ge
ſteld is:
DOMINE, ADJUVA N OS!
HEERE, HELP ONS!

Dit bedryſloos gedrag van Alexander |reld gepreezen. Want ofwel de vereenigde
van Parma, dat met zoo veel laſters be- | Staaten en de Prins van Oranje hunne uy
klad was, wierdt eerlang van al de wer- |terſte poogingen by den Hertog aanwend
-

den,

*
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den, om het geluk, dat hem thans zoo Henegouwers en verdere Walſche ſteden 158 1.
gunſtig toelachte, te vervolgen, en door eenig genoegen te geeven, en hun gemor
Artois trekkende zich met hunne benden

te doen ophouden, wendde hy zyn leger

te vereenigen, die zy aan den kant van derwaart, en beſloot den eerſten van
Vlaandre hadden vergaderd en aldaar ge Wynmaand de ontbloote veſting. Door
reed hielden ; zoo verydelde eerlang de nik groot en ryk was ſterk door gelegen
twiſt, die onder de Franſche Hopluy heyd, doch geenſzins ontzaglyk door zy
den over het hoogſte gebied gereezen was nen veſtingbouw : het had nogtans ver
dit gewenſchte voorneemen: zulks de ſcheydene ravelyns, en eenenburg, die

Co Mets- Hertog, van den nood eene deugd maaken door Koning Hendrik den VIII. van Enge (5) Guic
Een Ned, de, zyne (1)byeengerukte benden ſcheyd land weleer gebouwd (5) was. Doch de clard.
Beſchr. der
# de, en zich met een groot gevolg in per kloekheyd der overgebleevene bezettelin Nederl.
(3) Reſol ſoon, tot aanbinding (2) van 't huuwelyk gen boette ruym het gebrek derveſtingwer
der Staat.

-

-

-

fol. 324

-

# met Koninginne (3) Elizabeth, te ſcheep ken, zulks zy, alles tot beſcherming heb
33 Nov naar Engeland begaf Parma liet deeze bende geregeld, al van den beginne des
# " gunſtige gelegenheyd niet voorby ſlippen, belegs, naamelyk op den vyfden dag naa
(# Lartey mids hy tegelyk verwittigd was, hoe de de inſluyting, de volgende noodmunten
# Prins van Eſpinoy met het grootſte gedeel ſloegen om den krygsknecht door 't wel
ïf fºl, te zyner onderhoorige bezettelingen uyt betaalen zyner ſoldye in pligt, en van 't
g# Doornik ter bemagtiging van Sint-Gillain CIl. aller buytenſpoorigheden te hou
fol. ,,” was getoogen. Des (4), om de misnoegde

#n

I. Het eerſte ſtuk omhoog met het wapenſchildtje van den Prins van (6) Eſpinoy, Stede-"(6)Repret
voogd van Doornik, beſtempeld, heeft in 't midden eenenburg, zynde ſtadswapen, en daarrond- Eccl.
de 'Eat
&
om dit opſchrift:

Secul. de

Haynaut.

TOR NACO OBS ESSO. 5 OCT o BR 1 s. 1581.
DOORNIK BE LEGERD Z rND E. D EN 5. VAN WYN MAAN D. 1581.

II. Het volgende is aan 't voorgaande in alles gelyk, uytgezonderd, dat op den benedenſten

hoek de waarde van XX ſtuyvers geſtempeld ſtaat, waar voor het ſtaande de belegering is gang
baar geweeſt.

III. Van geel koper en de zelfde waarde is ook het derde, volgens de ondergeſtempelde ſyfer
letters, 't heeft omhoog het wapen van den afweezigen Stedevoogd, en in 't midden den
of 't Doornikſche wapenſchild, binnen dit omſchrift:
-

URG EN TE OBSID 1 o N E T OR NAc E N s1.

-

1581.

HET BELEG VAN DOORN IK NOODZAAK EN D E.
Gggg 2

#

1581.
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IV. Kleyner is het laatſte ſtuk, 't gene om den Doornikſchen burg dit opſchrift voert:

a

TO RNA co OBSESSO. 5. OCTo BR 1 s 158r.
DOORNIK BE LEGERD Z YNDE. DEN 5. VAN WYN MAAND 1581.

Naauwelyks waaren vyftien dagen in 't
beleg geſleeten, of Parma zag zich vaſt en
naar de konſt beſchanſt, en deed met ge
weldig vuur van drieëntwintig muurbree
(1) Hooft kers (1) het ravelyn voor de ſint Maartens
# poort, de platte kat by de Valençynſche,
nevens nog eene andere die hooger en tuſ
ſchen beyde was gelegen, heftig beſchie
ten.

Een- en andermaal wierden deeze

van Eſpinoy, des Stedevoogds (3) huys- (3) Bor
vrouw. Deeze nam het krygsgeweer in de #n.

hand, vloog ter beſcherming der walbreu- XVi."

ken, en was onvermoeid met ieder meer #
door haar voorbeeld als woorden tot het #
betrachten van zynen pligt aan te maa
nen, onaangezien zy in 't betoonen dee
zer zeldzaame dapperheyd en 't bezig

tigen der werken (4) door een lood SEH:

werken beſtormd, doch de aanvallers tel in den arm gewond was.

Zulks dat foi,9,"

kens door de belegerden afgeſlaagen: die, dit eenige voorbeeld genoeg is, zonder
mids 't afweezen van den Stedevoogd, zy anderen op te haalen, om den zin van
(2) Mete- nen (2) Stedehouder den Heer van Eſtrel deezen legpenning op te helderen, wel
# les tot Hoofdbevelhebber hadden verkoo ke in dit jaar, hoewel niet in 't by
zo3 verſo. zen. Doch niets was meer bequaam om zonder op den moed deezer Heldinne,
den moed der bezettelingen te ontfonken, maar op dien aller Nederlanderen ge

als het Amazoonſch gedrag van Katrina

IIlunt 1S.

De eene zyde verbeeldt eenen leeuw met eenen helm op 't hoofd, die in den rechter klaauw

eene ſabel, en met den ſlinker een ſchild houdt, waarop de letters X en P door elkandere ge
vlochten ſtaan: verder leeſt men in den rand dier zyde dit omſchrift:
IN GENIO ET FORTITU DIN E.

DOOR BEL ETD EN DAPPER HETD.

(5) Ou
daan R.

De letters X en P, die door elkandere gevlochten op het gemelde ſchild ſtaan, zyn de Griek
ſche (r) Chi en Ro, welke de eerſte letters van x P1 z'T o z, Chriſtus, zyn.
Op de andere zyde wordt een leeuw van eenenruyter met eene ſpeer bevochten, doch die

Mºog

zich, met beleyd en achter eenen ſterken palmboom te ſchuylen, beſchermt, boven welk zin

P"ë 5°

nebeeld tot byſchrift ſtaat:

VALET IRRITATUS. 1581.
GE TE RGD IS HY MAG TIG.

1581.

Hoe moedig onder 't voorbeeld van zoo veertig ruyteren door den vyand ſlaande,
Maar
(7) Hooft
uytgeſtaane gevaar was zoo groot
en het
de #
Hiſt.
deedigd wierdt, zoo was 't echter zeker,
dat ze eerlang voor de overmagt des aangebragte onderſtand, dien er de bele-" .796.
vyands, vermids de zwakheyd haarer be gerde ſtad uyt trok, zoo kleyn, dat men
zettelingen, zoude moeten buygen. in 't vervolg van duſdaanige hulpmiddelen
Zulks de Prinſen van Oranje en Eſpinoy afzag, en te gelyk de hoop verloor van
al hun vernuft te werk ſtelden om eenigen de ſtad te konnen redden. Als dit by die
onderſtand (6) in die benauwde plaats te van binnen gemerkt wierdt nam de eerſte
kloeke Heldin, ook de ſtad Doornik ver in Doornik (7) te geraaken.

#

#en, krygen. De uytvoering daarvan had de moed en dapperheyd der burgeren niet
#
Kornel Preſton op zich genomen, en het weynig af, te meer zoodra zy daarenbo
#

geluk van in 't laatſte van Slagtmaand, met ven bericht kreegen, dat er op Anjous by
ſtand,

H IS TO R I P EN N IN GE N.
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ſtand, waarop ieder zyne hoope geveſ bedongen, de Prinſes van Eſpinoy met eene 158+.
tigd had, thans geen ſtaat meer te maaken algemeene toejuychinge en handgeklap der was. Zulks de zoo wel verdeedigde ſtad toekykeren, meer als verwinnaares dan als

voor de overmagt des vyands eyndelyk verwonne, op haaren ſtaatlyken uyttogt
zwichtte, doch tot genoegen der verweer niet alleen van (2) de haare maar van (*) Hooft
tono: deren op den negenentwintigſten van Slagt de Spanjaards zelfs begroet wierdt. De #".
Néderi. maand, nog een eerlyk verdrag (1) voor geheugenis deezer behaalde overwinnin
#etten,
haare overgaaf verworf Aanmerkelyk # van Parma is door de drie volgende
XVI.
boek, was het, hoe by 't uyttrekken der bezette egpenningen den naakomelingen achter
tel. 44 lingen, dat onder andere by 't zelve was gelaaten.
»

-

-

# De eerſte heeft rondom het gekroonde wapenſchild van Spanje dit randſchrift, op de voor

zyde:

OCCASUS MIHI LUCET ET ORTUS.

DE OP- EN ONDERGANG (DER ZONNE) BESC HTNEN
MY BET DE N.

Want naadat Philips Portugaal had overwonnen, en dus zoo wel van de Ooſt- als Weſtindiën

was meeſter geworden, zag hy nooit de Zon, in opzigte van alle zyne Staaten ondergaan, ver
mids de avondſtond van het eene ryksgedeelte de morgenſtond van het andere was. Op de rug
zyde leeſt men in 't midden dit opſchrift:

PHILIPPO REGE HISPANIARu M LUSITAN 1A POTITO,

ALEXANDER PR INcE Ps PARMAE TORNA cum
SU BEGIT.

ALS PHILIPS KONING VAN SPANJE PORTUGAAL HAB
GEWONNEN, HEEFT ALEXANDER PRINS VAN
PARMA DOORNIK VEROVER D.

Om welk opſchrift in den rand verder nog deeze woorden ſtaan:

GECTOIRS DU BUREAU DES FINANCES. 1581.

LEG PENNINGEN VAN DE KAMER DER GELD MIDDELEN. 1581.

#

II. De tweede penning heeft het zelfde
en rondom het gekroonde wapenſchild des
Spaanſchen Konings, dit verſchillende randſchrift op het voorſtuk:

ALEXAND Ro PARMAE PR IN c1 PE GUBERN ANT E, GECTo1 Rs
DES FINAN CES DE TOURNA Y.

REKEN PENNING EN DER GELD MIDDELEN VAN DOORNIK,
STAANDE DE LAND VOOG Dr VAN ALEXANDER

PRINS VAN PARMA.
1. Deel.

Hhhh

III. De

,

3o 6
1581.
-

-

-
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III. De derde eyndelyk heeft, rondom het Spaanſche wapenſchild, op de eene zyde dit kant
ſchrift:

l

vIvE DIEU ET LE RoY D'EsPAINGNE. 84. .

LE EVE GoD EN DE KONING VAN SPANJE. 84.
Op de andere zyde leeſt men dit om-

en opſchrift:

PHILI P PO REGE HISPA N 1 ARUM LUSITAN 1A POT IT O,
ALEXANDER PR1
NcE ps PARMAE
TORNACUM
SUBEGIT.
1581.

w

PHILIPS KONING VAN SPANJE PORTUGAAL HEBBEN DE
GEWONNEN, HEEFT ALEXANDER PRINS VAN
PARMA DOOR NIK VERO VER D. 1581.
(1) Repreſ.
d'Etat

Eccl. &

Het muysje, dat onder het opſchrift gezien wordt, is 't merk van de muntkamer van Atrecht,
en herkomſtig van Sinte Geertruyds ſtaf, die een gedeelte (1) van het Biſſchoplyke wapenſchild
van Atrecht is, en altyd met verſcheydene muyzen, die er tegens oploopen, verbeeldt wordt.

Secul. de

":

Eer ik tot de voorgevallene zaaken alleen reeds verſcheydene uuren, maar
van 't jaar vyftienhonderdtweeëntachtig tien volle dagen uyt , welke misreke
overgaa , dunkt my beſt vooraf van de ning eene groote verwarring in 't vieren
verandering in dat jaar, of (om beter van den Paaſchdag en andere zaaken in 't
te zeggen) in de tydsrekening des zelfs vervolg ſtond te veroorzaaken. Des was

voorgevallen, te ſpreeken. By verſchey eene verbetering der tydsrekeninge noo
dene volken zyn verſcheydene tydsreke dig, waarover de Roomſche Kerkvergade

##

ningen in gebruyk
mids het eene ring te Trente haare gedachten had laaten
die naar den loop der Zonne, het andere gaan, en de uytvoering daarvan aan den
naar dien der Maane, of naar 't houden

Paus bevolen. Gregorius de XIII, die

van zekere ſpelen en plegtigheden kwam thans die waardigheyd bekleedde, riep tot
te regelen.

Romulus, ſtichter van Ro dat eynde eene vergadering van de geleerd

(2) ovidii me wilde dat het jaar uyt tien (2) maanden ſte lieden in die kenniſſe te Rome byeen,
Faſtor lib zoude beſtaan, waarby Numa (3) nog om eyndelyk op dit ſtuk eenen vaſten voet

#** twee maanden en eenen dag gevoegd te beraamen. Naa tien jaaren daar over te
# heeft : zulks toen het jaar uyt driehon hebben gearbeyd, wierdt het ontwerp van
# derdvyfenvyftig dagen, *# een dag Antoni Libius voor goedgekeurd, en tien
meer als dat der Grieken, beſtondt. Se dagen voor de te veel getelde minuuten
(9sueton, dert heeft Julius (4) Caeſar, te weeten in van dit jaar afgeſneeden: zulks voor den
## het tweede jaar voor zyne dood, het jaar elfden van Lentemand (8) nu de eenen- Viar.
(8) Bre
Romn.
#" " met nog tien dagen vergroot, en gewild, twintigſte wierdt geſchreeven, en voor- #
dat men om het vierde nog eenen dag zou taan vaſtgeſteld, om zoodaanig verloop te ejus parti
de meer tellen, om de zes uuren in te haa weeren, dat om 't vierde jaar, de Sprok- "
44-

-

-

len, die hy meende, dat de Zon jaarlyks kelmaand in plaatſe van achtentwintig da
nog meer, als de driehonderdvyfenzestig gen, gelykze gewoonlyk heeft, dan negen
dagen tot haaren omloop van noode had. twintig zoude bevatten. Doch ten aan
Zesendertig jaar daarnaa heeft zyn opvol zien der honderſte jaaren, die dan altyd

# Keyzer Auguſtus, van nog eenige ge volgens deeze ſchikking ſchrikkeljaaren
(5)Bonan- breken, door het te vroeg ſtellen van (5) zouden weezen, was nogtans verſtaan,
#n dien ſchrikkeldag, en het weder inkruy

#

dat het om de vierde eeuw maar moeſt

pen der voorige verwarringen (6) veroor worden gehouden, zullende het eerſte

#en zaakt, de vierde verbetering gedaan, die ſchrikkeljaar met 16oo zynen aanvang heb
Au#ap. ſedert wel tot dit jaar toe was in ſtand ge ben; het tweede met het jaar 2ooo, en
3I-

(7) Bor
Nederl.

bleeven, doch door welke nogtans het zoo vervolgens: waar door voortaan de
beoogde wit naar wenſch niet was getrof. zon altyd en onveranderlyk op den eenen
fen. Want vermids 'er verſcheydene mi twintigſten van Lentemand de evennachts
nuuten, of zeſtigſte deelen van een uur, jaar lyn zoude doorgaan. Ter gedachtenis
lyks meer, als de Zon tot haaren omloop van van dat deeze verbetering der tydsrekenin

heroerten, noode heeft, waarengeteld geweeſt, zoo ge door den Paus was beraamd, vind ik
#
maakten deeze te veel getelde minuuten (7) deezen penning tot zyne eere gemaakt te
boek,
e

tol. #4

-

door het groote verloop der jaaren, niet

Zyn.

Op
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1582..

Op het voorſtuk ſtaat, rondom des Pauzen borſtbeeld, in den rand dit omſchrift:

GREGORIUS XIII, PON TIF Ex OPTIM us MAXIMUS.
GREGO RIUS DE XIII, DE ALLER BESTE, DE ALLER
GROOTSTE PAUS.

Op het ruggeſtuk ziet men den kop van eenen ram met ſterren bezaaid (door welks hemelste
ken de Zon in Lentemaand

gaande de machtsevening maakt) en behangen met eenentros van (r)Princip.
Fabricil .

bloemen, binnen eenc ſlang, die in haaren ſtaart bytende, het zinnebeeld des jaars (1), volgens
't gebruyk der Egiptenaaren is. Het bovengeſtelde opſchrift is dusdaanig:
AN NO RESTITUTO.

1582.

De verbetering der tydsrekeninge op

ze waaren de Onroomſche Vorſten van 't

deezen voet dan zynde vaſtgeſteld, liet de
Paus door eene plegtige afkondiging te
(2) Bonan Rome (2) op den vierentwintigſten van
ni Num.
Pont. fol. Sprokkelmaand die aan alle geloovigen

Duytſche ryk, de Czaar van Musko

37 I.

alluſ. 1.

MDLXXXII.

HET JAAR HERSTELD.

*

lib. ll. tit.I.

vië, de Zwitſers (3), de Koningin van
Engeland, de Koningen van Denemar
ke en Zweede ,

en in Nederland de

(3) Bor
Nederl.

Beroerten,
XVII.

boek,
fol.34.

bekendmaaken; met laſt, niet alleen aan

Staaten van Gelderland, Uytrecht, Over
alle Geeſtlyken der Roomſche kerke van yſſel, Vrieſland, en Groeninge. By de
het houden der verſchrikkelende feeſtda Roomſche Vorſten in tegendeel wierdt de
gen daarnaar te regelen, maar ook aan alle nieuwe tydsrekening aangenomen, en in
Chriſten Koningen, Vorſten en Staaten alle de Keyzerlyke erſlanden, ganſch Ita #er Reſol.
Staaten
van tot der zelver invoering, zoo in de lië, Spanje,Vrankryk, Brabant, Vlaandre, van Holl.
daglyſten van ſtaat, als andere openbaare Artoys, Luxemburg, Henegouwe, Lim 14
#Dec.fol.
ſchriften hun hoog gezag te leenen. Groo burg, Mechelen, Holland en (4) Zeeland 58o en
te geſchillen reezen ondertuſſchen over op uytdrukkelyk bevel van den Hertog (5) 581.
Dec.
deeze invoering niet alleen tuſſchen de by van Anjou, met het vieren (6) van den Kers 19
1581. fol.
595.
zondere perſoonen wegens 't verſchynen dag, ingevoerd. Hoe nu volgens deeze ver (5)
Strada
van renten,betaalen van

haren , en andere betering het Gulden getal, Paaſchfeeſt, de

burgerlyke verbindteniſſen die aan den tyd Epaéta, en de ouderdom of dag der maand
en zekere verſchyndagen verbonden zyn; beknoptelyk te vinden zyn, is op deezen
maar ook tuſſchen de Chriſten Koningen en penning te zien, welke tot eenen eeu
Vorſten. Vermids de Onroomſche Prin wigduurenden Almanak, zoo naar de nieu
ſen en Staaten, eene zoodaanige verbete we als oude tydsrekening, hoewel eerſt op
ring der tydsrekeninge, als van den Paus laateren tyd door Niklaas Chevalier ge

afkomſtig, niet wilden aanneemen. Dee

munt is.

Belg. Dec.
II. pag.
2.46.

(6) Bor
Nederl.
Beroerten,
XVII.

boek,

fol. 33.
WCI10,

Debuytenſte kringwyſt in den naaſten binnenkring het Gulden getal jaarlyks onveranderlyk met
Hhhh 2.

de Bello

de

.
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de Puniſche ſyferletteren aan, even als met de Romeynſche talletteren de Epatia, of ouderdom der
-1582.
Z - maane en 't begin van ieder jaar, als men van 16oo, of 17oo, of 18oo. met een voorttelt,

tot dat

Tjaar, wiens Gülden getal of Epacta men begeert te weeten. By voorbeeld, om dit in 't jaar
171;. te weeten, moet men van 17oo. met een tot 15 in den buytenſten kring voorttellen, en
dan zal men in den tweeden bevinden, dat het Gulden getal 6, en de ouderdom der maane

XXVI is. Waardoor men dan ligtelyk in de overige kringen Paaſche en de andere verſchuyven
de feeſtdagen kan ontdekken. Dus om by voorbeeld ook te konnen weeten, wanneer het in 't
voornoemde jaar 1715. Paaſche geweeſt is, moet men in denderden kring, waar voor Epacta
ſtaat, den ontdekten ouderdom der maane, zynde de uytgevonde XXVI, zoeken, en vandaar in
den vierden kring der dagen Dynsdag, met welken het jaar 1715. is begonnen, waaronder in den

vyfden kring met Puniſche talletteren 21 ſtaat geſchreeven: tot bewys dat het Paaſchfeeſt, den
21 dag van Grasmaand is gehouden geweeſt.
Om nu ook te weeten met wat dag het jaar 1715. zyn begin heeft genomen gehad, zoo dient
de andere zyde des pennings gebruykt te worden, tellende in den buytenſten kring van 17.oo tot
vyftien met een voort, en dan zal men daaronder in den tweeden kring ontdekken dat die een
Dynsdag geweeſt is. Het gene, volgens het daarin bevatte vierkant, eenen vaſten voet geeft
om ook alle de andere dagen der volgende maanden te konnen weeten. Want daaruyt volgt,
dat de 1, 8, 15, 22 en 29. van Louw- en Wynmaand, gelyk ook de 2, 9, 16, 23 en 3o.
van Gras- en Hooimaand alle Dynsdagen gewee zyn, en zoo vervolgens ook ten aanzien der

andere maanden, zoo als het overige van 't vierkant uytwyſt.

Met het begin van dit verbeterde jaar, aller vreugde, achting engehoudenis. De
ſtondt ganſch Nederland als ingeſpannen toevloed der nieuwsgierige gemeente was
door 't verlangen naar de aanſtaande over zoo groot, dat men 't quaad genoeg had
komſt van den nieuwen Landsheer uyt En om door den drang op het Raadhuys te
geland. Vanwaar men nu zekere tyding komen, daar hy # 't heerlykſte en tot
had, dat zyne ondernome vryaadje geheel gemeene koſten onthaald wierdt, en des

terugge liep, en hy genoegſaam buyten nachts zyne ruſt nam. Het geſchal van
hoope was, van 't gemoed eener ſtaatkun trompetten en trommen, de klank der
dige Koninginne tot zyne liefde te zullen klokken, en gedonder van 't afgeſchooten
konnen heweegen. Des verliet hy dat ryk grof geſchut en handgeweer, was by deeze
in het begin van Sprokkelmaand, naa een ontfangenis zoo groot, dat (gelyk eenigen
) Bor
verblyf van omtrent drie maanden. Konin (3)willen) het teKalesinVrankryk gehoord S#
gin Elizabeth deed hem uytgeleyde tot wierdt. 's Daags daaraan ging hy, ver- Beroerten,

Kanterbury, nam aldaar haar afſcheyd, en mids de weg door 't vriezen glibberig was, XVII.
CK »

2.
# (1) liet hem over aan een heerlyk gevolg te voet naar Middelburg, wiens Magiſtraat fol.
verſo.

glet.
352 •

#" van den eerſten Adel en de voornaamſte hem op het derde van den weg ontmoette,
Heeren haars ryks, die laſt hadden om en met eene beleefde aanſpraake verwel
hem niet alleen tot aan Doevre te geley komde. Het zelfde deeden ook de Staa
den, daar hy zich inſcheepte, maar zelf ten van Zeeland, en de Gemagtigden van

kan

tot in Nederland te verzellen. Twee da die van Brabant en Vlaandre. Met een

#

gen naa zyn t'ſcheep gaan, te weeten op woord, niets wierdt'er vergeeten, 't gene

#

den tienden der zelfde maand, ſtapte hy bequaam ſcheen om de vreugde uyt te

#

de staaten (2) te
aan land. Hier ontſingen drukken, welke men in Nederland wegens
van
Holl
hem
de
Prinſen
van Oranje, Eſpinoy, en zyne behoude aankomſt had opgevat. Die
Io Febr.
1582. fol.
5 I.

de andere hoofdtakken des Nederlandſchen

ook onder andere aanleydinge tot het mun
adels met een overtuygend bewys van hun ten van deezen legpenning heeft gegeeven.

De cene zyde voert het geharnaſte borſtbeeld van den aangelanden Vorſt , binnen den zoom
deezer tytelen:

FRAN c1scus, F1 L1 Us FRAN c1 AE, FRAT ER UNICU's REG1s,
DE 1 GR AT 1 A COMES FLAND R1AE.

FRANcors,

ZOON VAN VRANKR rK, E ENIGE BROEDER DES

KONINGS, Doo R GODS GENADE GRAAF VAN VLAANDRE.
Op
/
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Op de andere zyde ziet men eene galey, wier zeyl met Franſche leliën bezaaid is, op de ſtier 1582.
plecht aan 't roer den Hertog van Anjou en op den voorſteven eenen blaazenden trompetter. -2
Zynde de rand omzoomd met deeze woorden:
r

d

ADVENTUI DUCIS FELICISSIMO. 1582.
OP 'S HERTOGEN ZE ER GELUKKIGE AANKOMST: 1582.

Als nu acht dagen in 't bedryven van vee leyde. Deeze verzekerdheyd van des
g# lerhande vrolykheden in Zeeland (1) waa Hertogen zyde zynde gegeeven, wierdt
#en, ren geſleeten, is Anjou den negentienden hy met den Hertoglyken mantel en hoed,
XVii. der zelfde maand van Lillo te ſcheep naar die van rood karmozyn fluweel, en van

#

Antwerpen vertrokken, en voortgeſtuuwd

binnen met hermynen gevoederd waaren,

door eenen goeden wind omtrent ten acht
uuren aldaar aangekomen. In 't dorp Kiel,
eenen buſſchoot boven die magtige koop
ſtad, tradt hy te land, wierdt door de

door den Prins van Oranje plegtiglyk ver

Staaten van Brabant verwelkomd, en naar

van gehoorzaamheyd aan hem afleyden. #

ſierd, en als Hertog van Brabant begroet.
In welke hoedaanigheyd alle de Leden der
Staaten van Brabant (3) insgelyks den eed (3) Bot

het eertooneel geleyd, 't gene was opge Sedert wierdt hy ook tot Markgraaf des XVII.
(.) Hooft recht tegenover den (2) hoek, daar de veſ Heyligen ryks en van Antwerpen met de- :
Nederl, ten der ſtad zich aan die van den burg gewoonlyke plegtigheden ingehuld, welke

# " hechtten, en beyde zeer fraai te aanſchou

niet zoodra waaren voltrokken, of de Bra

wen waaren. Als de Hertog gezeeten,

bantſche Herouden verhieven hunne ſtem

zyn gevolg aan tweeën ter wederzyden ge men, en riepen in 't Franſch : lang leeve
geſchaard was, en de Staaten van Brabant de Hertog van Brabant en Lotteringe! Te
door den mond van hunnen Griffier An vens (4) ſtak de klank der trompetten op,

(##

dries Heſſels hunne aanſpraak gedaan had en wierp men onder de omſtaanders de vol- #"
den, wierdt hem de gewoonlyke eed voor gende goude, zilvere en kopere ſtrooipen

geleezen, dien hy in de Franſche taal af ningen.

1. De eerſte voert op de voorzyde Anjous borſteeld verſierd met den Hertoglyken mantel en
muts, in den rand leeſt men deeze nieuwe tytels:

FRANciscus, F1 L1us FRAN c1 E, FRAT ER UNICU's

REG1s,

D E 1 GRAT 1A DUX BRABANT IAE.

FRANCOIS, zoo N VAN VRANK RTK,

E ENIGE BROEDER DES

3

KONINGS, DOOR GODS G E NA DE HERTOG
VAN BRABANT.

Op de achterzyde ſtaat zyn blazoen of zinnebeeld, zynde eene Zon, die, naa 't verdryven der
wolken, het aardryk met haare ſtraalen koeſtert, onder deeze byſpreuk:
FO VET ET DISCUTIT. 1582.

Zr KOESTERT EN VERJAAGT
1582.
I iii
I. Deel.

II. De

N E D E R L- A N D S CHE

3 Io

II. De tweede penning heeft het zelfde ruggeſtuk, en op het voorſtuk byna ook diergelyk

1582.

borſtbeeld, als de voorgaande, binnen dit omſchrift in den rand:
FRANCISCus, F1 L1 Us FRANCIAE, FR AT ER UNICU's REG1s,
D E 1 GRAT I A DUX BRABANT IAE.

FRANgors,

ZOON VAN VRANKR rK, E ENIGE BROEDER DES

KONINGS, DOOR GODS GE NA DE HERTOG
VAN BRABANT.
A

III. De laatſte en kleynſte heeft op de eene zyde de wapenſchilden van Vrankryk en Brabant
door eenen band, binnen dit omſchrift, te ſamen verknocht:

FRANçois
FRANgors

DE FRANCE, DUC DE BRABANT.

1582.

VAN VRAN KRYK, HERTOG VAN BRABANT

1582.

Op de andere zyde ſtaat wederom, om zyn gewoonlyk zinnebeeld, deeze ſpreuk :
FO VET ET DISCUTIT.
ZT KOESTERT EN VERD RTY FT.

De inhulding aldus haar volle beſlagheb den ſleep volgden. De zeegeboogen, ſtel
bende, kwam de Hertog van het tooneel, laadjen, opſchriften, vertooningen van lee
beſchreedt een wit Napels paard, en deed vende en andere zinnnebeelden, ſlaande op
met een prachtig gevolg van Franſche, En de hoope zyner heylzaame regeeringe, '
gelſche, en Nederlandſche Edellieden, waaren menigerleye, zoo in uytvinding
tuſſchen de gewapende burgery, die ter als bediedſel, en ſchitterden door den glans
der byſieraaden, waaraan noch koſte noch
vernuft
geſpaard was. Met het vertoeven
Ned. Hiſt.
fol. 8o7.
aan elk (3) tooneel, daar dan de trom- S#
petten, kromhoorns, en ander fluytſpel Beroerten,
ſtraaten dier ſtad onder eenen hemel van zich vrolyk lieten hooren, was 't avond, #
goud laken, door zes Antwerpſche Edellie eer hy aan Sint Michiels, tot zyn verblyf fol. 5.
den gedraagen. In 't voorbytrekken wierdt geſchikt, geraakte. Onbeſchryvelyk, ".
hy alom van de toegevloeide menigte met voorwaar, was de vreugde, die de Neder
een ſchaterend handgeklap, en algemeene landers by deeze inhaaling lieten blyken,
vreugdegalmen, als de verloſſer van tonder mids ieder zich niet als ruſt, en eene gulde.
drukte Nederland, begroet en verwelkomd. eeuw, ſtaande zyne regeering beloofde,
Waarvan hy ſtraks den voorſmaak wilde waardoor de oude luyſter des lands weder
doen genieten met aan twee- of driehon ſtondt als herbooren te worden, zoo ſlechts
(2) Hooft derd gebannenen om (2) misdryf vergif zyn eerſte yver, door 't maatigen en voor
# fenis te verleenen: Die alle met ontbloote zich te zien, van dezyde der inwoonderen
8o8.
hoofden, aan een touw gekoppeld, tot wierdt beantwoord. Het welke de zinſpee
teken zyner beweeze genade, achter den ling is van deezen legpenning, gemunt in de

(1) Hooft

wederzyden van den weg geſchaard was,
door de Keyzers- of Sint Jorispoort (1)
zyne ſtaatlyke intreede binnen Antwer
pen. Hy reedt langs de voornaamſte

nieuwen Vorſt onder 't uytroepen zyns lofs eerſte hoope zyner gelukkige regeeringe.

o: de eene zyde ziet men Nederland in de gedaante van eenen gekroonden man mismoedig,
en als overſtolpt van druk, op de aarde zitten, doch door eenen tweeden, die uyt den Hemel komende het zinnebeeld van den nieuwen Landsheer is, met de hand en dit aanmoedigende
opſchrift opgebeurd worden:
REN ASCERE BEL GIA.

1582.

WORD HERBOOR EN NEDERLAND. 1582.

N
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Op de andere zyde ſtaat eene opgerechte wapenzuyl, aan wier rechterzyde de Voorzigtig-1582.
heyd, houdende in de eene hand eenen ſtandaard, en in de andere eene ſlang, gezien wordt, even T"
als de Gelykmaatigheyd aan de ſlinkere zyde, die eene pyl en pen voert, onder dit byſchrift:
TEMPE RAND O ET PROVIDEND O.
DOOR TE MAATIG EN EN VOOR ZICH TE ZIE W.

Welke middelen de uytgeevers van deezen penning als de naaſte en zekerſte aanzagen, om in
Nederland eerlang eenen zeegeſtandaard van heerlyke

# te zien oprechten.

Behal

ven deezen legpenning, worden ook nog de vyf volgende gevonden, die in dit jaar en den eer
ſten yver der Nederlanderen tot hunnen nieuwen Vorſt zullen gemunt zyn.

VOCATO-EX: GAILLE

EN DVCE-BELGICAR
\ ILIBIELRTATIS.

#

van er
-

I. De eerſte heeft, rondom het geharnaſte borſtbeeld van den Hertog van Alençon, deeze ty
tels op de voorzyde tot randſchrift:

FRANçois, DUC

D'ANJOU ET

D'ALENçoN,

FILZ DE FRANCE.

FRANgois, HERTOG

VAN ANJOU EN ALE Nco
N,
3

ZOON VAN VRANK RTK.

De rugzyde verbeeldt zyn gewoonlyk blazoen, met deeze byſpreuk:
FO VET ET DISCUTIT.

zr Ko Es TERT EN VERsºrRoo 17.
II. De tweede is van de zelfde grootte als de eerſte en heeft maar kleyne verandering ten aan
zien der kleedinge van 't borſtſtuk.

III. Op de eene zyde van den derden, ſtaat de Hebreeuwſche naam JE HOV AH, HEERE,
binnen eenen ring, door twee geſtrengelde handen te ſamen geſlooten, en hebbbende tot om
ſchrift deeze woorden:

PRO CHRISTO, LEGE, ET GREGE. 1582.
VOOR CHRISTUS, DE WET, EN DE KUD DE. 1582.
Iiii 2.

*

Op

NE D E R LA N D SC H E

31 2.

1582.

Op des zelfs andere zyde leeſt men dit volgende opſchrift:
RELIGIONE ET JUSTITIA REDU cE, VO CATO EX GALLIA
PACATA ANDEGAVEN SIUM DUC E, BELGICAE
LIBERT AT IS VIND ICE.

DE Go DS DIENST EN GERECHTIGHErD HERSTELD, DE HER
zro G VAN A Nj OU VERDE EDIGER DE R NEDERLAND
SCHE VRTHE YTD U TT HET BEVREED IG DE
VRANK RTCK BEROEPEN.

IV. De vierde heeft rondom het geharnaſte borſtbeeld des Hertogen op het voorſtuk deeze
tytels:

FRAN c1scus, F 1L1us FRAN c1AE, FRAT ER UNICus REG1s,
DE I GRAT I A DUX BRABANT IAE.

FRANCOIS,
zoo N VAN VRANKRYK, E ENIGE BROEDER
3
DES KONINGS, DOOR GODS GENADE
HERTOG VAN BRABANT

Het ruggeſtuk heeft geene verbeelding, maar deezen Latynſchen dichtregel tot op- en jaar
ſchrift:

FRANCI CA CVM BEL GIs CoNCWRR VNT FoEDERA NEXV.
HET FRANS CHE VERBOND WORDT MET DE NEDERLAN DEN
DOOR D EN ONDER LING EN KNO OP GESLOO TEN.

V. en VI. De vyfde en zesde, die beyde legpenningen zyn, van de anderen maar in grootte
verſchillen, en zyn blazoen en zinſpreuk op de ruggeſtukken voeren, hebben rondom het borſt

beeld van Anjou op hunne voorſtukken dit Franſche randſchrift:
FRANço 1s, F1Ls DE FRAN ce, FRERE UNIQUE Du ROY.

FRANgors,

ZOON VAN VRAN KR rK, EE NIGE

BROEDER DES KONINGS.

Als men nu, naa 't eyndigen deezer handeling met Anjou den andere Land
plegtigheden, in de Algemeene Staatsver ſchappen niet afrieden, zoo wierdt echter
gadering, die te Antwerpen gehouden te gelyk in overweeging gelegd, ja toen al
wierdt, de Gemagtigden der andere Land (gelyk reeds (4) verhaald is) beſlooten, #
ſchappen aanmaande, om insgelyks aan om by de eerſte gelegenheyd den Prinſe # fit
den Hertog den eed van gehoorzaamheyd van Oranje, die zynen dienſt (5) dien van # Reſol.
af te leggen, zoo maakten die van Holland, Holland op nieuws aanboodt, de Hooge #
t) Reſol. volgens het tweede (1) en derde lid hun Overigheyd van dat Geweſt op te draagen; 7 April
# ner geheyme berichtspunten, midsgaders doch dit beſluyt, als zeer geheym zynde, #eel
23 Febr. van Zeeland en Uytrecht deswegen zwaa geenszins in de gemeene daglyſten te ſtel
#eel righeyd, om redenen, die de zaak vor len, maar, opdat het niet zoude rucht
dert dat wy althans wat breeder ontvou baar worden, nevens de geheymſte ſtuk
wen. Wanneer niet alleen Vlaandre, ken des Lands tot bequaameren tyd op te
maar ook Brabant en de andere Geweſten ſluyten. Desonaangezien gaaven zy hun
(2)Reſol. beſlooten hadden, den Hertog van Anjou ne Gemagtigden laſt, om nevens die van
-

#n tot(2) Beſchermer der Nederlandſche Vry

Brabant, Vlaandre en de andere landen,

23 Maart heyd aan te neemen, gaaven de Edelen ook wegens de aanneeming van Anjou te
#8°. fol van Holland ter Vergadering hunnebekom handelen, doch met voorbeding: dat Hol

# Reſol.

mering, van eenen tot Heer te zullen aan land en Zeeland zouden blyven (6) evenals (6) Reſol.

erS#aten vaarden, wiens Godsdienſt verſchillend,
van Holl.
-

zy tegenwoordig waaren, zoo op 't ſtuk #

-

# Aprij" en wiens aardt en gedrag hen niet bekend van den Godsdienſt als anders. Met welk 15 Sept,

#"
#" fol was, te kennen. En of zy wel de (3) laatſte men verſtondt de verbindtenis, die 203.
IIACI).
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(r) Reſol.

len van Nieveld: midsgaders de Gemagtig- 1582.

Oranje te ſluyten en aan te gaan. Onder
van Holl.
19 Octob. tuſſchen namen de byzondere ſteden van
158o. fol. Holland aan (1) de berichtspunten, tot het
229.
(2) Reſol. opdraagen der Hooge Overigheyd, ieder
der Staat
in den haare op te ſtellen. Volgens dit
van Holl.

den

der Staaten

der ſteden Dordrecht, Haarlem,

Delft, Leyde, Gouda, Rotterdam, Gor
nichem, Schiedam, den Briel, Schoon

hove, Alkmaar, Hoorn,

Enkhuyze,

Edam, Monnikendam, en Purmerend.

beſluyt dan elksgevoelen zynde ingebragt, In gevolg van deeze gedaaane opdragt

15 Maart
1581. fol.
65.

wierden de voorwaarden (2) ſedert ont wierdt in de Staatsvergadering van Hol
worpen en te gelyk vaſtgeſteld: dat deeze land beſlooten, dat in alle vonniſſen en

3) Reſol.

opdragt alleen zoude ſtand hebben , zoo

er Staat.

van Holl.

lang de Staaten van Holland en Zeeland in
oorlog of wapenen zouden weezen. Dit
beſluyt was ook oorzaak, dat als het Ver
drag met Alençon inmiddels geſlooten was,
zy het zelve niet als zeer omzigtig (3) en
vry bekrompen goedkeurden. En ofſchoon
die van Amſterdam (4) en des zelfs bur
gers zich ſedert in 't vorderen des werks
onwillig toonden, zoo wierdt echter de

2 Juny

1581. fol.
237.

9 dito

1581. fol.
265.
(4) Reſol.
der Staat.

van Holl.

11 July

1581.fol.

gunſtbrieven des Hofs, waarin 's Konings
naam plagt gebruykt te worden, voortaan

die van Willem Prins (1o) van Oranje
zoude geſteld worden, als zynde aan hem (10) Reſol.

opgedraagen de Hooge Overigheyd van den #"
Lande van Holland, Zeeland en Vries- 27 July

land. Voorts, dat alle Leenmannen (11) #".
den zelven in die hoedaanigheyd zouden (ii Reſol.

hebben getrouwheyd, en den Koning van #"

Spanje af te zweeren: midsgaders ook, 19 Aug,
eed, by den Prins te (5) doen, ontwor dat het geld (12) op den naam van 't # ººk

33
dito

##

1581. fol.
336.

pen, en, die ſtad ten laatſten ook tot de Graafſchap Holland, Zeeland en de Heer- (#Reſol.
lykheyd Vriesland voortaan zoude gemunt #
erStaaten (6) opdragt ſtemmende, den negentien
van Holl.
den van Hooimaand eyndelyk (7) beſloo worden. En dewyl het bericht ſchrift van 3 Decº
5) Reſol.

11 July

ten, voor 't verreyzen des Prinſen naar (13) 's Prinſen aanneeming hem ſedert niet # fol.

1581. fol.

Brabant, hem de Hooge Overigheyd op te alleen wierdt overhandigd, maar ook de #Reſol.
(6) Reſoſ.
Dierhalven alle de Staatsleden voorige opdragt door die van Amſterdam #
derStaaten draagen.
van Holl. van Holland, den vierentwintigſten van (14) insgelyks bezwooren,
en dus zoo ###"
13 July
(8)
Hooimaand,
zich
by
den
Prins
op
wigtig een werk voltrokken, behoeft zich ,#t.
1581. fol.
34 I.
't Hof in 's Graavenhaage tot dat eynde niemand te verwonderen, dat die van #fol.
(7) Reſol.
der Staat. vervoegende, hebben die in de Stadhou Zeeland deeze overdragt, als een werk #o
van Holl. derlyke zaal hem het geſchrift zyner aan des Heeren, op den volgenden legpenning ##
1581. fol. ſtellinge aangebooden, den eed van gehoor aanmerkten: vermids de Prins van Oranje #li.
359.
(8) Reſol. zaamheyd afgelegd, en van (9) hem ont het ook zoodaanig in zynebrieven van aan- #l.
derStaaten
neeming niet alleen komt te noemen, maar #o.
van Holl. fangen: te weeten, wegens de Ridderſchap
1581. fol. Jonker Rutger van Boetſelaar, Arend die van Zeeland in 't byzonder ook eene #
662.
Heer van Duyvenvoorde , Kornelis van diergelyke (15) verbintenis, op den twin- van Holl.
(9) Reſol.
Goudriaan;
Adriaan Heer van Zwieten ; tigſten van Herfſtmaand deezes jaars, met #
erStaaten
Van Holl.
Johan van Woerde, en Willem van Zuy den Prinſe aangegaan en geſlooten hadden. 432,
24 Aug.
328.

1581. fol.

667.
Agº"

(- 54 : #

#s,
%, 8,

A*
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w
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De eene zyde verbeeldt de geſchiedenis van den Profeet Ahia den Siloniter, daar hy met het
verdeelen van zyn nieuwe kleed (16) aan Jeroboam, naamaals Koning van (17) Iſraël de ſcheuring

(16^I.Boek
der Konin

en overdragt van dat Ryk voorſpelde, binnen deeze ſpreuk.
SIC TRANSFERT Do M IN US REG NA.

gen kap.

XI. V. 29.

A-

3o. enz.

(17) Kap.

XII. Y. 19.
ZOO DRAAGT DE HEERE DE KONING RTK EN O VER.

CIl lo,

Naamelyk met drie zoo weeldrige kroontakken van den Spaanſchen boom af te ſcheuren en die
door het opdraagen der hooge Overigheyd aan den Prins op den ſtam van Oranje te enten, en

dien in te lyven. Waarom Zeeland, wiens wapenſchild op den voorgrond der andere zyde ſtaat,
tot den Hemel door dit omſchrift verzucht, ten eynde zyne uytgeſtrekte hand den drievoudigen
geënten boom in 't vervolg met haare beſcherminge wilde zegenen en beveſtigen.
I. Deel.

K kk k
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CONFIRMA, Do M1NE, OPUS TUUM!
/

HEERE, BEVESTIG UW WERK!

1582.

1582.

De drie voornoemde Geweſten, onaan vrydommen.
den voet (1) Doch
der oude
gewoonten
en
dit wel
voornaame-

gººit,
##

e

gezien zy zich dus naauw met den Prinſe
hadden verbonden, betuygden nu echter lyk in 't gene den tegenwoordigen oor
openlyk in de Algemeene Staatsvergadering log belangde, waartoe zy zich verpligt

het verbond der naadere vereeniginge te ten hun (#) aandeel, volgens de oude en #
willen aankleeven, en met de andere Ge

# omſlagen,

ten eynde # #

te zullen
opbrengen,
en door
al hundever#Ol
weſten eene goede en oprechte overeen toe
moogen
aanwenden
om Spanje
wa- #

komſt, eenigheyd en vriendſchap onder
houden; zoo in 't ſtuk der munte, ſchattin penen te dwingen, eenen vaſten en beſten

gen, en voorrechten tuſſchen de onderlin digen Vreede met deeze Geweſten aan te
ge Landen en Steden, als met zich zyne gaan en te ſluyten. Uytrecht in 't by
Hoogheyd den Hertoge van Anjou en de zonder betuygde , by 't uytgeeven van
algemeenſchap te onderwerpen; volgens deezen legpenning, ten vollen bereyd
de verdingen en handelſluytingen, reeds te zyn, om voor 't Vaderland en zyne
gemaakt of nog te maaken by gemeen vrydommen zoo te land als te water te
goeddunken der breede Staaten, naar l ſtryden.

Want de eene zyde verbeeldt eenen gewapenden ruyter te paarde, en de andere een uytgeruſt
ſchip onder volle zeylen, beyde omvangen door deeze woorden:
PRO PATRIA PU GNARE MA RI

TERRAQUE PARATI. 1582.

B ER ETCD TE WATER E NV TE LAND VOOR 'T

VADERLAND TE STRTD EN

1582.

fol

In deeze en andere bezigheden het jaar zinkroer hem eenen kogel onder het

(3) Mete- tot den achttienden van (3) Lentemaand rechter oor in, die door 't gehemelte

# zynde geſleeten, maakte de Hertog groo

des monds, met breeken van eenen tand,

#vEo. ten toeſtel om den zelven, als zynde zyn beneden (5) het ſlinker kaakebeen uyt-#
geboortedag, op het prachtigſte binnen kwam. Oranje ſtortte op 't ontfangender van Holi
Antwerpen te vieren. Doch een onver

wonde voor dood ter aarde en alle de om- #

wachte ſlag, die byna den Prinſe van ſtaanders tot koeling hunner wraake op den , #"

(!

Oranje het leeven koſtte, veranderde wel handdaadigen, dien zy daadlyk afmaakten.

haaſt buyten ieders verwachting de voor
geſtelde vreugde in een algemeene neér
ſlagtigheyd en droefheyd. Want zekere
Johan Javregui, geboortig van Biskaaye,
zynde door zynen meeſter tot het ver

Uyt de brieven, by hem gevonden, bleek
hoe de aanſlag niet door de Françoizen,
gelyk 't eerſte gerucht meldde, maar (6) (6), Bor
door den Spanjaard beſtoken was. Onder- #,

:

|

tuſſchen wierdt de Prins verbonden, de XVII.
moorden van den Prins aangezet, en met wond vry gevaarlyk geoordeeld, en hy #

dit voorneemen te Antwerpen gekomen, te bedde geholpen. Sedert ontſprong de verg,

ing naa 't hooren der Miſſe en zich ge afgeſchoote (7) kropader, waardoor de #

# te hebben naar de herberg van den

Prins in zeer groot gevaar kwam: zulksmen van Holl.

Prins, die met zyne kinderen en andere

goed vondt voor zyne behoudenis alom ##

(4) Hooft Heeren het middagmaal (4) in 't openbaar openbaare gebeden in te ſtellen. Dan door #6 en

# Hiſt gehouden hebbende, nu gereed was om den raad en de uytvinding van LeonardBo- '3"
*** naar zyne kamer te gaan. Deezen ſtond talli van Aſti des Hertogen Arts wierdt de
nam de moorder waar, en joeg uyt zyn bloedſtorting geſtuyt, en de Prins eerlang
Waſl

i

H IS TO RIP EN N IN GE N.
)Reſol van de ontfange wonde (1) geneezen. In
tegendeel zyne Gemaalin, 't zy dat de
ſchrik over 't ongeval haars Gemaals, of
(2) de geſtadige dienſtbaarheyd in hem ten
tyde van zyne ziekte by te ſtaan, de haare
Ned. Hitt veroorzaakt hebbe, wierdt van zoo heete
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koorts aangetaſt, dat ze op den vyfden 1582.
van Bloeimaand het ſterflyke afleyde. Van
haare dood is ons geen penning voor

-

handen, maar wel de volgende, op wel
ken ons de gedachtenis van 't quetſen des

Prinſen is naagelaaten.

/

De eene zyde verbeeldt den Biskaaijer, daar hy den Prinſe eenen kogel door 't hoofd jaagt,
binnen dit omſchrift:

PRODITIONE NON ARMIS AG ITUR.
MEN HANDELT DOOR VERRAAD NIET MET WAPENEN.

Op de andere zyde ziet men den Spaanſchen Koning uyt misnoegen, dat de ſlag gemiſt was,
met den voet op den grond ſtampen, en zynde verzeld van eenen. Raadsheer en lyfwacht, van
boven door 's Hemels plaagen overſtort worden, binnen den rand deezer woorden:
PRO DIT OR TAN DEM - LUET.

1582.

DE VERRAADER ZAL E? ND ELTK BOETEN 1582.
Op 't eerſte gerucht van 's Prinſen onge ſchoonſchynende beweegredenen tot nog
val raakte geheel Antwerpen op de been, toe had verblind, mistrouwen gevoed,
de poorten wierden (3) geſlooten, de ket en den eenen ramp (5) aan den anderen (5) Bot
Beroerten,

tingen over de markt en ſtraaten geſpan
nen, en de verbaasde burgery, bevreesd
voor nog zwaardere gevolgen,vloog alomte
wapen. Van hier verſpreydde zich, met het
zelfde gerucht,dezelfde verbaazing door alle
de overige Nederlanden, en ieder hieldt zich

geſchakeld, om daardoor zyne byzondere #
ſtaatzucht en begeerelykheyd te voldoen. xvii."
Diergelyke brieven wierden door Anaſtro, #
aanraader des moords, aan den Admiraal #
Treſlong, en den Scheepshopman Maar
ten Drooge gezonden, by welke aan den

verzekerd, dat de Prins bereyds overlee eerſtgemelden de Prins van Parma (6) ook (6) Mete:
Ned.
den, en wat men daartegens zeyde ſlechts eenen van zyne eyge hand voegde. Maar #
verſierd was, om de opgevatte onſteltenis geen eenige ſtad, ja geen eenig perſoon zo8 verſe:
der inwoonderen te dempen. Parma zelf kwam, op 't ontfangen deezer brieven,
ſloeg er geloof aan, en vaardigde den twee in 't opgevatte wantrouwen tegens den
) Hooft entwintigſten van Lentemaand (4) aan de
te wankelen. Integendeel het
Regeerders van Antwerpen, Bruſſel, algemeene gruuwen van de geſmeede eu
Gent, Brugge, Mechelen, Ypere, Ou veldaad, op wier uytvoering de Spanjaards
denaarde, Duynkerken, Bergen op Zoom, roemden, vereenigde des te meer onder
en andere ſteden brieven af, met aanbie ling de neerſlagtige gemoederen ; ieder
dinge zyner hulpe tot het verkrygen verfoeide 't verraaderlyke beſtaan en ont
van genade by den Koning : vermids ſtak veel heftiger in # tot Oranje en
hy vertrouwde dat zy, nu de Prins aan (7) haat tegens den Spanjaard. Die van (7) Hoeft

#

ſtooker (gelyk hy hem noemde) der in Brabant in 't byzonder, op dat de gemeen- #"
landſche verdeeldheden deezer

werreld

te zich aan 't lokaas der bovengemelde
overleeden was, eyndelyk de oogen zou brieven niet mogt vergaapen, deeden om
den openen, die hy met zoo veel liſtige hen de eendragt aan- en de tweedragt af te
voorwendſelen van gekreukte vrydom raaden, in dit jaar deezen penning mun
men , heyl des Vaderlands, en andere tCI1.
Kk kk 2

Op
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Op wiens eene zyde, boven het wapenſchild van Brabant, twee helmen gezien worden, waar
(1) In Bel
lo Jugurth.
Cap. IO.

door men niet ongevoeglyk de beſcherming van Anjou en Oranje verſtaan kan. Ter wederzyden
van het wapen ſtaat de letter B, betekenende BRABANT 1A, Brabant, en in den rand dit om
ſchrift uyt (1)Salluſtius:
CON CORDIA RES PAR VAE CRESCUNT.

DOOR EEN DRAGT GROEIj EN KLEYNE ZAAKEN.
Op de andere zyde ſtaat de Brabantſche Leeuw, belend met de wapenſchilden der vier Hoofd
ſteden van dat geweſt, te weeten, Loven, Antwerpen, 's Hertogenboſch en Bruſſel: en tuſſchen
ieder dier wapenſchilden eene F, zynde de eerſte letter van FRAN go1s, naam des nieuwen Lands

heers. Het randſchrift is 't vervolg der voorgemelde ſpreuke van Koning Mikipſa:
D IS COR DIA MAXIMAE DIL AB UNT UR.

1582.

DOOR TWEED RA GT VERVALLEN DE GROOTSTE.

158z.

De Prins van Oranje eer hy gequetſt had hy reeds in Vrankryk orde geſteld om
(2) Hooft wierdt hadden Hertoge(2)van Anjou volle vierduyzend Françoizen, (4) drieduyzend #
#" opening van den ſtaat en de
des Zwitſers te voet, en etlyke benden paar- Hiſtºfoliº
lands gedaan, en hem onder andere aange den, onder beleyd van den Maarſchalk *** verſo
maand om,gemerkt het ſterk toeruſten van van Biron te ligten. En hoewel deeze
den Spanjaard, insgelyks tydig een magtig hulpbenden niet voor het eynde des jaars
leger in 't veld te brengen, en in den eer op de grenzen van (5) Nederland aankwaa- Q#
ſten veldtogt, tot aanwas zyner glorië met men, zoo hadden de ingezeetenen met het fois,

#

vrucht aan Parma het hoofd te bieden. Se

aanneemen van den nieuwen Vorſt, eenen

dert, te weeten, als nu de Prins tot gezond nieuwen moed opgevat, om (gelyk BreeS.# heyd herſteld, en de gemoederen (3) wat deroode eertyds voorhad) voor 't Va
fois," bezadigd waaren van de eerſte ontſteltenis, derland en de Vryheyd van Wyf en Kin
voeren ook de Algemeene Staaten voortin't deren het harnas aan te ſchieten, niet twy
beraadſlaagen op den voorſtel dien Anjou felende of zy zouden, zoo God voor hen
naa bekome opening des Prinſen van Oran was, hoe magtig ook hun vyand zyn
je, aan hen gedaan had. Zy ſtonden hem mogt, over den zelven zeegepraalen.
overgroote onderſtandsgelden toe, en Het gene de zinſpeeling is van deezen leg
droegen hem het volle beleyd van den oor penning, dien men, om dit vertrouwen
log op. Om dien met naadruk aan te binden uyt te drukken, in dit jaar gemunt heeft.

Op de eene zyde ziet men eenen Nederlander te paarde tot verdeediging des Vaderlands eenen
blooten degen in de hand voeren. In den rand leeſt men dit Nederduytſche omſchrift:
VOOR 'T VA DER LA NT MANS EN VRAUWE N.

Op de andere zyde ziet men in den eenen hoek den Nederlandſchen Leeuw op zynehoede, en
door

/
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door een Hemelſchlicht beſcheenen, terwyl in den anderen hoek een wolf te voorſchyn komt om 1 582.
de kudde te verſcheuren.

Het omſchrift luydt aldus:

-

ES GODT MET ONS, Wr MAG ONS DE RE? 1582.
Alexander van Parma ondertuſſchen bé han Saraçyn, Abt van Sint Vaaſt, wierdt
merkende de neerſlagtigheyd, en groote tot deeze bezending benoemd, en bragt te
vrees, die de Walſche ſteden, wegens de weeg dat Koning Philips, twee Regemen
,
-

geleedene rampen en de verhaalde toe ten Spanjaarden, twee andere Italiaanen,
ruſting van Alençon hadden opgevat, ſtel en voorts nog eenige Hoogduytſche en
de, ver van die te minderen, althans al Bourgondiſche knechten te ſamen vyfduy

(1) Bor
zyne bequaamheyd in 't werk om ze (1) zend ſterk, ter beſcherminge der Walſche
#en,
meer
en meer te vergrooten: waardoor hy ſteden, naar Nederland (4) deed afzakken. (3) Bot
Beroerten,
xvii " zyn oogmerk
en eyndelyk, ge Het welke, en dat de Koning (5) zeven- #n!
# lyk Aarſchot voorſpeld had, te wegebragt, honderdduyzend dukaaten tot betaalingder XVII.
(# Hooft dat ze niet alleen van het vyfde punt (2) oorlogslaſten aanſtonds overzondt, van die #.
#"
haarer
verzoeninge afgingen by 't welke uytwerking was, dat de Walſche ſteden de 6) Hoon
ol. 661.
h

#

-

et vertrek der Spanjaarden en andere eerſte opgevatte vrees niet alleen afleyden,
vreemde hulpbenden was bedongen, maar, maar ook alle aanvechtingen, zoo van de
waanende dat men door het geſlooten ver zyde der verbondene Staaten als van die

##

bond met Anjou het overvoeren van den van Vrankryk, met een groot vertrouwen

kryg op haaren bodem beoogde, hem al op 's Konings hulpe wilden afwachten. Als
thans zeer ernſtig baden om eenen uyt de niet , duyſterlyk door deezen penning

#" haaren te kiezen, die het wederkeeren van wordt te kennen gegeeven, die te A
Belg. Dec. de reeds weggezondene vreemdelingen van trecht,

#s

hoofdſtad der Walſche ſteden,

den Koning (3) zoude gaan verzoeken. Jo gemunt is.

Op de eene zyde ſtaat een gewapend krygsknecht tuſſchen twee draaken, door welke men
Anjou en Oranje wilde verſtaan hebben. Desonaangezien betuygt die beyder bedreygingen te
willen afwachten, volgens dit randſchrift:
EN ES POIR J'ATENS. 1582.

IK WACHT ZE AF IN VERTROUWEN. 1582.
Rondom het wapenſchild van Atrecht, als blykt uyt den bovengeſtelden naam Arras, ſtaat in
den rand der andere zyde dit opſchrift:
GEcTo 1 R s PO UR LA CHAMB RE ESCHEV IN AL E.
REKEN PENNING EN VOOR D ER SCHEPEN EN KAMER.

Zoodra de Spaanſche Landvoogd, de verwachter op den achtſten voor (7) Ou- (7) Bor

Walſche ſteden tot het herroepen der uyt denaarde, 't gene, gelegen op de Schelde, #

-

heemſche hulpbenden gebragt hadt, liet vyf (8) mylen van Gent en zeven van #"
hy door zyn gedrag genoeg blyken, dat

hy niet minder als voor de toeruſting van

Doornik
de geboorte ſtad van zyne Moe-#
der was. Fredrik van den Borcht, die #s.

#" Alençon en der Vereenigde Staaten (6) Stedevoogd der belegerde ſtad was, had # :
Belg bec. was bekommerd geweeſt. Want van lan daarbinnen ſlechts vierhonderd bezoldig- &#"
#
ger
alles hebbende
klaargemaakt,
dat de knechten doch echter moeds genoeg om fol, 315.
L25-Pºg
tot hand
het doen
eener belegeringe
van moo
zyne aanbetrouwde plaats, zoo veel doen
de was, rukte hy in 't begin van Gras lyk zoude zyn , uyt al zyn vermoo

maand te veld en veynzende het op Me gen tegens Parma te beſchermen. Die
nen gemunt te hebben, kwam des te on zich zeer ſterk verſchanſte om tegems
AI. Deel.

LIll

alle
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1582. alle aanvallen van buyten gedekt te zyn, ger waaren (2) aangekomen, en dat Par- (2) Bor
I

-

T doende op eenen heuvel, die tweehon ma, door 't winnen van Gavre en Kaſtener, Beroerten,
#
derd ſchreeden van de ſtad was gelegen, de toegangen voor allen onderſtand geſloo- XVii. ”
boek,

Q# eenig geſchut planten, (1) om de huyzen ten had. Vyfentwintig muurbreekers brag
ICC.

fol.819.

--

te ſchande en de ſtraaten onvry te maaken.
-

-

-

ten ook

fol. 22.

## groote ſchaa-verſo.

-

Hiertegens rechtten de bezettelingen eeni de toe en de bezettelingen, die weynig
ge blinden op, en deeden temets, onaange hulpe van de burgerygehad hadden, tot het
zien hun kleyn getal, eenige moedige uyt aangaan van billyke voorwaarden, vermids
vallen, doch denvyand daarmede zoo ge zy geen ontzet tegemoet zagen. In de
ringen hinder, dat die desonaangezien in de ſtad, die op den vyfden van (3) Hooi- g:#
't beleg volhardde. 't Gene met meer ernſts maand geleverd wierdt, waaren ſtaan- ##"
wierdt voortgezet, ſedert de Boheemſche de deeze viermaandige belegering, tot
bergwerkers , nevens vyftienhonderd betaaling der bezettelingen , de twee
Hoogduytſche: en even zoo veel Bour volgende noodmunten van tin geſlaa
gondiſche knechten tot verſterking in 't le gen.
-

(4) No

I. Het eerſte ſtuk heeft omhoog het wapenſchild van den Stedevoogd van den Borcht, zynde

bleſſ, de
Brab.

een zilver ſchild met (4) eene hemelsblaauwe keper en drie goude langwerpige (*) ruyten, in 't
midden dat van Vlaandre, en daarrondom dit opſchrift:

pag. 14.

(*) Macles.
SPES NOSTRA DEUS.

1582.

GOD IS ONSE HooPE. 1582.

II. Het tweede noodſtuk dat voor tien ſtuyvers is gangbaar geweeſt, als blykt uyt de ſyfer
letteren, die boven het Vlaamſche wapen ſtaan, heeft in en bovenſten hoek dat der ſtad, doch
het zelfde omſchrift:

SPE S Nos T RA DEUS.

1582.

GOD IS ONZE HOOPE. 1582.

Dit was het eenigſte voordeel niet dat buyt (7) te moogen uytgaan. Dit hem (7) Bor

Parma in dit jaar op de Vereenigde Staa zynde toegeſtaan, toog hy des avonds #

ſ# # behaalde. Want met krygsliſt(5) het ſlot naarbuyten, daar hy, als hy twee uuren #"
#" van Gaasbeek hebbende ingekreegen ver van de ſtad was, door zyne eygene knech- #g
meeſterden de zynen ook op gelyke wyze
de ſtad Lier, 't gene aldus toeging. In
deeze kleyne, doch zeer ſterke plaats, ge
legen twee groote mylen van Antwerpen,

ten de anderen van den Stedevoogd deed #"

aantaſten en geboeid in eene nabygelege
kerk ſluyten. Naauwelyks was dit ver
richt, of Hautepenne verſcheen met eenen

en twee kleyne van Mechelen, lag onder kloeken hoop zoo te voet als te paarde;
(6) Hooft andere een vendel Schotten (6)onder Wil met welken onderſtand de uytgetooge
#" lem Simple in bezetting, die wegens 't Hopman naar de ſtad keerde, voorgeeven
-

leveren der plaatſe met den Heere van de aan den Poortwachter, dat hy met
Hautepenne zynde eens geworden, op eenen ryken buyt belaaden was. Door 't

den eerſten van Oogſtmaand van den Stede toedoen zyns Broeders, die in de ſtad ge
voogd Eedveld, die een Antwerpſch Edel bleeven en medepligtig aan 't verraad was,

man was, verlof vroeg om, in ſchyn van wierdt hem de eerſte ſlagboom geopend,
eeni gontfangen leed op den Spanjaard te 't gene hem gelegenheyd gaf om de twee
Hooft
willen wreeken, met zyne eygene benden anderen, en naa 't afmaaken (8) van de (8)
###
»

en eenige knechten van den Stedevoogd op wacht de ſtad zelve te vermeeſteren. Een #23,
-

-

groot
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groot verlies was dit voor de Staaten, wier enkelde ſoldy over de zeshonderd. 1582.
mids de plaats, om haare ſterkte, niet ligt duyzend guldens termaand beliep. Zulks te herwinnen en 't platte land van Meche zy, ziende zoo ervaaren Krygsoverſte aan
len, Antwerpen, Dieſt, en Tienen aan de 't hoofd van zoo ontzaglyke oorlogsmagt,

ſtrooperyen dier vyandlyke bezettelingen zich inbeeldden dat de Spaanſche Maje

#

# Geuzen (daar
dagelyks geheel open lag. Des rees daar ſteyd eerlang de
wy hiervoor
vanovermagt
hebben zoude
(1) geſprooken)
(i); Ped,
door niet weynig de moed der Spaanſch doorzoo
groote
vertreeden ##b
ezinden, te meer, mids door 't dage

yks aankomen der verzochte hulpbenden,

en te ſchande maaken: als men kan afme

de Spaanſche Koning thans over de zesen ten uyt deezen legpenning, die in dit jaar,
vyftigduyzend man te voet, en by de ten gebruyke van 's Konings rekenkamer
vierduyzend te paard in Nederland had, te Namen, is in 't licht gegeeven.

Op de eene zyde ziet men den Koning, die eenen blooten degen in de rechterhand houdt, (2) Pſalm
eenen baſilisk en adderſlang, waarſchynelyk het zinnebeeld van Anjou en Oranje, vertreeden, XCI.
W.13.

binnen deeze ſpreuk van den Koninglyken (2) Harpzangdichter:

SUPER ASPID en ET BASILIscus. AMBULAB1s.
OP DE N AD DER EN BASILISK ZULT G Y WAN DE LEN.

Op de andere zyde ſtaan het Bourgondiſch kruys, het vuurſtaal, en gulden Vlies tuſſchen de
wapenſchilden van Brabant, Limburg, en Luxenburg, wier Rekenkamer, gelyk uyt deezenpen
ningblykt, thans te Namen door den Spanjaard wierdt gehouden, om de verwardheyd der tyden.
In den rand leeſt men dit omſchrift:
-

Gect o1 Rs POUR LA CHAM * Re Des COM PTes De Brabant,
LIMB o UR G, ET LUXE MB o U RG A NAM UR. 1582.

LEG PENNINGEN Voo R DE REKENKAMER VAN BRABANT,
LIMBURG, EN LUXENBURG TE NAMEN. 158z.

Gelyk de Antwerpenaars over 't verlies Prins van Oranje, veele Edellieden, en
van Lier, zoo waaren ook de Vlaamingen de Staaten van Vlaandre in hunne volle

over dat van Oudenaarde geweldig #
gen. Zulks, om de ingezeetenen van
dien oord door hunne tegenwoordigheyd
te verquikken, de Hertog van Anjou en
(3) Hooft Prins van Oranje (3) op den veertienden
Ned. Hiſt.
van Hooimaand met een groot gevolg van
fol. 823.
Edellieden zich te ſcheep van Antwer
pen naar Vliſſinge, voorts over Sluys
naar Brugge en van daar, naa zes dagen
toevens, met een ſtaatlyk gevolg naar
Gent begaaven. Alwaar op de reeds voor
af gedaane aankondiging de vier Leden
van Vlaandre vergaderd waaren, en 't noo
dige tot des Hertogen plegtige inhulding
vervaardigd hadden. Welke den drieën

orde verſcheenen. Naa de Heer Taijart

eene ſierlyke aanſpraak gedaan had, waar
in de redenen gemeld waaren, om welke
de Vlaamingen den gemelden Hertog,
boven alle andere Prinſen tot hunnen

Landsheer hadden verkooren, las hy hem
het ontwerp van den eed voor, dien h
als Graaf van Vlaandre aan de Staaten, de

vier Leden en den Magiſtraat van Gent

moeſt afleggen. Dit zynde bewilligd, en
de eed aan handen van den

# Tai

jart, als daartoe gemagtigd door den (5) (3) Hooft
Heer d'Angrelles,
vanvier
woord
tot den
woord
afgelegd,
hebben de
Leden
be- #"
t

eedigden Hertog den Purperen Mantel,
twintigſten (4) derzelfde maand en in dee die van fluweel was omgehangen, en eene
Nederl.
Beroerten, zer voege geſchiedde. Op de markt was muts van de zelfde ſtoffe op zyn hoofd ge
XVII.
een prachtig eertooneel opgerecht, wiens zet, waarom eene Graaflyke kroon blonk,
ek,
trappen met groen laken bekleed waaren; die met veele paarlen en dierbaar geſteente
fol.31.
waarop tegen den middag de Hertog, de verſierd was. In deeze geſtalte, ontſing
(4) Bor

LIll 2

de

3 zo
1582.
-
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de nieuwe Hertog van de Staaten en vier I ren, en de Herouden van Vlaandre roe
Leden van Vlaandre, als ook van den |pende in de Franſche taal, lang leeve de (i) Bor
Magiſtraat van Gent den eed van ge- | Graaf van Vlaandre ? wierpen onder #n.

hoorzaamheyd, trouwe en onderwer- | de omſtaanders deeze (1) ſtrooipennin- XVii."

ping
zoodralieten
nietzichverricht
|gen, die van goud en zilver gemunt waar #
was, of't deGene
trompetten
hoo-lren,
verſo.”

I. Op de voorzyde van den eerſten zit de nieuwe Vorſt met een uytgetoogen zwaard en geheel
in 't harnas te paarde; zynde de rand omzoomd met deeze tytelen:
FRANCISCUS, F1 L1 Us FRAN c1AE, D E1 GRAT 1 A DUX

BRABANT 1 E, COM Es FL ANDR1 ze.

FRANçois,

ZOON VAN VRANKRYK, DOOR GODS

GE NA DE, HERTOG VAN BRABANT,
GRAAF VAN VLAAND RE.

De achterzyde voert zyn gekroond wapenſchild, vermeerderd door dat van Vlaandre en in 't
ronde die van de vier Leden van dat Geweſt, binnen deeze meergemelde ſpreuk uyt Salluſtius:
CONCORDIA RES PAR VAE CRESCUNT.

Doo R EENDRAGT

GROEIj EN KLETNE ZAAKEN.

Boven 's Hertogen zwaard ſtaat verder de Vlaamſche Leeuw, even als onder de voeten van 't
paard op den voorgrond:
-

F L A N D R 1 A.
V L A A N D

II. De tweede is den voorgaanden gelyk,

R

E.

# dat op de voorzyde niet in den rand,

maar onder den buyk van 't paard de Vlaamſche Leeuw, en op de rugzyde boven het wapen
ſchild het jaar 82, zynde dat der inhuldinge, gezien wordt.
III. De derde die kleyner als de twee voorigen is, heeft het zelfde voorſtuk als de eerſte, en
tot ruggeſtuk het blazoen des Hertogen; met deeze zyne gewoonlyke ſpreuk:

FovET ET DIscUTIT. 1582.
Z2 KOESTERT EN VERJAA GT: 1582.

Wanneer nu de inhulding aldus zyn be- | waar een prachtige maaltyd bereyd was,

ſlag had, is de nieuwe Vorſt in zyneGraaf- en het gevolg op eene Vorſtelyke wyze (2) Bor
lyke kleederen, gevolgd van de Staaten van | door den nieuwen Landsheer onder 't hoo- Nederl. .

Vlaandre, de vier Leden, den Magiſtraat |ren van een keurig maatgezang onthaald #"
van Gent en een groot getal van getytelde | (2) wierdt. Den volgenden dag herſchiep hoek,

Heeren, naar het Stadhuys gegaan, al- |zyne Hoogheydden Magiſtraat van Gent, #
't ge
\
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't gene gewoonlvk
den veertienden
y op geſchieden,
doch
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veelerhande vrolykheden beſlooten. De 1582.

nieuwe Landsheer dus in Brabant en
aand pl
komſt
en
deeze
in
(i) Hooft waarmede tot (1) #
Vlaandre zynde beëedigd, draalde 't niet
Ned. Hiſt.
hulding
van
Alençon
gewacht
was.
Deeze
lang of men zag nieuwe geldſtukken
fol.827
onthaalden den Graaf van Vlaandre en 't

in 't licht komen, wier omſchriften en

verdere gezelſchap, ten tweeden dage, in

wapenen deeze

nieuwbekomene

waar

dankbaare erkentenis op de zelfde wyze, digheden te kennen gaaven, als op dee

en wierdt de plegtigheyd met het aanſtee ze drie volgenden kan gezien wor
ken van vuurwerken, en 't bedryven van den.

1) Syll
1. Het eerſte, uyt Luckius genomen (2), is een Ryksdaler, op wiens voorzyde zyn borſt #

beeld, en in den rand deeze tytels ſtaan:

FRAN c1scus F1 L1 Us FRAN c1 AE ET FRAT ER UNICU's RE G1s,
DE 1 GRAT I A DUX BRABANT 1 AE ETC. COM Es
FLAND RIAE. ETC.

FRANCOIS,
zoON VAN VRANKR rK EN EENIGE BROEDER
J
DES KONINGS, DOOR GODS GE NA DE HERTOG VAN
BRABANT ENZ: GRAAF VAN VLAANDRE ENZ.

Op de achterzyde ſtaat ter wederzyden van zyn nieuw

#" eene F, zynde de eerſte

letter van FRANço1s, des Hertogen naam, binnen dit om chrift:
A ETERNUM MEDITANS DECUS.

1582.

BE TRACHTEN DE EENE EEUWIG DUUR EN DE EER.

158z.

II. Het tweede, dat een halve Ryksdaler is, heeft het zelfde ruggeſtuk, en rondom het borſt
beeld van Alençon op het voorſtuk

verſchillende tytels:

FRAN c1scus, F1 L1us FRAN c1AE, FRAT ER UNICus

REG1s, DE 1 GRAT 1 A DUX BRABANT IAE.
I. Deel.

Mmmm
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FRANcors, zooN VAN VRANKR rK, EENIGE BROEDER

1582.

3

-

DES KONINGS, DOOR GODS GE NA DE
HERTO G VAN BRABANT

A

III. Het derde ſtuk dat van koper is, heeft rondom den Gentſchen Leeuw, die op de voor
zyde boven het jaartal 82. ſtaat in den rand dit opſchrift:
XII. GHE NTSC HE MTTEN.
(1) De
Rouk

Nederl.

Herauld,
fol. 187.
(2) Pſalm

Een Gentſche myt is het zesde gedeelte van een duyt, en gevolgelyk het bovenſtaande geld
ſtuk een vierde van eenen ſtuyver. Op de tegenzyde ziet men zyn nieuw wapenſchild omhan
gen met den Ridderlyken halsband van Sint Michiel: welke ordre door den Franſchen Koning

(1) Lodewyk den XI in 't jaar 1469. is ingeſteld. In den rand ſtaan deeze woorden van den
Koninglyken (2) Dichter:

CXXVII.

Y. 1.

NISI Do M IN US FRUSTRA.
TE VERGEEFSCH ZOO NIET DE HEERE.

Behalven deeze ſtrooipenningen en geldſtukken, zyn'er in dit jaar nog verſcheydene andere
penningen tot zyne eer, door de Nederlanders geſlaagen, waarop men of den tytel of 't ſchild
des Graaven van Vlaandre onder anderen ontmoet: en vermids

#e noch by de

ſtrooipenningen,

noch by het nieuwe geld gevoegelyk konden geplaatſt worden, hebbe ik goed #t dezelve,
naadat hy tot Graaf van Vlaandre was ingehuld, alhier by elkanderen te plaatſen.

I. Het borſtbeeld van den ingehulden Graaf van Vlaandre ſtaat op het voorſtuk van den eer
ſten, in 't harnas, en met een ongeplooiden kraag, binnen dit randſchrift:

-

-

FRAN c1scus, F1 L1 Us FRAN c1 AE ET FRAT ER UNICUs REG1s,
-

DEI GR AT 1 A DUX BRABANT IAE Z'. COM Es
FL ANDRIAE. Z.

FRANgois,

ZOON VAN VRANKRTK, EN EENIGE BROEDER

DES KONINGS, DOOR GODS GE NA DE HERTOG VAN
BRABANT ENZ. GRAAF VAN VLAAND RE. ENZ.

Het ruggeſtuk beſtaat uyt eene helderſchynende zonne, die naa 't verſtrooijen der wolken het
aardryk koeſtert, volgens deeze zyne zinſpreuk:
O
F

-
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FO VET ET DISCUTIT. 1582.

1582.
*

Z? QUEEKT EN VERJAAGT

*--*

1582.

HI. De tweede heeft de zelfde tegenzyde, gelyk ook op de voorzyde, om zyn geharnaſt borſt
beeld, dat hier met een geplooiden kraag verbeeld ſtaat, in den rand de zelfde tytels.

2

III. De derde, die een legpenning en voor Walſch Vlaandre gemunt is, voert op de voor
zyde rondom zyn borſtbeeld deeze tytels:
FRAN c1scus, Freres FRAN c1 E, FRAT ER UNICU's REG1s,
-

A

CO MEs FLAND R IAE.

FRAwgors,

ZOON VAN VRA NKRYK, E ENIGE BROEDER DES
KONINGS, GRAAF VAN VLAAND RE.

Op de achterzyde houden twee naakte kindertjes, boven het Vlaamſche wapenſchild, eenc
Graaflyke kroon, waaruyt een olyftak ſpruyt , binnen deeze ſpreuk:
DOMIN v S MICHI ADJUTOR.
DE HEER E IS MY EEN HEL PER.

IV. De vierde, die op de voorzyde zyn wapenſchild, uyt het Franſche en die zyner aangeno
mene Staaten van Nederland ſamengeſteld, voert, heeft in den rand deeze ſpreuk:
AET ERNUM MEDITANS DE CUS.

BE TRACHTEN DE E ENE EEUWIG DUUR EN DE EER.
De

tegenzyde beſtaat uyt zyn gewoonlyk blazoen en zinſpreuk:
FOVET ET DISCUTIT. 1582.
ZT KOESTERT EN VERDRYFT

1582.

V. Rondom zyn borſtbeeld leeſt men in den rand van 't voorſtuk van den vyfden deeze ver
ſchillende tytels:

FRAN c1scus, F1 L1us FRAN c1 AE, DE 1 GRAT 1A COMEs FLAND R1 E.
FRANCOIS, ZOON VAN VRANKRYK,

DOOR GODS GENADE

3

G RAAF VAN VLAAND RE.

Het ruggeſtuk, 't gene zyn nieuw wapenſchild, omvangen door de Ridderordre van Sint Mi
chiel, voert, heeft in den rand deeze verſchillende tytels:

FRAN go 1s, FILs DE FRANc E, DUC DE BRABANT, D'ANJ ou,
CO NTE DE FL ANDRES.

FRANçois,

ZOON VAN VRAN KRYK, HERTOG VAN BRABANT
EN ANj OU, GRAAF VAN VLAANDRE.

VI. Uyt dit ruggeſtuk en zyn gewoonlyk blazoen en ſpreuk beſtaat de zesde; als in de afbeel
ding kan gezien worden.
VII. Van den laatſten, die voor Walſch Vlaandre gemunt is, is de rand der voorzyde omzoomd
door deezen tytel:
AL EN CONIAE D UX FRANCISCUS.

FRANçois,

HERTO G VAN

ALEwcoN.

Op de rugzyde houdt eene hand, die uyt de wolken komt, eenen Bybel, eenen bundel pylen,

een vat met geld, en verſcheydene wapenen, door eenen band ſamen verknocht. Zynde de zin
Mmm m 2

ne

3,4
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1582. nebeelden van den Godsdienſt, van de eendragt, van de overvloedige geldmiddelen, en van de
- dappere beſcherming, in al het welke het geluk des Lands beſtaat. Waarom men op eenen
wimpel, onder dat zinnebeeld geſteld, dit opſchrift leeſt:
' ze
FELICITAS PATRIA E.

'T GELUK DES VADER LA N DS.

Verder leeſt men in den rand, ten bewyze tot wiens gebruyk de penning gemaakt is, dit
randſchrift:

CALCULUS CAMERAE RATIONUM, GANDAM
*

-

TRANS LATAE. 82.

LEG PENNING VAN DE REKEN KAMER, NAAR
GENT OVER GEB RA/GT

82.

Eer nogtans deeze inhulding verricht van Gent wonnen, en onder 't geſchut
was, had de Spaanſche Landvoogd den | dier ſtad en de beſcherming hunner ſamen
verzochten onderſtand terug in Nederland | gehechte legerwagenen zich ylings ver
ontfangen, en weetende, dat de hulpben ſchanſten. Deeze wapenkreet lokte door
den, die Alençon van den Koning zynen nieuwsgierigheyd niet alleen veele bur
Broeder uyt Vrankryk verwachtte, reeds gers, maar ook den Hertog van Anjou,
te Duynkerke aangekomen en thans te Prins van Oranje en veelen huns gevolgs

#" Wynoxberge verſchanſt laagen (1), be-| op (5) de veſten, vanwaar men dapper op 6) Me:
#ec ſloot hy die op 't onvoorzienſt te beſtoo-| de Spaanſchen vuur gaf, vermids het ge- #"
Il Pag*

ken. Doch de Françoizen van hunne aan- | heele leger onder Parma in volle ſlagorde verſo.
komſt verwittigd, ſtelden zich ſchrap, en | afzakte, en door zyne voorhoede den
dwongen de aanvallers naa een ſtyfgevecht | ſtrydt weder aanhechtte. Hevig wierdt

G) Hooft den hertred, met verlies (zoo (2) eenigen | hier gevochten, en of men wel tot geen

# willen) van tuſſchen de drie- en vierhon- | volkomen gevecht onder het geſchut van
827,

derd mannen, te neemen. Deeze ontmoe- | de ſtad kon geraaken, zoo wierdt de ſtryd

ring benam Parma echter den moed niet, niet als door 't vallen (6) van den avond af. Q#"
maar zettede hem aan om de Staatſchen, | gebrooken. Hoewel de uytkomſt en 't # #L
die van Duynkerke tot op twee uuren | verlies in beyde deeze ontmoetingen el- 829.
) strada na, onder Gent waaren (3)
op | kandere niet gelyk waaren zoo behaalden
1
eBelle nieuws te bevechten. Hy liet dan zyn | de Franſche hulpbenden wegens beyde

#

#e pakkaadje
24O.

achter, en toog in allen ſpoed | geene kleyne eer. Ieder roemde de bewee

derwaart, in meeninge hen ten minſte al-| ze dapperheyd in den eerſten aanval af te
hier te overrompelen. Doch zy met het ſlaan, even als het goed beleyd in het doen
krieken van den negenentwintigſten van van deezen aftogt: want zoo 't den Span
Oogſtmaand van zyn voorneemen en over jaard gelukt waare de Staatſchen uyt het

magt kennis krygende, wierdt 'er tydig veld te ſlaan, was 't om Meenen, Ypere,
laſt om zich te wapenen, en tegelyk bevel en de weynige Walſche ſteden, die de ver

tot den aftogt gegeeven. Dit kon echter | eeniging nog bleeven aankleeven, gewed
niet zoo vaardig geſchieden, of de vyand | geweeſt, zulks, de Franſche benden door

C!
pa,

ſtortte op de achterhoede, die zich wel | zich een- en andermaal zoo moedig te ge
geſlooten, en de aanvallers zoo lang vech- | draagen die Landſchappen genoegzaam had
(#) Hooft tende ophieldt, tot dat de (4) overige |den behouden: 't gene ook tot het munten

Staatſche benden, ondertuſſchen voortrek- | van deezen legpenning de aanleyding zal
kende des morgens ten zes uuren de hoogte hebben gegeeven.

(R

ſºul
nieu

Prin
Chit
pºg,

Op den rand van 't voorſtuk ſtaat, rondom het geharnaſte borſtbeeld van Anjou, dit opſchrift:
FRAN

H IS TO RIPE NN IN GE N.
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FRAN c1scus, F1 L1 Us FRAN c1AE, FRAT ER UNICU's REG1s,

-

D E 1 GR AT 1 A COM Es F LAND R 1 AE.

FRANgors,

ZOON VAN VRANK RTK, E ENIGE BROEDER DES

KONINGS, DOOR GODS GE NA DE GRAAF VAN
r

VLAAND RE.

Op het ruggeſtuk zit de Hertog van Anjou, dien men onder den tytel(1) van Beſchermer der # Strada
e Bello
Nederlandſche vryheyd had aangenomen, te paarde met eene ſpeer den vyand bevechtende, binnen Belg.
Dec.

dit randſchrift:

II. Pag. 1. .

DEFENSOR LIBERT AT 1s PROVIN c1AE GALLo
BELGI CAE. 1582.
BESCHERMER VAN DE VR THE YD DES GE WES TS VAN
WALSCH VLAAND RE. 1582.

Tien dagen eer dit voorviel, beſtondt de beam (5) geheel vergeeten en in den wind (5)Raiſons
geſlaagen wierden, waarom met recht zoo #

Prins van Chimay, eenige zoon van den
Hertog van Aarſchot, tot geen kleyne
verwondering van die van zynen Huyze
zich openlyk aan de zyde der Algemeene
Staaten te voegen en tegens den Spanjaard
met veele hevigheyd te verklaaren. Dees
(2)Raiſons Prins was zynen Vader (2) op de Keulſche
qui ont
Vreedehandeling gevolgd, dan ziende den
meule
Prince de zelven tegens zyne meening zynenbyzon
Chimay
deren pays met den Spanjaard maaken,
pag. 8.
heeft hy, om zynen Vader niet te mishaa
gen, zich voor eerſt op zyne landgoede
ren en buyten alle bewind gehouden, en

veele landen, naar 't voorbeeld der tien Prince de

Joodſche ſtammen, zich zyner gehoorzaamheyd onttrokken hadden, heeft hy in
't heymelyk zynen Edelman Lodewyk

#

Denetieres(6) aan den Hertog van Alen- #
çon en den Prins van Oranje van dit jaar #.
gezonden, om met de zelve zynen zoen *4
te maaken. En of wel die beyden, zynen

wispeltuurigen aardt kennende, zich op
zyne aanbieding niet zeer gunſtig verklaar
den, zoo heeft hy zich echter met zyne
gemaalin naar Sedan begeeven, en aldaar

aldaar eyndelyk een beſluyt genomen om, den twintigſten van Oogſtmaand in een uyt
de Roomſche Kerkleere verlaatende, zich

# vertoogſchrift op het

haatelyk

openlyk tot den Hervormden Godsdienſt, e het ondankbaar gedrag der Spanjaarden
en, goedkeurende het beroepen des Her jegens die van (7) zynen Huyze hebbende #"
togen van Anjou, onder des zelfs beſtie afgemaald, eenen zoo grooten brandenden meule
ring aan de zyde der Algemeene Staaten te yver tot den Hervormden Godsdienſtdoen #"
begeeven. Wyl hy de Spanjaards en den (8) blyken, dat hy in Brabant gekomen pºg,
Spaanſchen Koning (3) als de eenige oor en zich te Beveren ophoudende, door het ##
- -

(3)Raiſons
qui ont

meule
Prince de

Chimay
pag. 6.&7.

zaak der tegenwoordige elenden des lands toedoen der Onroomſche Leeraaren in 't ##
aanzag, door het verbreeken der bezwoo volgende jaar (9) den tweeëntwintigſten #
rene voorrechten, om naar de wyze der
Turken, of dat nog erger is, even gelyk
ze in de Weſtindiën gedaan hebben de Ne
derlanden als een wingeweſt op eene tiran
niſche wys te regeeren: ombrengende de

van Zomermaand door die van Brugge #"
midsgaders het Vrye en ſedert den zeven- (2: Mºte
den van Oogſtmaand ook door de twee #

overige leden tot Landvoogd van Vlaandre *i verſo,
is aangenomen geworden. Dit zonderling

voornaamſte ingezeetenen des lands, en gedrag des Prinſen van Chimay, 't gene,
nog laatſtelyk op eene moordaadige wys gelyk 't by den eenen geroemd, zoo by
toeleggende op het dierbaare leeven van den anderen gelaakt wierdt, zal niet on
den Prins van Oranje, dien hy als den waarſchynlyk tot het munten van dee
(4)Raiſons
qui ont
meule

Prince de

Chimay
Pag. I7.

-

eenigen vader (4) en beſchermer, naaſt zen ſpotpenning by de zulke aanley
God, van zyn vertrapte Vaderland erken ding gegeeven hebben, welke, zyne ge
de Dierhalven, wyl hy zag, dat de heyl loofsverwiſſeling als eene volſlaage blind
zaame ſtaatsleſſen, die zyn oom Willem heyd des gemoeds uytkrytende, hem
van Croy aan Keyzer Karel gegeeven had, voor den eenigen uyl zyns geſlachts aan
door des zelfs zoon, als een andere Reha zagen.
I. Deel.
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Zyn geharnaſt borſtbeeld wordt op de voorzyde

gezien,

wier rand door het omſchrift deezer

tytelen omzoomd is:
CHARLES, SIRE DE CROY, DUC D'ARSCOT.

KAREL, HE ER VAN c Ror, HERTOG VAN AARSCHOT:
Een uyl, rondom en naar welken vier vogels vliegen en byten, ſtaat op de rugzyde op eenen
wimpel, die dit woord tot opſchrift voert:
S E U L.
A L L E E N.

Verder is de rand der zelfde zyde nog beſtempeld met deeze woorden:
JECT o1 Rs DE LA CHAM BRE DES COMPTE s DU DUC.
LE GP E NAVIAVG EN VAN DES HERTOG EN REKENKA MER,

Dusdaanig waaren de krygsbedryven verlies van Steenwyk, dat zoo ſtreng be
van dit jaar aan den kant van Vlaandre, wat leg van Rennenberg voorheen verduurd

had, maakte een groote verſlaagenheyd

'er ondertuſſchen in Vriesland is voorge
vallen zal niet ondienſtig zyn thans te be
ſchouwen. Verdugo, die door Parma tot
opvolger van den overleeden Graaf van
Rennenberg in dien oord benoemd was,
(!) Hooft te vergeefſch de ſchans te (1) Oldeborn
# hebbende
rukte ſedert nog

in dien oord, en wekte verſcheidene ſteden

op, om naar 't voorbeeld der Staaten van
Holland, die in dit jaar de ſteden

#

Naarden (5), Muyden, Schoonhove (6), #
Bergen op Zoom (7), Oudewater (8), 1582. fol.

#

Briel (9) en Heusden verſterkten, niet 69.
ºp.
,,
(6) Reſol.
-

meerdere benden by een en, naa 't doen alleen de vervallene veſtingwerken ook #S#,
Holl.
van eene ſtroop in Zevenwolden, ten be te herſtellen, maar, even als de ſtad van
19 Maart
-

-

(s)Reſol leg voor Lochum, (2) dat een klein, doch Dokkum , nieuwe aan te leggen , E
de Staten ſterk ſteedje aan de Vliet Berkel is gele welk zwaarwigtig werk al in 't voor- #Reſol

#
#" gen. Dan de belegerden door de Graaven leede jaar met veel yver was begon- van
Holl.

derStaaten

1582.fol. Willem van Naſſou, en Hohenlo een- en nen.

Want (gelyk (1o) Frankena ge 14 April
andermaal ondertuſſchen zynde geſpysd, tuygt) zoo wierdt er in 't voortzetten
" 1582. foL
187,Reſol.
zag Verdugo zich eyndelyk genoodzaakt van 't werk zoodaanigen nayver en drift (8)
(3) Reſol. (3) het beleg te moeten opgebreeken. Even beſpeurd dat, onder de goede opzigt van derStaaten
# tydig wierdt ook het Spaanſche verraad, Merode en der Staaten gemagtigden, hoe- van Holl.
2 sept" om Enkhuyzen te vermeeſteren, ontdekt wel dit bewallen eerſt den tienden van #.
#* fol wyk
en verhoed.
Maar de gelukte
aanſlag dien
om Steen
45 Ite overrompelen,
Land Hooimaand was begonnen, echter op den 355,,,
345-

y

-

eerſten van Wynmaand, ten rouwſte wierdt #.
(3) Hooft aard (4) beter, mids Taxis, wien 't beleyd voltrokken en de ſtad in ſtaat van tegen- van Holi,

#" was aanbevoolen,

weer gebragt. Waarvan de gedachtenis #

des nachts voor den ze

ventienden van Herfſtmaand voor die ſtad

op deeze twee penningen bewaard wordt, 517. ,,..
kwam, de t'ondiep gewordene gragten ! die op laſt des Magiſtraats, naa het werk #
doorwaadde, met ladders den wal beklom, ten volle in dit jaar voltrokken was, zyn Friſiae,
lib. VII.
,
t
t

en dus de ſtad zelf vermeeſterde.

Het gemunt geworden,

fol. 538.
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i. De eerſte heeft op de eene zyde het wapenſchild en den naam der ſtad. In den rand ſtaat (tº
Pſalºn
CXXVII,

deeze ſpreuk van (1) David:

-

Y. 1.

-

SI DOMINUS NON CUSTO DIAT CIVITATEM, FRUSTRA
VIGILAT CUSTOS. , PSALMo 127.

ZOO DE HEERE DE STAD NIET BE WAART, TE VERGE EFSCH
WAAKT DE WACHTER. PSA LM 127.
De andere zyde heeft geene byzondere verbeelding, maar alleen dit Latynſche opſchrift:
V

OBBO DUX FRISIAE DOCCUMBURGUM CONDIDIT ANNO 248,
U BI GON DE BOL DU s REX CIVITATEM DOCCUM MOEN IIS

CINXIT , ET AUREAM MON ETAM CUDIT ANNO 739.
MOENIA DOCCUMANA DIRUTA 1414, RESTAU
RATA ANNO 1419.; DIRUTA ANNO 1422, RE
STAURATA 15 16. DIRUTA ANNO 1531,

RESTAURATA. 1582.

-

HET JAAR 248. GESTICHT, ALWAAR KONING (3) Go N'Do BALDIN# #

UBBO HERTOG VAN VRIESLAND HEEFT DOKKUMBURG (2)

1InCOnl

Friſia, pag.

IN 'T JAAR 739. DE STAD DOKKUM MET WALLEN HEEFT

#Man.

OMRINGD, EN GOUDE MUNT GESLAAG EN SE DERT
ZYN DE DOKKUMMER WALL-EN 1414. VERWOEST,
DOCH IN 'T JAAR 1419. WE DE R OP GE MA A K T,

#
28.

IN 'T JAAR 1422. ANDERMAAL GES LE6"HT, IN
'T JAAR 1516. ANDERMAAL HERBOUWD,

TEN DERD EN MAAL IN 'T JAAR 1531.
GESLOOPT, EN IN 'T JAAR 1582.
JVE DER HERSTELD.

II. De tweede, die eygenlyk een Vroedſchapspenning van Dokkum is, heeft op de eene zyde het
zelfde opſchrift, op de andere zyde, boven het oude ſlot Dokkumburg, eene zon, maan, en
drie ſtarren, 't gene het groot zegel der ſtad Dokkum is, als blykt uyt dit bovengeſtelde op
ſchrift:

-

SIGILLuM MAJUS CIVITAT 1s DOCCUM.
GROOT ZEGEL DER STAD DOKKUM.

In dit jaar, wiens eynde wy thans be- |jaaren oud, de in Portugaal gehuldigde de Haan
Spanje verſcheydene kinderen af, waar | wiens geboorte men in Neêrland, (als hier #a

reykt hebben, ſtierven den Koning van | kroonprins, Don Diëgo een was (4). Ter Ned Hiſt.
onder van twee zoonen, de eerſte negen voor (5) gezegd is) niet alleen eertyds #".
-

ºnnn 2

groote
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vreugde bedreeven, maar ſtaande het
1582. groote
ſtraffe landsbewind van den Hertog van

geenszins naar zynen zin, maar voelde

eerlang zynen geeſt bezwaard en van 't
Alva den bepaalden tyd deralgemeene ver nieuwe landsbewind afkeerig, overmids
giffeniſſe by nader afgekundiging verlengd de naauwe bepaalde voorwaarden zyner
heeft. De andere zoon was de eerſte daar inhuldiginge hem weynig ſtaatsgezag en
(!) Bor (1) aan volgende ; zulks dit Vorſtlyk niets dan wytluchtige eertytelen, zonder
#n huys, dat over zoo veele ryken heerſchte, vermoogen, overlieten. Waarom hy,
xvii. ” zich thans met mangel van Manlyk oir ge aangezet door de (3) Franſche oorblaazers, (3), Strada

##

Belg. Dec.
dreygd zag. Want de jonge Philips, die die zich door de zelfde voorwaarden, van #

verſ"

alleen, nevens (2) twee dochters over alle de Nederlandſche ampten verſtoken za-II pag.

»

# # ſchoot, wierdt van wegens zyne weeklyk gen,op het eyndedeezes jaars al een beſluyt *
### heyd, geen duurzaam leeven toegelegd. nam om zich van zoo haatelyken brydel
*12 verſo. Voorwaar! een ſmartlyk verlies, en waar te ontdoen en, voortaan met onbepaalder
van de droefheyd vermeerderd wierdt door magt, en geenszins beedelender wyze den
de zorg en bekommeringen, die des vaders toom deezer Landen (4) te voeren. Zulks (4) Strada
gemoed drukten wegens het verlies van het zy by geluk, het zy by gegronde arg- #e
zoo weeldrige takken zyner Neêrlandſche waan en achterdogt van 's Hertogen ſmeu- iſ Egº
Staaten, welke hem afzweerende, de hooge lend voorneemen (dat in 't begin van't vol

Overigheyd, als verhaald is, aan den Her volgende jaar uytberſte) dees legpenning
tog van Alençon hadden opgedraagen. tot afraading van alle geweld en voorſpelling
Doch dees, hoe heerlyk hy ook was ont van deszelfs euvele uytkomſt, in het eyride

fangen en ingehuldigd, had het daarom deezes jaars recht van pas is geſlaagen.

(5) Horat
Jlb. III.

Op de eene zyde ziet men eenen Voerman met ſtraffe zweepſlagen twee paarden voortdryven,
die voor eenen Brabantſchen wagen zyn geſpannen. In den rand ſtaat dit (j) omſchrift:

Ode IV.

Y. 66.

w

vIM TEMPERAT An PRovEHIT DEUs.
GoD VERMEERD ERT EEN E GEMAATIG DE MAGT.

(6)Lib.III.
Ode IV.

W.65.

De andere zyde verbeeldt de twee gemelde paarden zonder toom en Voerman, aan 't hollen,
en den wagen zonder huyf en omgeſmeeten, binnen deeze ſpreuk (6) van Horatius:

VIS CONSILII EXPERS MOLE RUIT SUA. 1582.
GEWELD ZONDER BEL ETCD STORT DOOR ZTCN ETGEN'

GEVAARTE NEDER. 1582.

Onderwylen dat dees aanſlag ſmeulde, de wacht, die uyt vyftig ruyters beſtondt,
hadden des Hertogen benden het geluk(7) hebbende afgemaakt, gaf hy de anderen
S# van 's nachts tuſſchen den zevenden en geenentyd om zich ſchrap te ſtellen, zulks
1583.
w

Hiſt fol achtſten van Louwmaand, Eyndhove een veelen zich over denwal, of(8)in de ſterkte (3)
Ned.Hoºt
Hiſt,
-

-

-

»

* " ſteedje in de Kempen, aan den Dommel en wierpen, die zy, onder beding van 't lee- ##
vier mylen van 's Hertogenboſch gelegen,
onder het beleyd van den Heer van Bonni
vet te bemagtigen. Een ſoldaat, genaamd
Hendrik de Schermer, had door gemeen
zaamen ommegang die gelegenheyd afge
keeken, en was ook de eerſte, die de veſ

ven te behouden, ook eerlang insgelyks
opgaven. Sedert wierden ook Helmont,
Horſt en andere vaſte plaatſen in dienoord

veroverd, waar door Breda en 's Hertogen
bos in zeer groote benaauwdheyd raakten,
jaſcheenen zelfs te waggelen en van zin om

ten beklom, en ſtoutlyk van zyne mede met Anjou te overkomen. Gelyk ook
makkers gevolgd, de plaats vermeeſterde, meer andere Gelderſche ſteden, waarin de
onaangezien hy ſtraks ontdekt en de ge Spanjaard thans bezetting had. Zulks,
maakte wapenkreet gewaar wierdt. Want de Staaten van dat geweſt, die Anjou al
op
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op den derden van Grasmaand des voor den, op hoop van de reeds wankelende 1583.
leeden jaars tot Hertog van Gelderland en ſteden tot des zelfs aanneeming te eerder Graaf van Zutfen hadden aangenomen, overhaalende zich van de ſtrooperyen der
hooglyk de goede hoedaanigheden van den Spanjaarden, welke in die ſteden in bezet
nieuwen Vorſt op deezen penning roem ting lagen, te verloſſen.

Rondom het borſtbeeld van Alençon ſtaan in den rand der voorzyde deeze tytels:
FRAN c1scus DE VALOIS, DE 1 GRAT 1 A DUX
GEL R 1AE, COM Es ZUTPH ANIAE.

JFRANCOIS
VAN VA LOIS, DOOR GODS GE NA DE HERTOG VAN
3
GELDERLAND, GRAAF VAN ZUT FEN.

Op de rugzyde ſtaat, onder het Gelderſche en boven het Zutfenſche wapenſchild, dit op
ſchrift:

TERROR TYRAN NIS, AFFLICT IS REFUGIUM. 1583.
DEN GEWELD EN AAR EN TOT SCHRIK, D EN BEDRUKTEN
TOT TOE VLUGT. 1583.

Dan hoe verkeerdlyk hem althans dee. dertuſſchen waaren de Franſchen, niet an
ze eertytelen wierden toegevoegd, kan uyt ders waanende, of de ſtad was reeds ver
zynen aanſlag op Antwerpen en de andere overd, beluſt op roof, alom door der ſtad
ſteden van Vlaandre niet dan te klaar wor ſtraaten van den anderen geſpreyd, en de
den afgemeeten. Want als nu de Franſche ſamengerukte burgers nog meer door den
benden op den vyftienden van Louwmaand uyt moedwil geſtichten brand verbitterd
uyt Vlaandre, in ſchyn van de verkreege zynde langs verſcheydene kanten de plon
zeege by Eindhove te willen achtervolgen, deraars op het lyf gevallen. Terwyl an
in de bygelegene dorpen rondom Antwer deren op de veſten gekomen, door 't los
pen by den anderen waaren gekomen, begaf branden van 't grof (4) geſchut den ver- (3) Hooft
(t) Reſol. zich Alençon twee dagen daar (1) naa, deren indrang der Françoizen ſtuytten. #
der Staaten
van Holl. onder voorwendzel van de te ſamen geko Des de burgers hierdoor nu nog meer ge
17 Jan.
mene benden te zullen bezigtigen, met moedigd op de Françoizen te vinniger aan
1583. fol.
# Ilul
zyne gewoonlyke lyfwacht en hofſtoet vielen en
3
(2) Reſol. langs de Kipdorpſche poort in een(2) koets uyt deeze dan geneſtraaten en eyndelykuyt
der Staat.
naar buyten. Daar gekomen doet hy , de ſtad (5) zelf hals over kopjoegen. Zulks (5)
Reſol.
van Holl.
der Staat.
door 't geeven van 't afgeſproke teken, de er by dit toeval wel vyftienhonderd der #
##
l
1583.
8. 3 fol.
burgerwacht door tweehonderd ruyters zelve omkwaamen. Alençon, die tot nog- 19 Jan.
van zyn geleyde afmaaken. Die daarop toe gewaand had, dat Antwerpen gewon- #***
van vier kornetten en deeze weder van tien nen was, vernam ſtraks het tegendeel door
Franſche voetbenden gevolgd te gelyk ter het over de veſt tuymelen der zynen, en
Meter.
ſtad inrennende riepen; de ſtad is gewon 6) wierdt ook eerlang van 't miſlukken (6)
Ned. Hiſt.
(3) Bor men, ſlaat (3) dood, ſlaat dood. De bur es aanſlags ten volle verzekerd, als hy den fol. 2 15.
Nederl.
Beroerten, gery in den eerſten opſlag verbaaſd op 't grooten drom der verjaagde Françoizen,
XVII.
zien der meenigte, raakte nogtans eerlang zonder orde hol over bol ter poorte zag
boek,
op 't ſlaan der trommelen in de wape uytſpatten. De wroeging was toen het loon
fol. 38.
nen en, hoewel zy door verſcheidene van den mislukten aanſlag : zulks ik ver
Geloofsbelydeniſſen verdeeld ſcheen, in meen, dat dees legpenning (die van dit jaar
korten tyd echter alle eensgezind om het te Gent gemunt is) zyne betrekking op dit
haare gelykerhand te verdeedigen. On ongehoord voorneemen van Alençon heeft.

#

»

-

Oooo

I. Deel.

•)

-

-

Want

NE DE R LA N D SC H E

33o

1583.

Want op de eene zyde ziet men eenen wolf met vollen ren op de weerlooze kudde komen
aanvallen, die van den Hemel begunſtigd (want dit beduyt het bovenſchynende Hemelſch licht)
(r) kap.X.
Y. II.

door de hulp van eenen getrouwen harder van het dreygende doodsgevaar gered wordt. Het
randſchrift is deeze ſpreuk (1) uyt den Evangeliſchryver Johannes:

BON Us PASTOR PON HT ANIMA M PRO OVIBus SUIS,
DE GOEDE HARD ER STELT Z2TN LE EVEN VOOR
ZTNE SCHA AP EN.

Voorwaar Alençon, die als een goede harder zyn leeven voor de Nederlandſche ſchaapskudde
moeſt waagen, had integendeel, als een verſlindende wolf, tot eyge meſting de kudde # 5
doch was door 's Hemels blixemen; (dat is des zelfs byſtand) en door den heldenmoed

#G#

(2)

I.

er Ne

derlanderen zoo gelukkig in meeſt alle de ſteden afgeweezen, dat hy althans van het zaad zyns
aanſlags de vruchten eener # wroeginge honderdvoudig kwam in te zamelen. Waarop
peelt,
want(2)men
ziet der
aldaar
eenen landman zynen akker be
de
anderebinnen
zyde deezes
zinden
zaaijen;
deeze pennings
ſpreuk van
grooten
Leeraar
Heydenen:
U T SEMINAVERIS, MET ES. GANDA v U M.

1583.

G ELTK GT GE ZAAID ZULT HEBBEN, ZOO ZULT GT OOK
MAAIJE N. G EN T 1583.

De andere aanſlagen ten zelven dagen

zant naar Neêrland zondt.

De Prins van

tegens andere ſteden van Vlaandre onder Oranje riedt ook het heelender voorgevalle
nomen, hadden verſcheydene uytkom verwyderinge den Staaten (6) aan, desge- &#
#" ſten: Want Ooſtende, Brugge (3) en Nieu lyks ook de Engelſche (7)Koningin. Zulks tot 86,
#bec. poort hielden op de Françoizen de over 'er eyndelyk een onderling verdrag by wy- S#
#s hand. Integendeel. Dendermonde, Duyn ze van voorraad wierdt geſlooten: 't gene foi Sóó.
kerke en Dixmuyden waaren door de zel by den Hertog den zesentwintigſten van
ven veroverd.

Doch klein was deeze Lentemaand te Dendermonde was onder

winſt in opzigte van den algemeenen haat,
dien hy, door zoo trouwloos beſtaan, op
zich, en nog grootere elende en armoede
op zyn leger gelaaden had; mids ieder, ver
re van eetwaaren aan te brengen, thans

tekend, en by de Algemeene Staaten op
den achtentwintigſten der zelve maand, te

(8) Antwerpen vergaderd zynde, aange

(8) Hooft
Ned. Hiſt.

(4) Hooft ke vloed omtrent (4) duyzend der zynen

nomen. Doch geen gevolg had dit ver fol. 867.
drag: de Hertog bleef buyten alle be
wind, en de opgevatte haat even di
in der inwoonderen harten geankerd.
Want het gerucht liep, en eenige gevon
dene ſchriften der Koninginne zyne moe
der hielden in, dat hy, de Nederlanden
door geweld vermeeſterd hebbende, hoo
had van de Dochter (9) van Spanje te # (9)
&##Hooft
Hiſt,

# inzwolg, de reſt liet hunne ruſting achter,

len trouwen en de veroverde landen tot fol.855.

meer voor de Françoizen als Spanjaarden
de vlugt nam. Het gebrek van eetwaaren
noodzaakte hem dierhalven zich en zyn
leger van Antwerpen te verwyderen, en
by Rymemant, mids het gebrek van brug
gen, de Dyle te doorwaaden. Wier ſter
8#.

het meeſten deel ook zyn halsgeweer met eene huuwelyks gift bedingen: ja eenigen
de pakkaadje en troswagens. De Hertog gaven voor, dat dit alles met meêweeten
zelf waade terſchouderen toe door 't water,

het welk, wyl het winter was, hem zulks
bekwam, dat hy ſedert nooit eenen recht
gezonden dag gehad heeft. Dus te Vil
voorde gekomen, wierdt de handeling be
gonnen, om het voorgevalle by te leggen.

van den Spaanſchen Koning zoude ge
ſchiedzyn. Zulks de Nederlanders, die dee
zen Vorſt als eenen geweldenaar haddeus
afgezwooren, thans ook van de verbinte
nis van Anjou, mids hy een medeſtander
van dien was geworden, zich ontſlaagen

ſ# Tot uytvoering van 't welke, de Franſche oordeelden: als niet duyſterlyk uyt deeze
ſoig,8" Koning François (5) du Pont voor Afge twee legpenningen kan werden afgemeeten.
I. Want
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I. Want het zelve Nederland, dat men (1) hiervoor om herbooren te worden door den Hertog (t) zie fo',
had zien opwekken, worden thans door den zelven, tot geen kleyne verbaazing van den nevens- 31°
ſtaanden Prins van Oranje, onder opzigt en meedeweeten des Spaanſchen Konings, de voeten
ekluyſterd, doch door eenen toeſchietenden leeuw (dat is den leeuwenmoed der inwoonderen)

# verwachting op de eene zyde des pennings gered, wier rand dit omſchrift voert:
UBI REX IN POPULU M TIRAN NU S.

1583.

AL WAAR DE KONING D EN VOL KE TOT
GEWELDE NAAR

IS.

1583.

Op de andere zyde vertrapt Nederland, als eene Vrouw verbeeld, de afgeweerde kluyſters,
heeft het hoofd met eenen hoed, tot een teken zyner beſchermde Vryheyd, gedekt, en toont

aan Alençon, de rechterhand hem onttrekkende, met de ſlinkerhand den aan hem voorheen ge
geeven trouwring: als zich van alle verbinteniſſen, mids zyne betoonde en gebleeke ontrouw,
althans ontſlaagen achtende, 't gene ook het omſchrift beveſtigt:
POPULO JURE DIvINo ET Hu MAN o DIVORTIUM.
ALD AAR VOLGT D EN VOLKE NAAR 'T GOD LTKE EN
MEN SCHL TKE RECHT DE SCHETD ING.

II. Het onderſcheyd van den tweeden beſtaat hierin, dat op de eene zyde naaſt den Spaanſchen
Koning, de Prins van Oranje niet verbeeld is.

Die van Vlaandre, gelyk ze nog onlangs
by zyne inhaaling in 't bedryven van vee
lerhande vreugdeblyken hadden uytge
munt, waaren althans des te vinniger op
den Hertog gebeeten. Zulks de vier Le-

den van dat geweſt (onaangezien de gedaa

al 't welke zy nog zoodaanige andere voor
waarden voegden , als zich te doen hul
den by alle de andere geweſten, dat die

genoegzaam buyten zyn vermoogen en te
gelyk zyne wederaanneeming buyten hoo
pe waaren. Met een woord men had be
ſlooten zich van den Hertog te ontdoen,
en 't hem zoo bang te maaken, dat hy ver
drietig over de onredelyke eiſchen en 't ſleu
ren des handels, uyt eyge beweeging van
Vlaandre zoude afzien. Gelyk ook eerlang

Hiſt. fol.

ne vertooning des Prinſen van Oranje) op
den achttienden van Zomermaand ten huy
ze van Ryhoven, Hoogbaljuw te Gent,
een (2) beſluyt namen, van op God be
trouwende, zich voortaan met eyge hulp en

876.

magt te behelpen. Wyl, zoo die niet be- geſchiedde. Want hy vertrok tien dagen (3), g:#

(2) Hooft
Nederl.

ſtandig was, het niet erger konde gaan, naa dit beſluyt genomen was, te ſcheep ##"
als men althans onder de Françoizen be van Duynkerke naar Vrankryk. Zulks die

proefd had. Zy wilden echter Anjou niet
plotſelyk voor 't hoofd ſlaan, maar hem
met het eyſchen van billyke doch harde
voorwaarden ophouden: als waaren, dat
Vrankryk eerſt aan Spanje den oorlog zou
de moeten aankondigen, hy de zuſter des
Konings van Navarre ten wyve, dien tot

van Vlaandre , den gehulden Landsheer
aldus hebbende uyt het oog verlooren, niet
lang wachtten om het Land, als eenen

weerherſtelden Vryenſtaat te beſtieren,
zyne Landsheerlyke wapenſchilden op

hunne geldſtempels te laaten vernieti
gen, en ſtraks nieuwe geldſtukken in

zynen Stedehouder en zulke Krygshoof dit jaar munten, die de hervatte volks
den en Raadsluyden in zynen dienſt nee regeering te kennen gaven. Als op dit
men, die den Staaten aangenaam waaren, eene, dat te Gent gemunt is, kan gezien

en op wier trouw geen bedenken lag. By

worden.
Oooo 2

Het
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Het voert op de eene zyde, om den Vlaamſchen Leeuw, in den rand dit opſchrift:
XII. GH EN Tsche MTTEN. 83.

Op de andere zyde ſtaat niet meer het wapen des Hertogen, uyt dat van Vrankryk en Vlaan
(*)zie fol. dre beſtaande, gelyk wy (*) hiervoor gezien hebben, maar, naar 't voorbeeld van den Romeyn
32. I.
ſchen Vryenſtaat, binnen het gekroonde ſchild, op eenen ſchuynſen dwarsbalk, dit opſchrift:
SENAT Us Po PU L U sQUE GAND A. v EN s 1 s.
*

DE RAAD EN 'T VOLK VAN GENT.

(!)
Hooſt
Ned. Hjſt.

Engelyk ze met eygene krachten hadden beſlooten zich te verdeedigen, doch inmiddels hun

ne hoope op God (1) te veſtigen, zoo is 't geen wonder, dat het omſchrift in den rand dusdaa
(#) Faim nig(2) is:

fol.876.

-

te -

CXXVII.

Y. I•

NISI Do M IN US FRUSTRA.

#E VERGEEFSCH ZOO NIET DE HE E RE.
In deeze ſtad was het vuur van den voor of hy wierdt ſtraks doen en laaten, oefe

gaanden tweedragt niet zoo geheel uytge
bluſt, of het begon, aangezet door de zoo
gemelde ſtaatswinden van inlandſche be
weegingen, althans zoo hevig als ooit we
der te ontfonken. Johan van Hembyze, die

nende onder den ſchyn van ſtaatsyver de
buytenſpoorigſte geweldenaaryen, zoo met
de treffelykſte inwoonders gevangen te
neemen als de goederen der vermoogend
ſten te rooven, in zoo verre, dat hy,

geen kleyn deel heeft gehad in de beroer als een onbepaald opperheerſcher (ge

\

ten van Gent, ten tyde als de Hertog van
Aarſchot aldaar het Stadhouderlyk gezag
voerde en door Riethoven wierdt aange
taſt en in gevangenis geſmeeten, was thans
g# #yt Duytſchland door de Gentenaars (3)
#" weder thuys ontbooden, met meening om
” hem als eenen vinnigen tegenſtander des
Prinſen van Oranje, in de naaſte vergade
.

lyk zyne beſchuldiging (4) naamaals in- (4) Bor
hielt) verſcheidene geldſtukken, met zyn #n.
en 's lands wapen, heeft doen munten. XiXboek,

Ondertuſſchen van quaad tot quaader ver- " 's
vallende, trachtte hy Dendermonde den
Spanjaard in handen te (5) doen vallen. (s) Hooft

Dan
ontdekt,
en zwaarhy om #d.
deezedit
enwierdt
andere tydig
misdaaden
met den
**

ring op nieuws Voorſchepen of Burger de geſtraft, naa dat hy vyfmaal de Burger- |
*

meeſter te maaken, om de verzoening met meeſterlyke bediening te Gent (6) be- (6)A: San
Alençon, die de Prins tegens der Gente kleed had. Dit hebbe ik te meer wil- ##
ve Gan
naaren zin nog al aanbondt, uyt al zyn len aanhaalen, om dat my dees legpen- davererum
vermoogen, volgens zyn ingebooren aardt, ning is ter hand gekomen, welke tegelyk #
te dwarsboomen. Hembyze was niet zyn wapenſchild en dat van Vlaandre
zoo ras te Gent en in bewind gekomen, VOCrt.
-

Op de eene zyde wordt het Vlaamſche wapenſchild door den Leeuw van dat Geweſt, en de
Gentſche maagd vaſtgehouden, die in haare rechter hand eenen ſtandaard heeft, waarin, tot
€CIA.
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een teken der aangevange Staatſche regeeringe, deeze letters S. P. Q, G. ſtaan, beteke- 1 583.
4-A

nende:

SENAT Us Po PU L Us QUE GAND A v EN s1s.
DE RAAD EN 'T VOLK VAN GENT.

Zynde een klaarblykend bewys, dat dees penning eerſt gemunt is, naa 't genomen beſluyt te (1) Pſalm
gens Alençon en 't invoeren der Staatſche regeeringe. Het omſchrift is deeze ſpreuk van den CXL1V.
Koning en Profeet (1) David:
Y. 11.
@

BEATUS POPULUS, CUJUS JE HOV A DEUS EST. 1583.
WEL GELUK ZAL IG IS HET VOLK WIENS GOD DE

HEERE IS.

1583.

Op de andere zyde des pennings ſtaat het wapenſchild van (2) Hembyze, als de ondergeſtelde
naam genoegzaam te kennen gecft, en ter wederzyden:

e la No
#
bleſſ. de
Flan

SOBRIE, VIGIL ANTER.
MAATIG EN WAAKZAAM.

Om hoog leeſt men zyne Veldſpreuk, door de kenners der wapenkunde (3) Cris de Guerre of (3) De
krygsgeſchrey
genaamd,
't genetot
de aanmoediging
oudſte zoon des
geſlachts
altydtetoekomt,
en by
aanvangen
Ronk
van den ſtryd of
de ſteekſpelen
plagt
geroepen
worden, en
aan'tieder
huys, Nederl.
Herauld,
II. deel
gelyk het volgende woord aan dat van Hembyze, eygen was:
S I L L Y.

fol. 22.
Ph. “Monet

S I L L Y.

Origine &
Prat. des

Door dit beſtaan van Alençon waaren de moederen van die van Veurne zoodaanig,

#,

Nederlandſche zaaken wonderlyk verach op dit gerucht overheerd, dat zy, voor jo;& 71.
terd, de meeſte leden van ſtaat door de in de aankomſt des vyands, dien de ſleute
geſloopene twiſtigheden als verlamd, en len te gemoet droegen. Tot ſtuyting van
den Spanjaard bequaame gelegenheyd ge deezen voorthollenden voorſpoedderSpan
booren om verſcheydene voordeelen te jaarden ſtelde (5) de Prins van Chimay, g:#
(4) Hooft behaalen. Dus deed Parma (4) onder be nieuwgekooren Landvoogd van Vlaan- #

#" leyd van Montigny en la Motte door

dre met zoo goede uytkomſte al zyn ver

"" omtrent vyfduyzend man, op den laat moogen te werk, dat Ooſtende, 't gene
ſten van Zomermaand de zeeſtad Duyn Parma al had begonnen te belegeren, nog
kerke berennen. Waarvoor de belege wierdt behouden. Dit belettede echter niet

raars zich met zoo groote naarſtigheyd dat de Spaanſche Landvoogd zich eerlang
verſchanſten dat alle toevoer van buyten meeſter van Dixmuyden en Wynoxbergen

den ſtedelingen eerlang was afgeſneeden, maakte, 't gene hem door de Franſche (6) (6). Hooft
en de Spanjaards, naa 't inneemen van de Steêvoogd wierdt geleverd. Zoo onge- #.
hoogten der bygelegene duynen, die de meene voorſpoed ſcheen niet, als eenen
ſtad beheerden, het zeer kort met het be wiſſen ondergang der Staatſche zaaken te
leg maakten, mids hen de ſtad den zeſtien voorſpellen. Ja Parma zelf vattede die
den van Hooimaand wierdt overgeleverd. hoop op, en zondt Johan Richard met die
Naauwlyks was 't noodige in de veroverde verzekeringe en met verzoek aan den Ko

veſting beſteld, of Farneze kwam, te ge
lyk met de eerſte opgevatte vreeze, die uyt
het gerucht van het verlies van Duynker
ke geſprooten was, die van Nieupoort op
den hals. Welke plaats, vermids daarin
niet dan twee vendelen laagen, die te on
ſterk waaren om de burgers in toom te hou
den, hem insgelyks den vierentwintigſten
wierdt geleverd. De verbaaſtheyd hier
door nog grooter geworden had ook de ge
I. Deel.

ning, van zich te verpynen om eenmaal alle
krachten by te zetten, door welke hy zich
ſterk maakte van Vlaandre en Brabant in

een jaar te zullen veroveren.

Het zelf

de ſchynen ook deeze legpenningen te
beveſtigen , die wegens den ongemee
nen voorſpoed der Spaanſche wapenen
in dit jaar zyn geſlaagen en in de vol
gende, zoo nu zoo dan, vernieuwd ge
worden.

Pppp

I. Op

I.#
Op voeten
de voorzyde
van den eerſten
ziet menbinnen
Alexander
zitten,(1)enProfeet
onder
de verſlagene
Nederlanders,
deeze gewapend
ſpreuk vantedenpaarde
Koningen

(r) Pſalm des
XV III.
David:

Y. 38.

NON CONVERTAR, DON Ec DEFICIANT.
IK ZAL NIET WEDERKE EREN, VOOR DAT ZE

,

VER DE LGD ZTN.

Op de achterzyde ſtaat, boven de wapenſchilden van Brabant, Limburg en Luxenburg, dat
van Spanje, tuſſchen 't jaar 1583, hebbende onderaan alleen het gulden Vlies hangen. Het
omſchrift is dusdanig:

Gecºro 1 R POUR LA CHAME Re Des COM et Es De BRABANT,
LIMB o UR G, LUXE MB o UR G, A NAM UR.
LEG PENNING VOOR DE REKEN KA MER VAN

BRABANT,

LIMBURG EN LUXENBURG, TE NAMEN.

II. De tweede penning is den voorgaanden gelyk, uytgezonderd dat het Spaanſche Wapen
met den halsband van 't gulden Vlies alhier is omhangen, en het jaar 83. onder het #
geſteld is.

tº) Pſalm
xxi. W.2.

III. De derde penning verbeeldt, op de eene zyde, den Spaanſchen Landvoogd aan 't hoofd zyns
legers ten beleg van eene ſtad trekkende, onder de gunſt en beſcherming des Hemels. Het
omſchrift, dat mede van den Koninglyken (2) Dichter is, geeft het betrouwen te kennen, dat

Parma op den byſtand Gods in zyne verdere onderneemingen ſtelde, want het luydt aldus:
DOMINE IN VIRTUTE TUA, LAETABITUR REX.
O HEERE! DE KONING ZAL VERBL TD Z YN O VER
UWE STERKTE.

Op de andere zyde ſtaat het

#ºnde wapenſchild van

Spanje omvangen door het gulden

Vlies, dat weder door dit randſchrift:

GECTo1R DU BUREAU DES FINAN ces. 1583.
LEG PENNING VAN DE KAMER DER GELD MIDDELEN.

Nu hieldt in deezen hoek byna niets de
Staatſche zyde als Ypere, 't gene een der
vier Leden van Vlaandre, en door zyn
groot getal van inwoonders en goede veſ
tingwerken niet ligt te dwingen was. Te
Q Meter meer, vermids (3) de Heer van Marquette

1583.

lende gaarne deezen doorn uyt den voet,
en die ſtad in handen hebben om den Fran

çoizen allen toegang langs dien kant af te
ſnyden, deed, naa 't winnen van Dixmuy

de zyne volkeren die ſtad naderen en tuſ:
ſchen de zelve en Brugge een hechte ſchans

#. daar in 't bevel had, die van zyn beleyd opwerpen , als vanwaar haar alleen de (4)
en kloekmoedigheyd reeds verſcheydene eenige toevoer (4) kon worden aangebragt.
blyken had gegeeven.

Parma echter wil Zoodra deeze ſterkte voltrokken en in
-

ſtaat

Mete

ren Ned.
Hiſt. fol.
222, verſo.
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ſtaat van tegenweer gebragt was, wierdt nood te proeven. Want de eetwaaren, die #*.
ze van den noodigen voorraad, geſchut en in den beginne der inſluytinge nog voor

manſchap voorzien, en het Bevelhebber handen waaren en voor eenen taamely-

\

ſchap der zelve den Heere van Werpe, ken prys konden bekomen worden,
Grootbaljuw van Kortryk opgedraagen. wierden dagelyks ſchraaler, en tot zoo
Een- en andermaal trachtten de Staatſche hoogen prys bereyds verkocht, dat de
volkeren de ingeſloote ſtad den noodigen ſobere ſoldy der bezettelingen niet kon
toevoer te bezorgen, maar de aanvoerders de toereyken om die te koopen, ten waa
(i) Mete- eens te (1) Wynoxberge, en naamaals digt re de Steêvoogd door 't laaten munten

# onder de ſtad zelf zynde geſlaagen, be

van deeze loode noodſtukken den bezet

225 verſo. gonnen de belegerden bereyds den voor

#n eene ruymte van geld verſchaft

# van

eenen zeer zwaaren hongers

f. Het eerſte, 't gene ſtaande het beleg voor twintig ſtuyvers is gangbaar geweeſt, als blykt
uyt de bovengeſteldene ſyferletteren, heeft rondom het wapenſchild van Vlaandre, en het jaar
83. der muntinge, dit opſchrift:

QUID NON CO GIT NECESSITAS?
WAAR TOE D WINGT DE NOOD NIET?

II. Het tweede, dat in 't zelfde jaar gemunt, en maar voor tien ſtuyvers gangbaar geweeſt is,
heeft om den Vlaamſchen Leeuw, dit randſchrift:

-

NIL RESTAT RELIQUI.
NIETS IS ER MEER OVERIG.
-

-,

Staande deeze inſluyting van Ypere be verkoopen van Aalſt door de (4) Engelſchen

haalden de Spaanſchen nog verſcheydene aan den Spanjaard niet weynig hielp. Naar
andere voordeelen.

Dus bezetteden de

maate dan deezer bedeesdheyd nam ook de

Ryſſelaars het ſtedeken Menen, waaruyt verwarring en 't inwendige mistrouwen da
(#)M: die van Brugge (2) t'hunner eyge beſcher gelyks (s) nog meer onder de Staatsleden (3) Meter:

#". minge de Staatſche knechten getrokken
verſo.

de overhand. Want ſedert den laatſten aan-

hadden. De zelve landaardt, die binnen Bre

ſlag des Hertogen van Anjou op Antwer-zzo.
da in bezetting lag, had ook op den twaalf pen, had het bewind van den Raad van

G) Meter den van Oogſtmaand(3)Steenbergen door Staate opgehouden, dien men nevens hem
&##

#.

# veroverd, even gelyk Taxis, be

had opgerecht, en was het opperlandsbe

#" gunſtigd door de duyſterheyd des nachts, ſtuur den Algemeene Staaten weder in han
naa den eenentwintigſten van Herfſtmaand de gevallen: wier leden onderling niet

de ſtad Zutfen voor den Koning overrom weynig in gevoelen geſplitſt waaren. Want

peld en ingehouden. Welke zeege Par deeze wilde met den Koning, die met An
ma zelf nog vergrootte met het Sas van jou, gene weder met geen van beyden ver
verdeeld
Gent, Axel, Hulſt en Rupelmonde te zoenen. Zulks deeze
vermeeſteren. Zulks de algemeene verſlaa heden den Spanjaard eenen gladden weg
genheyd, vermids de groote voorſpoed van tot de gemelde voordeelen baanden, en die
's vyands wapenen, de oogen aller Staatsle beyden weder gelegenheyd tot het munten
den uytblonk. Waartoe het verraaderlyk van deeze legpenningen hebben gegeeven.

#

Pppp 2
- -

t

-
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I. De voorzyde verbeeldt eenen loopenden haas, het gewoonlyke zinnebeeld der vreeze, bin
nen denkring van acht uytſteekende jagtſpeeren; met dit randſchrift:
MALA UND IQUE CLADES.

ALLE RWEGEN QUAA DE RAMPEN.
De tegenzyde die geene verbeelding heeft, voert onder het jaar 83, waarin de penning ge
munt is, dit opſchrift:
FOR IS VASTABIT EOS GL ADIUS ET IN TUS PAV OR.

BUYTEN ZAL HEN HET ZWAARD VERWOESTEN, EN
BINNEN DE SCHRIK.

II. In de plaats van deeze ſpreuk en 't zinnebeeld op de tegenzyde ziet men ook, als op deezen
tweeden, een rennend hart, wiens geheele achterlyf, ten breydel zyner alte groote voortvaarend
heyd, in eenen ſlakkehoorn is opgeſlooten; binnen deeze bekende ſpreuk:
O

FESTINA LENT E.

1583.

HAAST U LANGZAAM.

1583.

Waarſchynelyk tot vermaan om niet zoo voortvaarend te weezen, met den ouden Koning te
verſtooten en de hooge Overigheyd des Lands aan den Hertog van Anjou op te draagen.
III en IV. Want op den derden en vierden legpenning wordt een kapel door eene krabbe by
de vleugels vaſtgehouden; binnen de zelfde

#

FESTINA LENT E. 1583.
HAAST U LANGZAAM. 1583.
(1) ene

Op de andere zyde van den derden is een bundel pylen, het teken der Eendragt, met eene
het zinnebeeld (2) der Voorzigtigheyd, omvlochten, binnen dit randſchrift:

#".
ſlang,
ap. X
Y. 16.

VIS NESCIA VINCI.

EENE MAGT, NIET TE VERWINNEN.
(2)
Lib. I
2.

Dan op de tegenzyde van den laatſten ziet men, dat aanmerkenswaardig is, het verdichtſel

- --

fab. 2.

zintyke

(1) van Phaedrus eenigszins naagevolgd, daar de kikvorſchen den eerſtgegeeven Koning verachte
hebbende verſtooten van de Goden eenen anderen verzoeken, en hunnen grootſten vyand,

#

Fabelpag. die in deeze geweſten de ooyevaar is, tot ſtraf van haare voorige reukeloosheyd bekomen. Wel
89.

Bri

ke verre van op eene zachtere wyze te heerſchen, als uyt de onderneeminge van den Hertog van
en met de zelve zyne magere leden
te voeden, binnen dit omſchrift van den (3) Apoſtel Petrus:

g#" Anjou bleek, de weerlooze kikvorſchen trachtte op te eeten,
#.”

HON ORATE REGEM.
EERT D EN KONING.

Veelen
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IIII. Boek.

337

Veelen hadden zich ingebeeld dat de lyks aanqueekte. Hooglyk verdroot zoo 1583.
Spanjaard in dit jaar geenszins zoo groote zeldzaam eenen handel de (2) Graaven van G5 Hoon
Mansvelt, mids nu 't gerucht op aller # Hiſt,
Duytſche tongen reedt, hoe hunne Nicht ol. 837.
zy waanden dat die Landaardt met het ver
jaagen van Gebhard Truxes, Biſſchop en (die Geeſtlyk en Kanoneſſe van Girresheim
Keurvorſt van Keulen, de handen genoeg was) als eene byzit door Gebhard Truxes,
ſaam vol werks zoude gehad, en dit de tot algemeene ergernis zoo van geeſt
voordeelen zoude behaald hebben, vermids

afgematte Nederlanden eenige tuſſchen lyken als werreldlyken, gebruykt wierdt.
ruſt verſchaft hebben om adem te haalen.

Dierhalven, om 't misnoegen haarer vrien
Wat de reden en 't vervolg van deezen den te ontgaan, nam (3) hy haar ten

#*

Keulſchen kryg geweeſt is, zal ik, mids wyve, en beſloot door 't invoeren (4) van Belg. Dec.
die zoo groote gemeenſchap met de Neder den Hervormden Godsdienſt, te gelyk zy-#**
landſche zaaken gehad heeft, alhier korte nen ſtaat te behouden. Om 't welke uyt (# Hooft
lyk inlaſſen.GebhardTruxesBroeders Zoon te voeren, hy zich inbeeldde, dat hem #".
(1) Strada
de Bello

van den Kardinaal Otto (1) was, naa den

geen ſteunſel of hulp der Onroomſche Prin-"

# bec. afſtand van Salentinus van Iſenburg, door ſen, zyne gebuuren, faalen kon. Des
II. pag.
de Domheeren tot Aartsbiſſchop en Keur voerde hy haar openlyk, naa hy ze ge
vorſt van Keulen in het jaar zevenenzeven getrouwd had, als zyne Gemaalin ten

rig gekoozen, en by goedkeuring van den
Roomſchen Stoel in die waardigheyd be
veſtigd. Naderhand op de Keulſche vree
dehandeling, als Middelaar wegens den
Keyzer benevens nog vier andere Gezan
ten aldaar zynde gekomen, wierdt hy
door de ſchoonheyd van Agnes van Mans
velt t'haarwaart in zoo hevige min ontſtoo
ken, dat hy haar veel maalen bezocht,
by zich nodigde, en door onderlingen om

hove in, zwoer den Roomſchen Gods

dienſt af, en viel plotslyk aan 't hervormen,
tegens den raad zyner vertrouwſte boe
zemvrienden, welke wilden, dat hy voet
voor voet zoude gaan, geloofsgenooten
aanfokken, en met ampten voorzien,
om hem, in tyd van nood, tot rug
ſteunſel te dienen.

Door dit beſtaan had

nu ieder niet alleen van den getrouw
den Biſſchop den mord vol, maar men
w

-

-

5) Luckii

megang en grootere gemeenſchap, als ee zag van hem deeze (5) penningplaat in 't #n
fol. 192.
nen Biſſchop betaamde, zyne liefde dage licht komen.

Rondom zyn borſtbeeld leeſt men in den rand deeze tytelen:
GEBHARDus, DE 1 GRAT 1A ARCH1 EP1sco P US ET ELE cTo R
COL oNIAE, WEST PH AL1 AE ET ANGR1 AE D ux.

GE B HARD, Doo R GODS GE NA DE AARTSBISSCHOP EN
KEURVORST VAN KEULEN, HERTOG VAN
WESTFALE EN ANGRE.

Deeze twee laatſte tytels voeren de Keulſche kerkvoogden ter oorzaake (gelyk (6) eenigen wil- (6) Heie
len) dat Keyſer Otto de III het Hertogdom

# met dit Bisdom, op 't verſoek van Bruno Hiſt de

zynen broeder, vereende en inlyfde: even
gelykHertog
Keyſervan
Fredrik
I. naamaals
dat van
Weſtpha-EP,
endrik
Beyerede en
Saxen, om
dat die
in den # IIf.
le daar aanhechtte, het gene hy van
ryksban was, had aangeſlaagen.

Pag-1 13.

Naauwlyks was dit Huuwelyk voltrok men zich, wegens het zeldzaam gedrag van
ken, of de Regeering en Burgery van Keu hunnen vorſt en kerkvoogd,by hem beklaa
len , midsgaders zyne medebroeders de gen.
Het zelfde
ookmaakende,
des (7) Keyzers
(-) Hooft
Afgezant,
hem deed
bekend
hoe Ned.
Hiſt,
Domheeren van het zelve Kapittel kwaa
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#

van den in den Ban gedaanen Geb
1583. zyn Meeſter geenszins deeze aangevangege
loofshervorming binnen de paalen des Key ard Truxes verkoozen. Welke zich hier
zerryks zoude toelaaten. De Paus trachtte door genoodzaakt vondt de wapenen op te
hem ook de voorgenome Geloofsveran vatten, op hoope van eerlang door de boven
dering af te raaden, dan Truxes op de be gemelde Onroomſche Vorſten krachtdaa

loofde hulp van den Keurvorſt van den dig te zullen worden bygeſprongen. Dan
gelyk de belofte gemeenlyk vaardig ge

Palts, van den Graaf van Nieuwenaar,

van den Hertog van Tweebrugge en van ſchiedt, maar de hulptraaglyk, vooral #e der
de andere vorſten der Ausburgſche belyde Duytſers, bykomt, zoo zag de getrouwde
niſſe zich verlaatende, volhardde in zyn Biſſchop zich eerlang in 't naauw en door
voorneemen. Zulks men te Keulen een de krygsbenden, zoo van Erneſt van Beye
Roomſch Banvonnis door den Pauslyken ren als van den Spaanſchen Koning (die
r) Strada Afgezant, Johan François (1) Bonhovius,
Alexander Farneze hem onder gezag van
e BellO
Belg. Dec. eerlang zag afkondigen en aanplakken , den Graaf van Arenberg ten getale van
II pag.
waarby Truxes van de gemeenſchap der drieduyzend voetgaſten en vyftienhonderd
273.
Roomſche kerke wierdt afgeſneeden, en ruyters, ten onderſtand had toegeſchikt)
zoo van zyn Biſſchoplyk ampt, als Keur meeſt alle(4)zyne ſteden en ſterkten, uyt- #
vorſtlyke waardigheyd vervallen ver genomen Bon, eerlang overweldigd. In- # Ber
klaard; Midsgaders de Domheeren gemag voege de nieuwe Kerkvoogd wegens zoo II pag.
tigd, om tot het verkiezen van eenen zonderling geluk, midsgaders ter ge- ***
(2)
Hooft nieuwen Biſſchop en Landsheer te treeden. dachteniſſe, dat het Luykſche Prins
Ned. Hiſt.
#" By 't vergaderen van 't Kapittel wierdt, op dom onder zyne beſtiering met het
#"
de gedaane aanpryzing des Keyzers en Ko 'Rhynſche Keurvorſtendom thans was ver
deserald.
Bour- ningS Van Spanje, Erneſt van (2) Beyere, eenigd, dit geldſtuk nog in dit zelfde jaar
-

-

guem, de die Biſſchop van Friſingen en Luyk was, den zyner verheffinge heeft in 't licht gegee

#" (3)drieëntwintigſten van Bloeimaand in de

VCIl,

-

-

Op de voorzyde leeſt men, rondom het borſtbeeld van den nieuwverkooren Biſſchop, deeze
ſpreuk tot randſchrift:
TAN DEM BONA CAU SA

TRIUMPHAT. 1583.

E TND ELTK ZEE GEP RAALT DE GOEDE ZAAK.

1583.

+

De rugzyde voert zyn wapenſchild, ſamengeſteld, uyt die van zyne oude en de thans op nieuws
verkreegene Staaten, in den rand ſtaan deeze woorden:
MON ET A NOvA RHEN A N 1 ELECToRAT Us
PRIN C1 PAT U 1 CONSOCIAT I.

NIEUW MUNTSTUK VAN 'T RrNS CHE KEUR VORSTENDOM
MET HET PRINS DOM VEREENIGD.

Niets byna mangelde aan de volle bezit tingen van Erneſt van Beyere, verdeedigd
ting van dat Keurvorſtendom, als de ſtad wierdt. Ondertuſſchen was de getrouwde
Bon, die zynde de gewoonlyke Zetel der Biſſchop door Keyzer Rudolph (5) mede (5) strada
Biſſchoppen, en tamelyk geſterkt, door in den Ryksban gedaan, en alle krygs- #e
Karel Tuxes als Opperſteêvoogd met meer overſten en ſoldaaten, die Gebhards zyde #

der moed als manſchap, voorzynen gevlug niet verlieten, voor vyanden des Room
ten Broeder Gebhard, tegens de aanvech ſchen Ryks, by openbaare afkundiging,
-

Ver
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Johan Mauriquez, die met
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waarde te zullen houden, wat met de uyt-1583.

eenige hulpbenden door Alexander Farne gezondenen zoude zyn beſlooten.

Naa

ze aan den nieuwen Biſſchop ſedert nog tot veel ſtribbelens wierdt by 't verdrag vier
hulp was toegevoegd, vondt een middeluyt, duyzend kroonen den bezettelingen toe
om den inhoud van 't gemelde Banvonnis gelegd, mids dat ze by 't uyttrekken de
aan de bezettelingen der belegerde ſtad gevangene Hopluyden zouden overleveren,
kenbaar en daar door zoo oproerig te maa Gebhards vendelen verbreeken en daaren

ken, dat zy tegens hunnen Steêvoogd op
ſtonden en nevens den zelven nog twee an
deren der aanzienlykſte Hopluyden in de
boeijen ſmeeten. Dus meeſter der ſtad

l

(1)

boven belooven, dat ze voortaan niemand

zouden dienen, die door den Keyzer in den
Ryksban verklaard wierdt. Dit wierdt
volbragt, en daags daaraan nam Erneſt
, waarin, ſtaande
zynde, zonden de opgeſtaane bezettelin van Beyeren bezit
Strada gen tien (1) hunner makkers naar buyten, de belegering, tot betaaling der bezettelin-

de Bello

Belg. Dec.

II pag. 275.

#

gen

terwyl de anderen op de veſt ſtaande, met ken gemunt (2) zyn.
het opſteeken der handen, betuygden van

- -- - -

- ---- --

-

-

-

# driederhande # noodſtuk- #n
191 •

-

Gelykze van verſcheyde grootte zyn, zoo zynze ook zekerlyk voor onderſcheyden prys gang- (s, Hein
##

baar geweeſt. Op alle drie ſtaat in den bovenhoek eene ingeſtempelde G de eerſte letter van

Gebhards naam. Waaronder, boven op het gewoonlyk wapen van 't Aartbisdom Keulen (dat l'Emp,

f

(3) een zwart kruys op een zilveren grond is het ſtamſchild van Gebhard Truxes, 't gene uyt #
pag. 1 17.
drie zwarte loopende leeuwen (4) op een goud veld beſtaat, geſteld is, met dit opſchrift:

(4) Imhof
Not. Sacr.

B o N.

R. Imp.

1 58 3.

Proc. fol.

538.

-

Sedert wierden nog de krygsbenden, die

hielden, zoo nam men voor het dertiende

#

Gebhard Truxes in 't land van Kleef ſtaan

lid der Uytrechtſche
('t gene
de
het
beleg
vergaderd
had,
door
(5)
Ver
van
den
Godsdienſt
handelt
(1o))
nader te ſto Hooſt
(5) Strada
e Bello
onderzoeken
en
dit
ſtuk
ten
meeſte
oorbaar #n.
dugos volk en de Beyerſchen, die hem
ol. 62o.
Belg. Dec.
des
lands
te
beſliſſen.
En
dewyl
alle
de
volgden,
voor
't
laatſt
geheel
verſlaagen
en
II.pag.275.
verſtrooid. Invoege de verjaagde Biſſchop bezondere Staaten, uytgezonderd Holland
met Agniet van Mansvelt zyne huysvrouwe (11) en Zeeland by 't gemelde lid der Uyt-gry Bor
naar Delft by den Prins van Oranje (6)ver rechtſche vereeniginge, voor zich eene #n,
(6) Bor
Nederl.
trok, en ſedert, als vergeeten burger, zyne volle vryheyd in het laaten oefenen van XVIII.
Beroerten,
XVIII.
overige jaaren, zynde door de Staaten van zulk eenen Godsdienſt, alwaar het zelf #.
boek,
(7) Holland ſlechts van de wyn-en bierpagt den Roomſchen , hadden bedongen ,
fol. 4.
ontheft
, in knaagend naaberouw, over wierdt thans tot meerdere eendragt met al
(7) Reſol.
der Staat.
zyn
voorleeden
lot, op 't huys te Rouw gemeene ſtemmen beſlooten; dat (12) men (12 Hooft
van Holl.
koop (8), by Leyden ſleet. Even gelyk den Hervormden Godsdienſt, welks oef. E#".
2 Mey
1584 fol. het geſchil van den Godsdienſt in 't Keuls fening ter kerke was ingevoerd, zoude"
265. (8) Hooft land eenen kryg veroorzaakt had, die ten handhaaven , zonder eenige andere lee
Nederl.
Hiſt. fol.

voordeele der Roomſchen beſliſt wierdt,

re, of pleeging van Godsdienſt binnen

zoo was de zelfde zaak thans aan de Alge de Vereenigde Landen openbaarlyk te ge
838.
meene Vereenigde Staaten, in dit jaar te doogen. Ingevolge van dit beſluyt is aan
Middelburg vergaderd, ook tot voorwerp de Gemagtigde Raaden van Noordholland
van hunne beraadſlagingen. Want aan geſchreeven (13), teneynde zyluyden de (13) Reſol.
hadden de behulpzaame hand te #"
merkende de menigvuldige en verſchillende
met 's lands krygsvolk,
at 18 January
geloofsgevoelens hunner inwoonderen, leenen
zeker opgeworpen verleyder, die zich #s fol.
(o) Hooft hoe in Noordholland (9) groote ſaamenko
Ned. Hiſt. mingen van Roomſchen geſtoord, en on
noemde Biſſchop van Haarlem, en zyne "
fol. 869.
der andere ook twee Jeſuiten gevangen aanhangeren bekomen, midsgaders alle
waaren, die ten platten lande vergadering kerkvergaderingen der Roomſchen met de
Q-q qq 2.
W3 -

#

N E DE R LA N D SC H E
deren(5) verkogt,
deby
daareeden
van ontbloote
(5)Reſoi.
1583. wapenen beler en geſcheurd wierden. En Geeſtlykheyd,
naaenzy
verklaard derStaaten
van Holl.
zekerlyk
eerlang
zag
men
eenen
Gerard
# Reſol. (1) Jaſperszoon door den Baljuw van 't had geene kerklyke brieven of ſtukken (6) 25 Juny
er Staat.
te hebben, als de Priorin van 't Koningsveld #. fol.
van Holl. Gooiland op de voorpoort des Hofs in 's
34o

11 Juny
#
Graavenhaage gevangen zetten, om dat

te Delft ſlechts eenhonderd, de Prior van (6) Reſol.

#. hy, als Prieſter, kerkvergadering had ge Sion(7)honderdvyftig, de Nonnen van Sint # #
# houden. Ook wierdt op laſt der Staaten vyftig
Anne zeſtig
die van Sinte
Urzele te Delft
14 Dec.
guldenenjaarlyks
ten onderhoud
toe- #
fol.
#" van Holland (2) een bevel afgekundigd,
# dat ieder 't zy Geeſt- of Werreldlyk alle # doch 't gene ſedert nog niet mogt #Reſol.
#" brieven en ſtukken de Geeſtlyke goederen etaald worden, voor dat ze (8) den Ko- #n
35.
(3) Reſol.

betreffende aan de rekenkamer van Hol

ning van Spanje hadden afgezwooren. Em 30 sept.

# land zoude moeten overgeeven en de on dewyl hierdoor zekerlyk moeſt volgen, dat # #
22 Maart willigen of die verdagt waaren,by gyzeling de Roomſche Godsdienſt zoo niet geheel # beº:

#.

#** en gevangenis tot de bevoole overgceving

in Holland uytgerooid ten minſte zeer on-

(#) Reſol gedwongen worden. Het klooſter (3) der

derdrukt ſtondt te worden, zoo behoeft derStaaten
zich niemand te verwonderen, met den #.

#" Predikheeren in 's Graavenhaage, de kerk
23 July
1583. fol.
275.

1584.

by de brugpoort te (4) Workum en an aanvang des volgenden jaars, eenen dus- 1583 fotº
deren wierden geſlecht, de Geeſtlyke goe danigen penning te zien in 't licht geeven. "

De eene zyde verbeeldt de geſchiedenis uyt (9) de Openbaaringe van Johannes, daar de Engel
eenen molenſteen in zee werpt, met deeze ſpreuk aldaar gemeld:

(9) Kap.
XVIII.

W. 21.

SIC RUET ALTA BABILON. 1584.
ZOO ZAL 'T HOOGE BABEL NEDERS TO R TE N.

(1o) Chr.
Sigism.
Liebe
Prodrom.
refor. &C.

1584.

Dat door Babel eenigen de ſtad Rome of, om beter te zeggen, de Roomſche kerk verſtaan,
is werreldkundig, ja men heeft deswegen, om dat gevoelen (onder anderen ook (10) door
deezen penning) te bewyzen, te Leypzig in den jaare 1717. een geheel boekje in het licht zien ko

men. Op de andere zyde ſtaat de gemelde ſtad in vollen brand, binnen dit (11) omſchrift:

pag. 93

(11) Joh.
Openbaar.
kapitt.

FORTIS Do M1Nu S, QUI JUDICABIT EAM, Con F1D1TE FIDE Les.

XVIII.

Y. 8.

BETROUWT GELOO VIGEN, STERK IS DE HEERE,
DIE HET ZAL OOR DE ELE N.

Niet weynig had de ondernoomen aan ke, met Anjou nog dagelyks, op 't ver
ſlag van den Hertog van Anjou tot dit be zoek (13) der Engelſche Koninginne kwam (13)Hooft
ſluyt geholpen, en de gemoederen der Ne te
handelen,derzoo
was de gemeente
opgevattethans
ver-#".
bitterdheyd
misnoegde
e

derlanderen dermaate verbitterd, dat de
/

Regeerders en Wethouders van Antwer zoodaanig toegenomen, dat eerſt (14) de (14) Hooft
pen, by afgekondigde plakaaten, hunne Gentenaars, daarnaa ook de overige Al-#".
inwoonders bevoolen jaarlyks den zeven gemeene Staaten een plegtig Gezantſchap"
tienden van Sprokkelmaand met openbaare aan de Duytſche Vorſten afvaardigden,

(12)Hooft (12) vreugdetekens, en 't houden van eenen ten eynde de handelingen mogten worden

#" ſtaatlyken dankdag te vieren, als zynde

afgebrooken, die de Prins van Oranje, uyt

* een dag, waarop de Goddelyke byſtand kenniſſe van eygen onvermoogen van den
door zyne meer dan verhoopte uytwer
king, over die ſtad, als ze met eene wiſſe
ſlaverny gedreygd wierdt, oogſchynelyk
had doorgeſtraald. En of men wel uyter

begonnen oorlog zonder buytenhulp tot een

goed eynde te konnen brengen, nog dage
lyks met Anjou leevendig hielt. Als dit op 't
hevigſte wierdt gedreeven, kwam er tyding
lyk tot hereeniging, der voorgevalle breu van 's Hertogen ziekte uyt

vankok:
OG

H IS TO RIP EN NH N GEN.

hoe hem op den eerſten van Bloeimaand
door alle openingen des lighaams het bloed
uytvloeide, als of de aderen door de
(1) Hooft kracht (1) van het te paarderyden gebroo
Ned. Hiſt.
fol.9co.

IIII. Boek.
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leyde. Waardoor alle argwaan wegens 's 1584.

Hertogen handeling verdween, en het
roer der regeeringe door de Brabantſche
Staaten (even gelyk in Vlaandre al over
ken waaren. Welke quaal hem te meerder een wyl geſchied was) nu ook alhier als
verzwakte, mids hy geene
konde een volkomen Vryeſtaat buyten alle ach
nuttigen, invoege hy te Cha eau Thier terdenken voortaan ſtondt te worden ge

#

ry op den tienden van Zomermaand, in 't handeld: zulks deeze (2) geldſtukken, (3) Lucki
begin van zyn eenendertigſte jaar het ſterf als gedenktekens der herwonne Vryheyd, #*"
lyke met een groot vertrouwen op de ver op hun uytdrukkelyk bevel , in dit jaar
dienſte zyns Zaligmakers ſtandvaſtelyk af gemunt zyn.

I. Op de eene zyde ſtaat het Brabantſche wapenſchild, zynde een goude Leeuw op een zwart
veld, waarrondom, in den binnenſten kring, deeze woorden geleezen worden:
SYMBOLUM INTERREG NI.

B E WYS TEKEN DER TUSSCHEN REGEERINGE.

Rondom 't welke, in den buytenſten rand, dit tweede opſchrift geſteld is:
MONET A DU CATUS BRABANTIAE.

MUNT VAN 'T HERTOG DOM BRABANT.

Op de andere zyde zit de Brabantſche Leeuw, boven het jaar 1584, binnen eene eerpoort,
zynde de buytenſte rand omzoomd met deeze woorden:

ANTIQUA VIRTUTE ET FIDE.
MET DE OUDE DAPPERHETD EN TROUWE.

Waarbinnen dit tweede omſchrift ſtaat, tot blyk dat dit geldſtuk op uytdrukkelyken laſt der
Brabantſche ſtaaten gemunt is:

oRDINIBUs JUBENTIBUs.
OP BE VEL DER STAATE NV.

II. Op het zelfde voorwerp is ook het tweede gemunt, dan dewyl het onderſcheyd alleen in
de verſchillende ſchikking der ſieraaden beſtaat, zoo kan dat beſt in de afbeelding zelve gezien
worden.

Met het begin van dit jaar behaalde A lyk haare poorten, eer het ook den Prins
lexander Farnezegeene mindere voordeelen van Chimay op den hals kreeg, te openen.
als in het voorige. Want op den negen Dees, naa dat hy (als gezegd is) Land
den van Grasmaand wierdt de ſterke ſtad

voogd van Vlaandre geworden was, had
Ypere genoodzaakt, mids de overgroote zich als een yverig voorſtander van den
) Bor
ederl.
hongersnood aan den Heer van Werp (3) Hervormden Godsdienſt gedraagen, en
Beroerten,
der inſluytinge, onder belofte van dus niet alleen alle Roomsgezinden uyt
XVIII.
boek,
onderdduyzend guldens tot afkoop der den Magiſtraat gezet, maar ook de ver

#

fol. 49.
Verſo.

plunderinge te zullen opbrengen, eynde moogendſten uyt de ſteden gebannen, ja
I. Deel.

Rrrr
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1584. eenen Prieſter, hem op het doen der Miſ
T ſe betrapt hebbende, met zyne plegtge
de ſtraat ten ſpot laaten om
leyden, en dus een groot vertrouwen by
zyne geloofsgenooten gekreegen. Dan

#

w

elfden niet alleen die van Brugge en 't Vrye,
maar gaaven hem vyf dagen laater volko
me volmagt, om zoo gewigtig een werk
tot een goed eynde te brengen. Gelyk
een aanzoek deed hy aan die van Ooſten

het zy door eyge wiſpeltuurigheyd, of 't de, Sluys en Damme, dan ziende de twee
(1) Hooft onophoudelyk ſmeeken zyns (1) Vaders eerſte onwillig en de Gentenaars ſedert in
#" overgehaald, beſloot hy zich niet min hun eerſte voorneemen vertraagen, zondt

" met de Roomſche kerke als den Koning te

hy, die zaak niet langer willende verwy

verzoenen; en, om met des te meer achtin len, zoo wegens zich zelf, als de ſtad

ge ontfangen te worden, de hem aanbe Brugge, en 't Vrye (3) negen Gemagtig- (3) Mete
trouwde ſteden den Spanjaard in handen te den aan Alexander van Parma te Doornik: ##
doen vallen. Tot dat eynde, doch onder alwaar zy den twintigſten van Bloeimaand 276. "
voorgeeven van te beletten dat de Magi met des Hertogen Gemagtigden het ver
ſtraat geen vreemd
in de ſtad bond van verzoening ſlooten, 'tgene twee
(2) Meter. bragt, rukte hy (2) de burgery op 't on dagen laater door Parma zelf wierdt be
Ned. Hiſt.
En dewyl ten voordeele des
fol. 225. voorzienſt te Brugge in de wapenen, en krachtigd.
herſcheppende de Wet ſtelde hy de voorige Roomſchen geloofs by 't zelve de behou
afgezette Roomſchen weder in hunne be ding der vrydommen, de herſtelling(4)der S#
diening. Desgelyks alom ook in alle an Geeſtlyken in hunne goederen,en de weder- Beroerten,
dere ſteden Spaanſgezinden, zoo veel 't invoering van dien Godsdienſt, metuytſluy-#".
hem moogelyk was, ten bewind indrin tinge van (5) alle andere kerkdienſten was fol. #.
gende, bragt hy 't eyndelyk zoo verre, bedongen, zoo behoeft zich niemand te ##"
dat men te Gent den vyfden van Lente verwonderen, dat de Lentetyd deezes jaars, Hiſt foi.
maand ſchriftelyk een beſluyt nam van in welken deeze eendragt op dat voorbeding **
met Parma wegens eene verzoening te han met de Walſche ſteden gemaakt was, opdee
delen. Het zelfde deeden ook op den zen legpenning als Heylig geroemd wordt.

#

De eene zyde verbeeldt eenen brandenden altaar, 't zinnebeeld van den Godsdienſt, waar boven
eene duyf met eenen olyftak in haaren bek vliegt, tot bewys dat de Vreede van den Godsdienſt
by de getroffe verzoening gemaakt was. In den rand ſtaat t omſchrift:
REDUCI BEL GAR U M CON CORDI.AE SACRUM«

AAN DEN WE DERGE KEERD EN EENDRAGT DER
NEDERLAND EN TOE GEW2TD.

Op de andere zyde houden twee geſtrengelde rechter handen den ſlangenſtaf van Merkuur,
zynde het gewoonlyk zinnebeeld van den herſtelden Vreede, en alhier der gemaakte verzoeninge
met den Koning en de kerke. Verder is de rand omzoomd met deeze woorden:
VER SACRUM.
HET LIGE LENTE.

1584.
1584.

Deeze zonderlinge voordeelen door de righeyd, die men over twee jaaren den

##

Spanjaards aan den eenen kant behaald, en Prinſe ſlechts, voor zoo lang de oorlog

# dat de Algemeene Staaten aan den anderen zoude duuren, had in handen geſteld,
9 Dec
kant ondertuſſchen geen manmoedigd be thans voor altyd aan den zelven, op bil
##3: fol ſluyt namen, waaren oorzaak dat die van lyke voorwaarden, op te draagen. En of
#eſol. Holland (6) Zeeland en Uytrecht een na wel Amſterdam daar tegens zyne aantuy
# der verbond onderling aangingen, met be ging deed, uyt vreeze, dat men dan in
#" lofte van (7) onder een Hoofd te blyven, Spanje den Hollandſchen koophandel ver

# ºok mids men van zins was, de Hooge ove

bieden, en die tot naadeel hunner ſtad zich
ge

H IS TO R I P EN N
(1) Reſol.
derStaaten
van Holl.

I N GEN.
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Heemskerk, en de Heer van Boetſelaar
zoo zyn echter de voorwaarden, volgens naar Gouda gezonden, met laſt, zoo de

(1) geheel in Zeeland nederzetten zoude,

1584.

ontfange (2) volmagt, door den Voorzit voornoemde ſteden of eene van haar tot het
ter des Hofs van Holland Niklai, den doen der opdragte niet zouden willen toe
486.
(2) Reſol. Heer van Mathenes, den Loontrekkenden ſtemmen of verſtaan, dan uyt den naam der
der Staat.
Edelen en andere ſteden aan de zelve open
van Holl. Raadsheer Buys, en de Meeſters Peter van
(11) Reſol.
27 Octob. der Meer, en Johan van Oldenbarneveld in lyk te verklaaren, dat, (12)hy verder ge der Staaten
1583. fol. eene herberg van 's Graavenhaage (3) opge brek ofweygering van hen luyden in deeze van Holl
43O.
4 Juny
3) Reſol. ſteld, den Staaten (4) voorgeleezen, en de zaak, de Staaten echter niet naalaaten 1584 fol.
er Staat.
van Holl. Heeren Edelen van Duyvenvoorde, Poel zouden, van des onaangezien ten uyterſte 3ol,
geeſt, Noordwyk, en Zwieten tegens den toe met de voorzeyde opdragte voort te (13) Reſol.
9 Nov.
1583. fol. zesden van Wintermaand(5)buytengewoon vaaren. Den zesden (13) van Hooimaand derStaaten
439
van Holl.
(4) Reſol. beſchreeven om ook op de ontworpene deeden de uytgezondene Gemagtigden,
Aug.
derStaaten
voorwaarden te beraadſlaagen. Deeze toen naazy daartoe door de Staaten waaren aan 61584.
fol.
van Holl.
maals goed bevonden zynde, zyn een gemaand, in de volle Vergadering van hun 357.
13 Nov.
1583. fol uyt de Edelen, midsgaders de Heeren Ge wedervaaren verſlag, en betuygden die,
444.
(5) Reſol. magtigden van Dordrecht, Haarlem, Enk welke naar Gouda geweeſt waaren, dat by
der Staat. huyzen en de Loontrekkende Raadsheer
die ſtad geene zwaarigheyd zoude gemaakt
van Holl.
des Lands benoemd, om die den(6)Prinſe, worden, zoo dra als die van Zeeland, in 't
2 Dec.
1583.fol. onaangezien de weder herhaalde aantuyging doen der opdragte even zoo verre, als die
478.
van Amſterdam, over te leveren. En de van Holland, zouden gevorderd zyn. De
(6) Reſol.
derStaaten wyl er vyf of zes zaaken waaren, die den van Amſterdam gekeerde Heeren bragten
van Holl.
Prinſe in de opgeſtelde voorwaarden te tot beſcheyd, dat de Magiſtraat dierſtad de
6 Dec.
#. fol. hard voorkwaamen, zoo zyn ſedert de opgeſtelde voorwaarden alvoorensbegeerde
484.
(7) Reſol. Heeren Boetſelaar (7) Mathenes, Buys, en te overweegen, met belofte, als Zeeland
derStaaten een Heer van Dordrecht, midsgaders de zoo verre in de opdragte als Holland ge
van Holl.
Heeren van der Meer, Oldenbarneveld en vorderd was, dan met zyne Schutterye
7 Dec.
(14) Reſol.
1583. fol. Maalſon gemagtigd om het aanſtootelyke (14) en Burgerye over een ſtuk van dat # derStaaten
485.
met den Prinſe te beſchaaven, en den Staa wigt in beraad te willen treeden, en het van Holl.
July
(8) Reſol.
Deeze be gezamentlyk daarop genomen beſluyt den 61584.
derStaaten ten daarvan verſlag te doen.
fol.
7 Dec.

1583. fol.

van Holl.

7 Dec.

1583. fol.

ſchaaving geſchiedde den volgenden dag in Staaten toezenden : met welke verklaa
(8) 's Prinſen ſlaapkamer, # ook de ringe zy verhoopten dat die en de Prins

357 •

voorgewende beweegredenen van de ge by voorraad genoegen zouden neemen.
erStaaten daane aantuyging van Amſterdam, waar Dan eer de naar Zeeland gezondene Ge
van Holl. by zich nu ook Gouda gevoegd had, in magtigden terug gekeerd waaren, verloor
I2 Dec.
overweeging gebragt wierden. Sedert het de Prins te Delft het leeven: dewyl nog
1583. fol.
goeddunken der ſteden op de beſchaafde tans de voorgenomen opdragt tot die ryp
534.
#erStaaten
o) Reſol. voorwaarden (9) geind zynde, en die van heyd gekomen was, vindt men den zelven
van Holl. Amſterdam en Gouda nog even onwillig
op eenen penning reeds met de tytelen
485
(9) Reſol.
-

5 Mey
1584. fol.
276.
1) Reſol.

S.

erStaaten
van Holl.

4 July

1584 fol.
249.

blyvende, zyn op verzoek (1o) des Prin

van verkooren

Graaf van Holland en

ſen tot voortzetting des werks, niet alleen Weſtvriesland , midsgaders Heer van
eenige Gemagtigden naar Zeeland, maar Uytrecht beſtempeld, welke eenigen (15) #e5)Strada
Bello
ook de Voorzitter van der Myle en Ma willen dat zoude gemaakt geweeſt zyn, Belg. Dec.
thenes naar Amſterdam, midsgaders de om by 't voltrekken der inhuldinge voor ll.pag.189.
Raadsheer (1 1) Looſen, Willem van ſtrooipenning te dienen.

De voorzyde vertoont het geharnaſte borſtſtuk van den Prins, omringd van dit randſchrift:
GUIL EL M Us, DE r GR AT 1 A PR IN c E Ps AURA 1 c AE, COM Es N ASSA V 1 AE,
ELECT U s COM Es HOLLAND 1 AE, FRIS1 AE ET UT REGT,
AET AT Is 52. AN No 1584.
R. rrr 2
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1584. WILLEM, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN ORANJE, GRAAF

*

VAN NAS SOU, VERKOO RE N GRAAF VAN HOLLAND,
VRIESLAND EN UrTRECHT IN 'T 52, JAAR
Z rNS OUDERDOMS. 1584.

De tegenzyde heeft geen opſchrift, maar vertoont 's Lands

# verbeeld door eene,

maagd, welke van een Hemelſch licht beſtraald, den Bybel in haaren choot en den Hoed der
Vryheyd op een bloot zwaard in de rechter hand voert: zy zit tuſſchen twee Leeuwen, die met

uytgetoogene ſlagzwaarden den Hollandſchen tuyn, behangen met des Prinſen gekroond wapen
ſchild tuſſchen die der byzondere Geweſten, bewaaken en beſchermen.

Of nu de Vryheyd zoude geveſtigd zyn borſt joeg, en zich ſtraks, naa 't beſtaan

#

(r) Reſol.
derStaaten
van Holl.

geweeſt, zoo dit voorneemenzyn
had
gehad, laat ik den leezer oordeelen: hoe de
Prins is omgekomen ſtaat ons nu te beſchou
wen. In 't begin van Grasmaand was te Delft
ekomen zeker jongman onder den naam
Peter Gujon: dees door naageboot
ſten yver tot den Hervormden Godsdienſt,

#

dier daad, naar de achterpoort van 't Hof
op de vlugt begaf. Zyne Doorluchtigheyd,
zich zwaarlyk gewond, en de dood na
by gevoelende, riep met eene ſtervende
Reſol.
ſtem in (4) de F# taale: Myn God, #erStaaten
myn God, wees my en uw arme volk gena van Holl.
July
dig! Straks hierop, hoewel onderſchraagd 1o
1584.fol.
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had, onder het valſch voorgeeven van om door de toegeſchootene Hofjonkers, zeeg
't geloof uyt Vrankryk gejaagd te zyn, hy op den trap neder, en gaf, gedraagen

(2) Hooft

zich in bediening van 't Hof van den Prins
van Oranje begeeven, met voorneemen van
op des zelfs leeven toe te leggen. Sedert
wierdt hy in gezelſchap van Noël van (2)

Nederl.
Hiſt. fol.

Karon, Heer van Schoonewal, naar Vrank bende haaren Vader en eerſten Gemaal eer

11 July
1584. fol.

9O2

WA

in eene der voorzaalen van 't Klooſter van

Sinte Aagt, plaatſe zyns verblyfs binnen
Delft, tot geen kleyne droefheyd zyner
Gemaalinne eerlangden geeſt. Als heb

ryk gezonden, vanwaar hy eerlang door tyds, en thans deezen tweeden door (5) #Hooft
Hiſt,
den zelven met de tydinge van het over moorddaad verlooren. Niet minder was fol. 9o3.
lyden des Hertogen van Alençon aan den de verſlaagenheyd van 't verdere hofgezin
Prins wierdt afgevaardigd, van wien h

midsgaders van alle de inwoonders der

tot belooning der overgebragte boodſchap Vereenigde Geweſten, mids die in hem
eenig geld ontſing. Dit beſteedde de boos den Herder der Nederlandſche kudde, in
wigt aan twee zinkroers, uyt welker een 't midden van zoo haglyke tydsgeſtalte,
(3) Reſol.
derStaaten
van Holl.

11 July
1584. fol.
372.

37O.

hy des anderen daags, zynde den tienden waanden verlooren # Het gene
kan afmeeten,
van Hooimaand, op den middag, als de men uyt deezen
Prins van tafel kwam, in 't afgaan van ee die wegens 's Prinſen omkomen in Neder
nen trap, hem drie (3) kogels door de land gemaakt is.

#

Op de voorzyde wordt de Prins, van eenen, die hem verraaderlyk groet, doorſchooten, ter
wyl de Koning van Spanje, die achter hem verbeeld ſtaat, door 't uytſteeken van zynen ſchep
ter hem tot het begaan van deeze manſlagt ſchynt aan te hitſen. De rand is verder omzoomd
met deeze woorden: '

O DIRUM SCELUS! NON MAN EBIT INULTUM. 1584.
,

o GRUWEL rK sc HELMSTUK ! HET ZAL NIET
ONG EWR OOK EN BL Y VEN.

1584.

Eenen Herder wordt op de andere zyde, in 't midden zyner kudde, door eenen wolf de keel
afgebeeten. In den rand ſtaat tot omſchrift:

PASTOREM OCCIDIT, NE VOS CREDITE LUPO.
HT

H IS TO RIP EN N IN GEN.

irr HEEFT DEN HERD ER VERMoo RD, DES
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VERTROUWT

U NIET OP DE IN WOLF.

Ieder ziet wel, dat door den Herder de Prins, en door den Wolf de Spanjaard verſtaan wordt.
Verder zoo leeſt men nog op den voorgrond dier zelfde zyde:
C O N F I D IT E.
B ET RO U VV T.

Hierentuſſchen was de moordenaar door

voelen verdoofd, of de waan van voor 't

den op de been geraakten Hofſtoet op de Geloof te ſterven hierin zyn deel gehad
ſtadsveſt achterhaald, en gegreepen. Hy heeft. De ſtukken van den (4) gerechten #
bekende Balthazar Gerards genaamd, in wierden ter ſtadspoorten uytgehangen, van Holi.

't lyk des
gebalſemd
#fol.
Bourgondië gebooren, en om den Prins te en
Praalbedde
tot Prinſen
denderden
van Oo op een
nd #
vermoorden enkelyk herwaart overgeko
# Reſol, men te zyn. Van dit voorneemen had(1) openlyk ten toon gelegd.

Als wanneer

#" hy aan verſcheydene Spaanſchen kennis het zelve ten koſte der Staaten (5) van (5) Reſol
# gegeven, en was tot het uytvoeren van Holland, Zeeland, en Uytrecht met #

van Holl.

###** zoo heerlyk
y een voorneemen (zoo hy 't overgroote rouwſtaatſië, en ſchier Koning- 20 July

372-

noemde) met veele ſchynredenen opge lyke plegtigheden binnen Delft in het Koor #"
wakkerd en aangezet. Ingevolge dier ge der geheel met rouwbehange (6) nieuwe (6) Reſol.
daane bekenteniſſe wierdt zyne rechter Kerke wierdt ter aarde ## boven #"
hand met een gloeijend wafelyzer ge welke grafſtede naamaals, als 't twaalfjaa- 12#
ſchroeid, zyne ſpieren met gloeijende nyp rige beſtand getroffen was, de Algemeene #"

(s) Reſol tangen geneepen, (2) en eyndelyk, an Staaten der Vereenigde (7) Nederlanden

#

de Staten deren ten voorbeeld leevendig gevieren een marmeren praalgevaarte, dat door ##
deeld. Met eene meer dan gewoonlyke tweeëntwintig pylaaren onderſteund, en pag. 5.
1584 fol. (3) hardvochtigheyd ſtondt hy niet alleen met verſcheydene metaale beelden verſierd
#eeven deeze pynigingen uyt, maar, zonder is, tot een eeuwig gedenkteken hunner er

#

#n Will ooit geluyd te ſlaan, maakte met zyne ge kenteniſſe deeden oprechten, en deezen

#. even als die van

#

ſchroeide hand over de omſtaanders, als

fol. Io2.

ter zeegening, een kruys. Het zy de Zeeland den kleynſten, op zyn ontydig
voorige uytgeſtaane pyniging hem het ge afſterven tot zyn eer munten.

grootſten

I. Op de voorzyde van den eerſten ziet men het borſtbeeld van den Prins in een ſierlyk ovaal,
en in den rand het dubbelde omſchrift deezer woorden:

GUILEL MUS, DE 1 GRAT 1 APRINcE Ps AURAN 1 AE, COM Es NASSA
v1AE, NATUS DILLENBURG 1 A NNO MDXXXIII, PROVIN c1 As

CONFOED ERAT As QUAM PRUDEN TISSIME GUBE R
N Av1T ANNOS XV, IN FORTUNATE OBIIT
DELPHAE.

I. Deel.

1584.
Ssss
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WILLEM, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN ORANj E, GRAAF

VAN NAS SOU, GEBOREN IN 'T JAAR 1533. TE DILLE N
BURG, HEEFT DE VERE ENIGDE GEWESTEN 15. JAA

R EN ZE ER Wrs L rK BESTIE RD, EN IS OP EENE
ONGELUKKIGE WrzE TE DELFT
OVERLEED EN 1584.

# leeſt men op de zelfde zyde onder het gemelde borſtbeeld, op een ſierlyk ſchildtje, dit
opſchrift:

-

-

-

LICET OSSA ARESCANT, VIRTUS VIREscIT ET VIGET.
HOE WEL DE BE EN DE REN VERDOR REN, DE DEUGD
NO GTA NS BLOEIT EN LEEFT ALTYCD.

Zyn gewoonlyk blazoen ſtaat op de andere zyde, binnen deeze zinſpreuk afgebeeld:
SAE VIS TRANQUILLUS IN UNDIS.
GERUST IN 'T MIDD EN DE R OP GE RUY DE BAAREN.

Om welk zinnebeeld te verſtaan, men moet weeten dat als Ceyx, die, volgens de verdichtſe

len der ouden, Echtgenoot van Halçyone was, in de Egeeſche zee was verdronken, zy uyt
wanhoope wegens zoo zonderling verlies, en ziende het lyk haars mans in zee dryven, daarin
(f) Ovid.

ſprong, dan wierdt door de Goden (1) in een Ysvogel, welke by de Grieken en Romeynen naar

Metam.

haaren naam Halçyon genaamd is, herſchaapen. De oude Natuurſchryvers (2) willen, dat hy
des winters omtrent Sicilië, als de zee vlak en minſt beroerd is, een dryvend neſt zoude maaken
en daarin zyne jongen onbekommerd uytbroeijen. Zulks door deeze vogels (3) de ruſt in 't mid

lib. XI.

Y.7

#e.

(2) Plin.
lib. X. cap.

den der beroerten, zinnebeeldig wordt betekend. Even gelyk de Prins door het voorgemelde

32.

zinnebeeld wilde te kennen geeven, hoe hy, als eene andere Halgyon, in 't midden van de hol

AElian. lib.
I. cap. 37.

gaande zee der Nederlandſche onluſten, eene ongeſtoorde ruſt kwam te genieten.

(3) Alciat.

II. De tweede penning heeft op de eene zyde het reeds gemelde zinnebeeld, en de daarop toegepaſte ſpreuk des Prinſen, midsgaders op de andere zyde de wapenſchilden van de Ridderſchap
én ſtemhebbende ſteden van Zeeland, te weeten: van Middelburg, (4) Zierikzee, Goes, Toole,
Vliſſinge en Veere rondom dat van het Geweſt, met des zelfs gewoonlyke zinſpreuk:

Embl. 178.

(4)Smalle
gang Kro
nyk van
Zeeland ,
fol. 409.
489. enz.

n

-

LUCTOR (5) ET EMERGO.

(5) Smal
legang
Kronyk

IK WORSTEL EN HOU MY BO VEN.

van Zee

# " . Wat aangaat het gehouden gedrag van ſpillinge van eygene ſchatten, en 't geſtor
den overleeden, daarvan was, door ver te bloed zyner omgekomene Bloedverwan

ſchil van Godsdienſt en eygene belangen,
zoo by Roomſchen als Onroomſchen het
gevoelen verſcheyden. De eerſten kenden
zynen handel geenszins vry van zonder
(6) Bentiv. linge (6) ſtaatzucht , inzooverre dat hy
# # tot eyge grootmaaking de Hervorming des
pag. 365. Geloofs als eenen dekmantel zyner aanſlaa
gen, alleen gehandhaafd en onderden ſchyn
(7) strada van de Nederlandſche Vryheyd te (7) ver
# deedigen de Vryheyd van geweeten ten

ten de inwoonders (8) deezer Landen van (8) Mete
den onverdraagelyken Gerichtsdwang der ##
Spaanſche Inquiſitie verloſt had. Dan wat #.
(9) zyn verſtand, gezwindheyd in 't af- (9) Bentiv.
meeten der zaaken, midsgaders zyne dap- Ned.Oorl,
##
perheyd in 't uytvoeren der heetſte aan Pag. 365.
ſlagen belangde, die wierden met algemee
ne verwonderinge, zoo door vrienden als

vyanden even volmondig gepreezen.

Zulks men met recht kon zeggen, dat zy
ne
ſtaatkunde in 't raadgeeven 'Ulyſſes'
#" lande ingevoerd, ja zelf(zoo hy door dee
# & ze ſchielyke dood niet was verhinderd) de ſchranderheyd , en zyn heldenmoed in
289.
vorſtelyke oppermagt van Holland ten 't uytvoeren der neteligſte aanſlagen,
koſte dier voorgewende Vryheyd aan zyn “Diomedes dapperheyd ruym konden be
geſlacht gehecht zoude hebben. Die van ëvenaaren. - Het welke ook in Hol
den Hervormden Godsdienſt integendeel land (daar hy ten hoogſte was bemind
zagen hem aan, als den onderſchraagen (ro) geweeſt) tot het munten
van- dee- Ned.
(roHooft
iso 1. eaſt
Hiſt.
den hoofdpylaar hunner Kerke, en den # legpenning aanleyding heeft gegee # 809.
-

-

hoekſteen van eenigheyd; welke met ver
" -

v -

-

’. Op
-
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Op de eene zyde van deczen legpenning, die in 't volgende jaar nog hermunt wierdt, ziet
men de gelaurierde hoofden van Ulyſſes en Diomedes, boven het Hollandſche wapenſchild, en
binnen het omſchrift deezer woorden:

DIO MEDIS ROBORE, UL ISS IS CONSILIO. 1584.
DOOR DIO ME DES KRACHT EN UL TSS ES BELE TD.

1584.

Een bundel van zeven pylen, zynde het zinnebeeld der zeven Vereenigde Geweſten, is op
de andere zyde, even gelyk dit omſchrift, in haaren rand, geſteld:
U NA VALET PLUS IGNAV IS, QUAM FORTIBUS OMNES.
E EN VERMAG MEER B1 DE KLEYN MOEDIG EN, ALS ALLE
DE ANDER EN B2 DE STERKEN.

Het gene wil zeggen, dat de Prins van Oranje alleen door Diomedes kracht en Ulyſſes beleyd
meer by de neerſlagtige Nederlanders heeft weeten uyt te werken, als al de gewapende manſcha

by zoo ſterken vyand als Koning Philips was. Wat hier van de reden geweeſt is, kan men #
meeten uyt dit opſchrift, dat op den band ſtaat, waarmeede de bundel pylen ſamengeſtrikt is:
AMOR PATRIAE, FIDES, COMMUNIS FORTUNA.
DE LIEFDE DES

VADERLANDS,

HET GELO OF EN DE

GEMEE NE WELSTAND.

Hooglyk was althans deeze eendragt van ſmaak van zyne aanſtaande belegering,
noode, zoo om het groot verlies, dat de Om al het welke men in Holland zelf in
Vereenigde Geweſten door het omkomen zoo groote verſlaagenheyd was, dat men
op de beſchreeve Staats
van den Prins kwaamen te lyden, als ook aan de
om den gevaarlyken toeſtand van zaaken, vergadering onbepaalde volmagt gaf om by
daar zy zich om deezen tyd in bedraaid voorraad de Hooge (3) Overigheyd maar

#

vonden.

Want in Zevenwolde en Ooſter

# Reſol.

aaneenen op te draagen,diezy daartoe zou #"

3 Hooft go (1) was de gemeente uytgeput, door denbequaamſt oordeelen. Dan in 't midden #jd,"
Ed Hiſt de achtervolgde ſtrooperyen van Verdu
# onderhoorige krygsbenden. In Gel
derland, behalven dat verſcheydene ſte
den als nog onder het Spaanſche juk ver
zuchtten, waaren de gemoederen door de
innerlyke twiſtigheden zoodaanig verwil
derd, dat ze niet dan met eyndelooze
moeite en grooten arbeyd op het ſpoor der

van zulk eene algemeene neerſlagtigheyd, #".
greepen de Vereenigde Staaten, onaangezien ?
de wanhoopige geſtalte des lands, nieuwen
moed, en verwachtende hunnen heylſtand

van God, namen zy, zoodaanige beſluy
ten, die de ruſt des lands konden verze

keren. Tot dat eynde te Delft beſchree
ven, beſlooten zy op den (4) achttienden (4) Hooft
Hiſt.
Regeeringe draafden. Overyſſel verquyn van Oogſtmaand, niet tegenſtaande het Ned.
fol.918.
de tuſſchen Zutfen en Steenwyk benee overlyden van zyne Doorluchtigheyd,
pen. In Vlaandre, voor 't meeſte reeds met elkanderen, volgens de Uytrechtſche

(3) Hooft verlooren, ſtondt (2) Gent op 't overgaan, vereeniging, op 't naauwſte vereenigd te
en Dendermonde eerlang te volgen. Bruſ blyven. En hebben by Graaf Maurits,
ſel insgelyks was niet min dan de Vlaamin althans omtrent achttien jaaren oud, door
gen bekneld: ja Antwerpen zelf, het hoofd de Heeren van Aſperen en Aſſendelft uyt de (s) Reſol.
van Neêrlands koophandel, door de bezet Ridderſchap, den Loontrekkenden Raads- #
telingen der omgelegene ſteden in den toe heer Buys, en de Heeren Gemagtigden (5), Aug,
voer belemmerd, proefde reeds den voor der ſteden Dordrecht, Delft, Rotterdam 384 fol.
Ssss 2

en ****
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1584. en Hoorn het rouwbeklag laaten afleggen, recht, en Vrieſland van zins was op te
en ſedert verzocht of het hem, op eene rechten. Op dien voorſlag nam hy drie da

(1)Reſol. wedde van tweeduyzend guldens (1) 's gen beraadsen, daarnaa dien (2) laſt aan. In- () Reſol.

#" maands, gelieven zou zich te laaten ge voege menuyt dit moedige gedragder Staa- #
teninzoo
tyden
weldeezen
kan afmeeAug,fcº.
, sept," bruyken tot Hoofd van den Raad, dien ten,
wat hoopelooze
de Zeelanders
door
leg- 29
##
# fol men tot de Regeering van Brabant, Vlaan

"

dre, Mechelen, Holland, Zeeland, Uyt penning hebben willen te kennen geeven.

Op de voorzyde ziet men Jonathan het ſteyle gebergte overklouteren, om de legerplaats der
Filiſtynen met hulpe van zynen ſchildknaap te bevechten, en in wanorde te brengen. Als blykt

uyt dit opſchrift van den voorgrond 1. Samuel 14, alwaar de geſchiedenis verhaald wordt. Het
omſchrift is:
IN SPE CONTRA SPEM.
ZELF IN HO O PE TEGENS HO OPE.

Om het Zeelandſche wapenſchild leeſt men, in den rand der tegenzyde, dit omſchrift:
SALUS A DOMINO.

1584.

HET HETL KOMT VAN DEN HEERE. 1584.

Gelyk de Algemeene Staaten, naa 't bragt, aldaar door den Biſſchop van Toledo
overlyden van den Prins, ſtraks bezorgd gevormd, en volgens gewoonte met de
waaren om Maurits, dien de Staaten van
ewyde olie gezalfd, # de Koning
Holland tot ## Hofhouding op de Hoo yke Herouden den eed van inhuldingover
(3)Refol. ge (3) School van Leyde zevenduyzend luyd den omſtaanderen voorlaazen, wiens
#" guldens des jaars en tweeduyzend guldens inhoud door den Raadsheer Johan Tho
29 Nov eens voor zyne Kamerſieraaden voorheen maſz, breeder uytgelegd (5) en verklaard $,
aanhadden
te ſtellen,
zoo zagtotmen
ook desRaads
in dit jaar wierdt. De Keyzerin weduw, als Doch- #en,
# " al
toegelegd,
Hoofd
e

ter van Spanje, was de eerſte, die denzel- #".
door Koning Philips, tot meer zekerheyd ven afleyde. Haar volgden de Koning- #"
der erfvolginge, zynen eenigen zoon, lyke Dochters, die, naa 't doen des eeds,
die pas zes jaaren oud, en byzyne laatſte ter handkus wierden toegelaaten. Even

Gemaalin geteeld was, tot Erfprins van gelyk ook alle de daar tegenwoordig zyn
(4) Hooft geheel Spanje by 's vaders leeven (4) ver de Biſſchopen, Prinſen, Graaven, Edelen

# klaaren. De plegtigheden geſchiedden den en verdere Hofſtoet. Naauwelyks was
#" twaalfden van Slagtmaand met groote dit verricht of een keurig muzyk van aller
pracht in de Hieronimus kerk te Madrit, hande ſnaarenſpel liet zich in de kerk, en
alwaar de Koning, de Keyzerin weduwzyne 'tgeſchut met een vrolyk gebalder van ſtads
Zuſter, de twee jonge Prinſeſſen Philips wallen hooren, terwyl de Koning en 't
dochters, midsgaders het overige Hofge verdere Hofgezin met den verklaarden Erf
zin tot het bywoonen dier ſtaatlykheden prins in ſtaatelyke orde zich weder naar 't
verſcheenen. Naa 't eyndigen der Hoog Hof begaaven, alwaar met opene gaſtmaa
miſſe, die door den Kardinaal van Toledo

len niet alleen die dag en nacht, maar

in 't byzyn der Biſſchoppen van Plaçence, noch verſcheydene naavolgenden, onder
Salamanka, Samorra, Avila, Segovia, 't bedryven veeler vreugdetekenen wierden
Quenca en Ocina verricht was, wierdt de geſleeten.

Onder andere is ook dees ge

jonge Prins Philips door den Kardinaal denkpenning tot lof, zoo van den Vader
van Granvelle voor den hoogen autaar ge als den Zoon in't licht gekomen.
Op
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Op de voorzyde ſtaan, om het geharnaſte borſtbeeld van den Spaanſchen Koning, in den rand
deeze tytels:

PHILIPPUS OMNIUM HISPANIAE REGNoRun ET
UT R1 Us o U E SICILIAE REX.
PHILIPS, KONING VAN ALLE DE SPAANSCHE RTKEN
EN VAN BEY DE DE

s1c ILIËN

Dees tytel van Beyde de Siciliën is van Rogier zoon van Robbert, en kleynzoon van Tan
kredus den Noordman herkomſtig, als hy door den Tegenpaus Anakleet (1) den II. tot Koning
van Napels en Sigilië in het jaare 113o. verklaard wierdt. Welke beyde toenmaals een ryk zyn
de, ook beyde de Sigiliën genaamd wierden, en tot huyden, naa de voorgevalle ſcheyding, als
nog dien zelfden naam behouden hebben.

# Atlas
lavian
lib.XVI.
fol. 166 &
168.

Om het geharnaſte borſtbeeld van 's Konings eenigen Zoon, leeſt men in den rand der tegen
zyde, deeze tytels:

PHILIPPUS, PHILIPPI F1 L1us, PRINCEPs,
ARCHIDUX AUSTRIAE.

PHILIPS, ZOON VAN PHILIPS, E RFPRINS,
AARTS HERTOG VAN OO STE N RTK.

De gemoederen der Spanjaarden wier Willebroek, welkers twee opgeworpene
den met des te meer vreugde aangedaan, ſchanſen de eene naa de andere wordende
naar maate het geluk de krygsbedryven veroverd, ook alle de overige langs de
van Alexander Farneze van dit jaar in Ne Bruſſelſche vaart, ja Vilvoorde zelf ins

derland begunſtigde. Dees, het beleg van
Antwerpen in 't oog hebbende, toog by

# dit voorbeeld volgden.

Want die

ad mede zynde aangetaſt (5) opende den

S? Meter.

Sint Bernard over de Schelde en zondt zevenden van Herfſtmaand, niet zonder ed. Hiſt.
fol. 231.

(*) Hoof Mondragon om (2) Lillo en den Markgraaf
Ned. Hiſt.
fol. 914. van Riesborg om Liefkenshoek te bemag
tigen. Van welke ſchanſen, de eerſte op
den Brabantſchen, de andere op den
Vlaamſchen bodem door de Antwerpe
naars tot beveyliging der Schelde geſticht
S. Meter. waaren. Liefkenshoek wierdt (3) ſtor
ed. Hiſt.

fol. 231.

naadenken van verſtandhoudinge aan den
Spanjaard zyne poorten. Door dit ver
lies en dat van Dendermonde wierdt Gent

nog meer benaauwd: zulks het algemeene
gebrek van eetwaaren, veroorzaakt door

eene inſluyting van drie vierdendeel jaars
de uytgehongerden eyndelyk noodzaakte
menderhand vermeeſterd : dan Lillo de met Farneze wegens een verdrag te hande
heftigſte aanvallen verduurende, deed, len; 't gene den (6) zeventienden van
naa drie weeken belegs, den vyand on Herfſtmaand wierdt getroffen. Dus kreeg
verrichter zaaken afwyken. Des onaan de Spanjaard zonder bloedvergieten zoo

gezien belegerde de Spaanſche Landvoogd groote ſtad onder zyne magt, en Ant
werpen ſedert al het geweld des oor
logs op zynen hals, zulks het in 't mid
den van Brabant zich ziende van de ge

Dendermonde, en deed het zoo door ge
weld van muurbreekers, als geduurige aan
vallen, binnen zeven dagen, op den zes
tienden van Oogſtmaand door de kracht

meenſchap der omleggende ſteden als

zyner wapenen by verdrag de Koninglyke in ballingſchap afgeſneeden, door dee
(4) Hooft genade (4) aanneemen. Drie dagen daar zen legpenning zynen nood te kennen
Ned. Hiſt.
fol. 917. aan, trok een gedeelte zyner benden naar geeft.
I. Deel.

verſo.

T t tºt

De

(6) Hooft
Ned. Hiſt.

fol.946.
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De voorzyde verbeeldt eenen Pellegrim, die zyne rechterhand om hulpe uytſteekt, en het zin
nebeeld van Antwerpen is, 't gene in 't midden van Brabant, mids de meeſte omleggende ſteden
met Spaanſche krygSmagt bezet waaren, als een vreemdeling en balling in zyn eygen land was,
waarop dit randſchrift komt te zinſpeelen:
ETIAM IN PATRIA.

1584.

ZELF IN 'T VADERLAND.
(1) Guicc.
Beſchr. der
Nederl.

1584.

Op de achterzyde wordt door eenen Keyzerlyken arend (want Antwerpen is (1) een Burggraaf
ſchap van 't Roomſche Ryk) het wapenſchild dier ſtad vaſtgehouden. De rand verder is om
zoomd met deeze woordeu:

fol. 69.

SU M PT U S

N E

C EN SUM

SU P ER E T.

SE NAT U s Po PU L Us QUE AN Tv ER P1 EN s1s.
DAT DE ON KOSTEN HET IN KOMEN NIET O VERTREFFEN.
DE RAAD EN 'T VOLK VA N ANTWERP EN.

Het verlies van Gent, Dendermonde

en de andere bygelegene ſchanſen, was
oorzaak dat, tot afweering des vyands,
door de Algemeene Staaten het woonen
ten platten lande van Overyſſel, Drent,
(2) Hooft Twent, (2) en daar omtrent niet alleen
Ned. Hiſt.
fol.949. wierdt afgekeurd, maar ook bevolen, om

alle leevensmiddelen aan den Spanjaard te
beneemen, in 't Graafſchap Zutfen, het
Ampt van Brevoort, de dorpen van Heu
gel, Tſelem en Veurloo, desgelyks de
landen by Grol ; verſcheydene dorpen
in Zalland, het geheele Drent
de dorpen om Steenwyk, en die van het
land van Lingen zoo wyd en breed, als 't
moogelyk was, te verwoeſten. Dit bevel
wierdt in den beginne vry ſtrenglyk uyt
gevoerd, dan op de daartegens ingebragte
klagten, en door 't opbrengen van eene
goede ſomme gelds, wierdt het eerſt ge
maatigd en eyndelyk weder ingetrokken.
Sedert hebben de Algemeene Staaten dee

#

land in hunne beſcherming, onder zulke
ſchatting als van tyd tot tyd met des zelfs
inwoonderen bedongen wierdt. Naar 't
voorbeeld der Algemeene Staaten rechtten
die van Uytrecht, tot voorkoming van
alle verdeeldheden en wanorde, eenen Erf
B
raad (3) (zoo zy 't noemden) van veertig Q#
Burgers, inboorlingen, of meeſt gegoede Beroerten,
inwoonders voor hun leeven of bequaam- Xix boek,
heyd, ten overſtaan van Alexander de fol. 8.
Zoete, Heer van Villers op : wien zy (4) Reſol.
den zeventienden van Wynmaand, tot (4) derStaaten
Holl.
Stadhouder over hunnen Staat opeene wed van
1 o Oétob.
de van twaalfduyzend guldens 'sjaars be 1584 fol.
eedigden. De Rekenkamer van dit zelfde 62 1.
Geweſt had ook, vermids de Spanjaard
byzonderlyk in dit jaar, eensdeels door de
behaalde voordeelen, andersdeels door 't
zaaijen van twiſt op hun aller verderf toeley
de, om de Vereenigde Landſchappen, in zoo
geduchte tyden, tot de
wacht
houding te meer op te wekken, deeze onder

#

zen voet gevolgd, houdende het platte geſtelde legpenningen in 't licht gegeeven.

(5) Matth.'
XXV.

W. 13.

I. Een haan, het zinnebeeld der

waakzaamheyd,

houdt by eenen diamant, die op den grond

legt, de wacht op de eene zyde, binnen deeze (5) ſpreuk:
VI
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VIGILAT E, QUIA NESCIT Is DIEM NEQUE HORAM.

"
-

WAAKT, WANT Gr WEET D EN DAG NOCH DE UUR E.

Dat door het wachthouden by zoo dierbaar geſteente, de zorg voor de dierbaare Vryheyd
wordt aanbevolen, kan niemand loochenen.

Op de andere zyde ſtaan de wapenſchilden van Uytrecht, Amersfoort, Reene,Wyk en Mont- (1). Guice.
foort, welke (1) nevens de Geeſtlyken en Ridderſchap de Staaten van Uytrecht uytmaaken. De # der
rand is omzoomd met deeze woorden:

fol zoo.

NUMMI RATION UM ULTRAJECT 1.

1584.

UrTRECHTSE REKE NPENNING EN

1584.

II. De laatſte is den voorigen gelyk, uytgenomen dat de wapenſchilden een weynig verſchikt,
en door eenen band ſamen geſtrikt zyn.

Deeze waakzaamheyd, hoewel goed, zyn Vader dit zonder buytenhulp ondoen
was echter niet in ſtaat om de Vereenigde lyk achtende, zy hierom den Staaten van
Geweſten tegens de dagelyks hand over Holland, Zeeland en Uytrecht raadden
hand # krygSmagt van Parma den Franſchen Koning tot Landsheer aan te

beſtendig te doen weezen: waartoe eene neemen : vermids die weygerde de reſt,
magtige
2) Reſol.

buytenhulp

alleen

bequaam zonder hen, aan te vaarden.

Hoewel de

ſcheen. Zulks de ſteden Bruſſel, Antwer bygebragte beweegredenen van byzondere
pen, (2) en de andere, welke thans meeſt klem waaren, zy bleeven echter niet on

der Staaten
van Holl.
W

\

voor de vyandlyke wapenen bloot laagen, beantwoord: Graaf Maurits zelf (6) lever- (6) Hooft
23 Aug.
de (3) Algemeene Staaten zeer vuuriglyk de daartegens een vertoogſchrift in, waar #.
1584. fol. aanmaanden tot het aanvaarden der Fran by hy dien van Holland te peynzen gaf, 934.
o8.
3) Reſol. ſche hulpe, met dien Koning tot Landsheer dat zy zich in dit werk geenszins dienden
erStaaten
te verhaaſten, maar integendeel te bin
van Holl. op de zelfde voorwaarde, als 't Anjou ge
weeſt
was,
te
verkiezen:
betuygende
on
5 Sept.
nen brengen, 't gene voorheen met (7) #
1584 fol. der anderen aan de Staaten van Holland zynen Doorluchtigen Vader gedaadigd van Holi
558.
in 't byzonder met groote hevigheyd en was, noopende het beroepen des zelfs tot #,
verwyt, dat men door 't vertraagen van hunnen Graaf. De ſteden Amſterdam , 588.
zoo een heylzaam beſluyt hen ten roof aan Gouda, en Monnikkendam verklaarden
den vyand overliet, Dan de Hollanders zich insgelyks tegens den Franſchen han
waaren zoo ligt tot deeze keur niet over del. Doch des onaangezien zoo dreeven
te haalen, als zynde nog gedachtig des de overige ſteden onderſteund door de
voorigen beſluyts, van aan den Huyze Ridderſchap het tegendeel met meerder
van Oranje de Graaflyke waardigheyd op heyd van ſtemmen, tot zoo groot misnoe (8) Reſol.
te draagen. Zy inden dan , alvoorens gen van den Voorſpraak van Holland (8) der Staat,
Holl,
op zoo wigtige zaak een beſluyt te nee Pauwels Buys door, dat die ontſlag van van
1 Sept.
(4) Bor
men, het gevoelen (4) van den Hoogen zynen dienſt verzocht. Zulks de twiſtig 1584 fol.
Nederl.
Wiens inhoud was, dat men buy heden, die hier uyt ontſtonden en om 545
Beroerten, Raad.
XIX.
ten alle bedenking onuytſpreeklyken dank deezen tyd in zwang gingen by de
boek,
fol. 22.

aan den overleeden Prins verſchuld was,

(5) Hooft
Ned. Hij

en des zelfs zoon Maurits tot Opperlands ſchen handel waaren , te wege brag
heer zoude dienen (5) te verheffen, waare ten, dat dees legpenning aldaar gemunt

fol.933.

hy magtig hen te beſchermen. Dan dat

Zeelanders, welke mede voor den Fran

wierdt.

De eene zyde verbeeldt het vuurſtaal van Bourgondië, van twee vuurroers kruyswyze doorrce
gen.

Omhoog ſtaat in een vierkant het jaar 84, en in den rand dit omſchrift:
T ttt z

CON

:35 2.
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N E D E R L A N D SC H E
CONCORD IA RES PAR VAE CR ES CUNT.

DOOR EEN DRAGT GROE IJ EN KLETNE ZAAKEN.

Op de andere zyde ziet men den vogel Fenix op zyn neſt verbranden, 't gene door eene bo

ſ;) #rn venſtaande zon in vollen vlam gezet is, uyt wiens afſche,, gelyk eenigen (17 willen, zyn jong
# lib weder verryſt en vanzelf voortſpruyt. Dat hier door den Fenix de overleeden Prins Willem ver
vicap,8 ſtaan wordt, kan niemand loochenen: gelyk ook dat des zelfs jong Graaf Maurits betekent,

act. iv

welke trachtende zynen Vader in 't hooge Staatsbewind te volgen de Staaten tot even zoo gun
ſtige gedachten, als zy eertyds voor zynen Vader hadden, onder 't weeren van den ſchaadelyken
en althans in zwang gaanden tweedragt, alhierſchynt aan te maanen. Want het omſchrift, geno

ſcen. 2.

men uyt Terentius (2), luydt aldus:

(2) And.

VALEANT, QUI IN TER NOS DISSIDIUM VOLUNT.
DAT ZE VERTREKKEN, DIE ONDER ONS DEN
TWEED RA GT WENSCH EN.

Ondertuſſchen wierdt door de komſt

de wapenen, de ſtraaten en markten afge

(3) Hooft van den Engelſchen (3) Afgezant , dees
fol. 95# handel met Vrankryk, door de hoope van
onderſtand wel geſtremd, dien hy aan de
Algemeene Staaten uyt den naame zyner
Koninginne beloofde, doch geenszins als
nog een vaſte voet beraamd, om aan Par

ketend en zy op den Steen in hechtenis.

ma het hoofd te konnen bieden.

Zulks

Tegens de gevangenen maakte de Mark

graaf zyn geding op, en eyſchte, dat ze
als verſtoorders der gemeene ruſte, ande
ren ten voorbeeld, aan den lyve moeſten

geſtrafd worden. Wel is waar, dat de lig
haamlyke ſtraf den eyſcher ontzegd, maar

die, als in vollen ruſte, zich geweldig te Jakob en Johan Dellafaille ieder in zesduy
gens Antwerpen toeruſtte, en het meeſte zend guldens (6) en de anderen van hunnen (6) Bor
geſchut uyt Vlaandre, daar de Staaten aanhang in andere geldſommen gedoemd #n,
niet als Ooſtende, Sluys en
weyni wierden, en zoo in de gemelde gevange- #"
ge ſchanſen in bezit hadden, alom ligtte zeer
nis, als
ſtaande
de overige tyd desleeden
belegs: #
groote
wederwaardigheden
- 37 •

#

(a) Bor

om het tegens Antwerpen te (4) gebruy

Nederl.

ken: hebbende alvoorens zich van de be

waarom Johan Dellafaille, naa 't overgaan

#ten, # toegangen verzekerd, door ge der ſtad, door Parma met eene goude ke
boek,

#'

ichtte ſterkten de doorvaart der Schelde

voor 't meeſte gedeelte geſtopt, en uyt
alle hoeken, de vereyſchte eetwaaren, en
krygsgereedſchappen by een gebragt en
verzameld. Eer Parma echter het beleg
aanving trachtte hy de inwoonders door
zyne vleijende brieven te winnen, met
hen de aanſtaande elende op 't leevendig

ten en eenen daar aangehechten gedenk

#
voerende (7) 's Konings borſt- GºGeneal.
eeld op
p de eene en Alexanders op
p de an- de la Maiſ
In

Dellafaille

dere zyde, wierdt beſchonken. Dan wat #
moeite ik te Antwerpen hebbe aangewend,
daar de naakomelingen van de voornoem

de Dellafailles thans nog de hoogſte bedie

ningen bekleeden, zoo heb ik dien pen

ſte af te maalen, en aan te zetten om de ning nooit konnen achterhaalen; maar wel

genaade en verzoening, welke hy hen eenen anderen, die in 't jaar 1559 ter eere
aanboodt, te aanvaarden. Zoo heuſche van eenen Johan van de Broek gemaakt is,
brieven wierden heuſchlyk beantwoord en welke zynde van 't zelfde verſtand met

van beyde het afſchrift den Algemeene Dellafaille, en niet geneegen om alle de
Staaten toegezonden. Dat Alexander dee onheylen te ondergaan, waarmede de be
ze brieven in de ſtad zondt, kwam voort legerde ſtad gedreygd wierdt, zich bene

uyt de kenniſſe, die hy had, hoe veele vens nog achtenzeventig anderen, zonder
ſtedelingen zich geneegen toonden, om 's bekomen verlof (8) om deezen tyd daar- (s) Bot
Konings genaade te omarmen. Want den uyt begaf: waarom hy en de overige ge- N#

#nen.
# zich Johan en Jakob Dellafaille met nog niet verſchynende hunne goederen aan- boek,
(5) Bor

tienden van Wynmaand (5) vervoegden vlugtten ſtraks wierden ingedaagd en

foi,3 " eenige anderen van de voornaamſte bur geſlaagen en verbeurd verklaard. Dit "37
verſo
gers twee- of drieëntwintig ſterk by den voorval, dunkt my, geeft ons gelegen
Kanſelier van Brabant, ten eynde hy een heyd aan de hand om deezen penning
verzoekſchrift, om met Parma te hande

alhier, en niet op het jaar dat hy ge

len, aan der ſtede Overigheyd wilde over munt is, plaats te geeven, mids ik in dat
leveren.

Dan als dit ruchtbaar wierdt

raakte de ſtad op de been, de burgery in

jaar niet byzonders van hem gemeld vin
de.
Rondom
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Rondom zyn borſtbeeld leeſt men in den rand der voorzyde, dit omſchrift:
HANS VAN DE BROECK, AET AT 1s 31 ANNO 1559.

JOHAN VAN DE BRO EK, OUD 31 JAAR, IN 'T JAAR 1rro.
Op de andere ziet men het zinnebeeld der Liefde afgebeeld. Zynde eene vrouw, die haar

kind zoogt, aan wier eene zyde twee kinderen elkander omhelzen, terwyl aan haare andere zyde
een kind uyt genegenheyd eenen hond ſtreelt, onder deeze ſpreuk van den (1) Apoſtel:

(1) I. Kor.
kap. XIII.

Y. 7.

CHARITAS OMNIA SUFFERT.
DE LIEFDE VERDRAAGT AL LE D ING EN.

Hoewel deeze beweeging in Antwerpen komen, dat men wil dat zekere moeder,
geſtild was, zoo maakte die echter de
Vereenigde Staaten niet weynig voor dee
ze aanzienlyke ſtad bekommerd: zulks zy
thans niet alleen honderdduyzend guldens
(2) Reſol.
der Staat. tot het ontzet (2) van Brabant en Vlaandre
van Holl. inwilligden , maar ook den Graaf van
1 Sept.
1584. fol. Hohenlo verzochten om zich tot het ge
543 en
melde ontzet te willen (3) laaten gebruy
544
3) Reſol. ken: en ſchryvende aan die (4) van Ant
er Staat. werpen en (5) Bruſſel, deeden zy voor
van Holl.
12 Sept. de eerſtgemelde ſtad drie kloeke oorlog
1584. fol. ſchepen uytruſten, en voor de laatſte te
57 1.
(4) Reſol. Amſterdam honderd laſten rogge, te Delft
derStaaten de helft minder, te Dordrecht vyftig laſ
van Holl.
ten mouts, te Rotterdam twaalf laſten ha

15 Octob.
1584. fol.
642.
(5) Reſol.

ring en vier laſten viſch, te Leyde vyfen
twintig halfvaten boter, in Noordholland
derStaaten vyfenzeventigduyzend ponden kaas, en
van Holl.
26 Octob. nog vyfentwintigduyzend anderen ter
1584 fol. Goude koopen, mids ook in (6) Zeeland
657.
vyftig laſten tarwe en zeshonderd laſten
6) Reſol.
erStaaten zouts zouden gekocht, en ten ſpoedigſte
van Holl.
naar Bruſſel gezonden worden. Vermids
31 Octob.
1584. fol. deeze ſtad door 't afſnyden van allen toe
561.
voer in eene zoo zwaare benaauwdheyd
(7) Hooft ſtak, onaangezien aldaar eenige (7) wa
Ned. Hiſt. gens

ſol.986.

niet langer konnende aanhooren het ge
kerm haarer gebreklydende kinderen, die
vergif zoude toegebragt (8) en zich zelve
daarnaa ook op de zelfde wyze van het (8), Strada

leeven beroofd hebben. Invoege men om #e.
de eetwaaren te rekken verſcheydene man-II pag.
nen en vrouwen buyten de ſtad zettede, 3*9.

dan die wierden alle van den Spanjaard
door vinnig ſchieten terug gedreeven of,
zoo zy dien in handen vielen, de mannen
opgehangen en de vrouwen, haare kleede

ren tot boven de ſchaamleden afgeſneeden,
naar de ſtad te rug gejaagd, met laſt van
aldaar de Franſche hulp te verbeyden. Dus

bekneld betuygden eenigen dat het tyd
wierdt om met Parma te handelen.

Maar

dit wierdt by de bezettelingen zoo dra niet

van Wintermaand in de wapenen, bezet :#"
teden het Hof, de markt en 't Stadhuys, pag. 19.
namen den Magiſtraat gevangen, en kie

zende, naa den ouden te hebben afgezet,
eenen nieuwen Stedevoogd, deeden zon

der aanzien van perſoonen geweldiger hand
de ingezeetenen hunne maandelykſe ſoldy
opbrengen, tot wier betaaling onder ande

met koorn en anderen voorraad voor ren ook deeze noodſtukken zoo van goud

't eynde van Slagtmaand waaren binnenge als zilver aldaar gemunt zyn.
I. Deel.

-

vernomen, of die rukten den vierden (9) (o) Hiſtor:

VVV V

I. Het
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I. Het eerſte van zilver heeft omhoog het jaar 84 zyner muntinge, beneden ZG: betekenen
de twee guldens, waar voor het gangbaar geweeſt is, en tuſſchen beyden deeze opſchriften:
DEo OP T 1 Mo M Ax1 Mo.
BRUXEL LA CONFIRMATA.
AAN DEN BESTEN EN GROOTSTE N GO D.
BRUSSEL GESTERKT.

II. III. en IV. Van de drie overige is de eerſte van zilver, de twee laatſten van goud, doch

verder van den zelfden inhoud, die nevens het onderſcheyd van de onderlinge grootte en den prys
in de afbeelding kan naagezien worden.

1585

Door dit middel wierdt eerder de toenee

mende elende uytgerekt als de gewenſch
te verloſſing bekomen. Zulks de bezet
telingen, van de Franſche hulpe beginnen
de te wanhoopen, eyndelykeenige Gemag
tigden om te handelen naar Beveren aan
den Hertog van Parma zonden, met wien

doortogt te water naar Antwerpen te ope

nen. Des wierdt de Graaf (4) van Ho- (9Reſol.
henlo met eenige manſchap derwaart geſchikt, die by hoog gety met etlyke

#

#

welbemande hulken Liefkenshoek, zoo 1585.fol.

veel moogelyk was, naderde, die ſterkte #pril
aantaſtte, en de daarin leggende bezette- 1585.fol.

zy nog een gunſtig verdrag den tienden (1) lingen dermaate door 't losbranden van 't *
# van Lentemaand des jaars vyfentachtig handſchut benaauwde, dat zy eerlang met
# ſlooten, 't gene met zeer groote plegtig (5) de ſterkte ook alles, het gene er in (5) Hooft
(1) Hiſt

heyd drie dagen daarnaa voor het ſtadhuys was, verlieten. Door deezen voorſpoed #
te Bruſſel wierdt afgekondigd.

Naa 't begunſtigd, taſtte hy ſedert de andere

dwingen van deeze Vorſtlyke ſtad zag

-

ſchanſen in dien oord aan, en had het

Farneze zich in ſtaat om die van Antwerpen geluk van die van Sint Anteunishoek, ter
allen toevoer, uytgenomen langs de Schel Venten, den Oord, en Doele te bemag
e) Hooa de, af te ſnyden. Waarlangs zy te (2) tigen. Dan Parma hieruyt zyn voornee
Nederl. ſcheep zoo nu zoo dan nog al eenige leef men afmeetende, verydelde ſtraks hetzel

#".

togt hadden bekomen. Om dit te belet ve, mids hy aanſtonds op den dyk aan 't

# leger van de

noodige gat by Kalloo een blokhuys, en tuſſchen
leeftogt buyten het minſte gevaar te ver dit en Liefkenshoek nog een tweede ſticht
o) Mas- zorgen, deed hy eene vaart van drie (3) te... Zulks (6) de Spaanſche Landvoogd (6) Metº
# Ned. mylen delven, waar langs hy niet alleen uyt het welgelukken dier tegenmiddelen, #
opvattede, om on- 237.verſol
# " denvereyſchtentoevoer bekwam, maar ook bereyds zekere
de noodige ſchepen uyt Vlaandre aan de aangezien alle de inderniſſen, die hem
ten en zyne

#

hand kreeg, om aan de Verbondenen de ook van der Staaten zyde in't vervolg mog
doorvaart der Schelde te konnen betwiſten. ten voorkomen, eyndelyk zoo gewigtige
Dan dewyl zyne meeſte krygsmagt op den plaats, als Antwerpen was, te zullen ver
Brabantſchen bodem te Staabroek onder

Graaf Pieter Erneſt van Mansvelt was ge
legerd, namen de Algemeene Staaten een
beſluyt, om door 't vermeeſteren van eeni
geſterkten, welke aan de overzyde op den

Vlaamſchen kant geſticht waaren, den

overen. Een beſluyt voorzeker vry roem
waardig; 't gene met zyne hoogegeboor
|te en grooten moed overeenkwam, en om

't welke uyt te voeren dees legpenning,

als ten ſpoorſlag, in dit jaar gemunt
is.

Op
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Op de voorzyde ſtaat de Prins van Parma, hebbende een ſchild aan den rechter arm , en ee
nen bevel ſtaf in de ſlinker hand; nevens hem is een Satir of Boksvoet verbeeld, binnen dit om

A

ſchrift op de eene, met het vervolg op de andere zyde:
OMINE, ALEXANDER, FAUSTO SPES CON CIPE CERTAS.

U2 T HET GOEDE VOOR SPOOK SCHEP, ALEXANDER,
ZE KE RE HO OP E.

Te weeten, van Alexanders naam, dien hy met Alexander den Grooten gemeen hebbende,
daarom eene Vaſte Hoope mogt opvatten van Antwerpen, even als Alexander de Groote Tyrus ge
daan
had,haare
te zullen
veroveren.
Deeze rykdom,
zinſpeelingen isandere
des tehoedaanigheden
fraaijer, vermids
deeze
(!) Quint,
ſteden(1)door
grootheyd,
koophandel,
beyde
zeer twee
aan- Curt.
Vita
Alex. lib.

merkclyk waaren. Voorts ſlaat op den voorgrond:
> A-T m P o z.

IV. cap4.

-

1585.

S A T I R. 1585.
Het gene de zinſpeeling nog beter doet voorkomen. Want, ſtaande het beleg van Tyrus was
aan den Magedoniſchen Vorſt in zynen droom een Satir verſcheenen, die, hoewel verſcheyde
ne maalen zyne handen ontglipt, van hem eyndelyk wierdt gegreepen. Welk nachtgezigt de (2) tarch.
(2) Flu
in
Wigchelaars, zynde deswegen ondervraagd, in deezer voege niet onaardtig hebben uytgelegd 3 te Vita Alex,

weeten: dat het Griekſche woord z AT T Poz moeſt worden in tween gekloofd, even als het cap Viſ.
op den penning met eene ſcheyſtreep hierboven verbeeld ſtaat, betekenende als dan: Tyrus is 't
tuwe, en

-

## dat het vaſthouden van den verſcheenen Satir voorſpelde, dat Tyrus door hem

gewonnen, en

et zyne ſtondt te worden. Een diergelyk geluk op Antwerpen heeft men ook /3) Strada

aan deezen tweeden (3) Alexander beloofd, want het is hierom, dat die ſtad op de tegenzyde de Bello
Belg. Dec.

verbeeld ſtaat, onder haaren naam

II. pag.
H A N T WV E R P E N.

344.

Door deeze hoope aangeſpoord, had wederzydſche vyandlyke aanvallen te be
(4) Mete- Alexander zes maanden (4) in 't timmeren veyligen, lag daarenboven nog ter weder
# eener brugge over de Schelde geſleeten, zyden eenery van ſamen verknochte uyt
232. verſo. welke van al de werreld, als een wonder leggers. Invoege nu hier door ten volle
dier tyden wierdt aangezien. Want zy de gemeenſchap te water met Antwerpen
was tot ſluyting dier riviere tuſſchen de was afgeſneden: zulks des zelfs inwoon
ſchanſen Sinte Marie en Philips, die haar ders, tegens hunne inbeelding, zoo zeld
tot beſcherming ſtrekten, zoo op paalen, zaame brug voltrokken ziende niets onbe
als daar tuſſchenleggende pleyten ter leng proefd lieten, om die weder te verwoeſ
te van drieëntwintighonderd voeten ge ten. Des vonden zy goed, op raad van
(6) (6) Bor
legd. De paalen ſtaaken van den weder eenen Italiaan Gianibelli twee
zydſchen oever zoo verre uyt, tot dat ze de Fortuyn en de Hoope genaamd, die #en,
vyftig voeten in 't ſlyk en 't water kwamen vanbinnen als eene ſteene kiſt gemet- XX boek,
te ſtaan, en de diepte het heijen verboodt ſeld, en met eenige duyzenden ponden #:
ſ;)
Hooft (5). Dan vermids er tuſſchen deeze twee kruyts en brandſtoffe bezwangerd waaren, ”
Ned. Hiſt,
fol.997. hoofdeynden, wier elk wel vyfhonderd onder geleyde van tien pleyten met het

#

i
|

voeten lang was, nog eene tuſſchenwydte vallen van de ſtroom tegens de brug op den
van dertienhonderd voeten bleef, deed

vierden avond van Grasmaand af te zen

Parma daarin tweeëndertig pleyten wel den. Het eene ſchip de Fortuyn kwam
twintig voeten van elkandere ankeren, en niet ter beſtemde plaatſe maar raakte langs
door opgelegde balken ſamengekoppeld, de Vlaamſche zyde aan den grond en deed
met planken bevloeren. Om dit werk,'tgene daar naamaals zyne vergeefſche werking.
zoo groote moeite en langen tyd gekoſt Het andere integendeel dreef tegens de

had, zoo tegens den watergang, als alle brug, waarop eene groote menigte, uyt
VVV V 2

nieuws

-
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nieuwsgierigheyd was toegevloeid, om te noch meer gelyk: wiens inwoonders ook
zien wat van dien aanſlag ſtondt te wor met een brandſchip, 't gene met pik en
den. Naauwlyks was Parma eenen boog zwavel gevuld was, de waterwerken van

ſchoot ver, op 't ernſtig aanhouden der den grooten Alexander getracht hadden te
omſtaanderen van de brug vertrokken, of vernielen. Dan gelyk de eerſte, zoo heeft
het ſchip de Hoop barſte met zulk een ge ook dees tweede Alexander by dit toeval
(1) Hooft weld (1) en raazernye, dat het aardryk zynen moed niet verlooren, maar het be

# drie mylen in 't ronde daarvan wierdt ge ſchaadigde dien zelven nacht nog voor een
"" ſchokt, en niemand binnen eene halve groot gedeelte doen herſtellen, en dat met
mylja Parma zelf niet, overeynde bleef des te meer lofs (gelyk (3) Strada aan
De brug en 't ſtaaketſel was verbryzeld, merkt) naarmaate het ſchip van Antwerpen

#
elg. Dec.
II. pag.

en eene groote menigte der toekykeren ge door zyne ongehoorde uytwerking en 344
dood, anderen opgenomen aan boomen en veroorzaakte nederlaag, dat van Tyrus
paalen gereegen, of door het uytgejaagde verre in ſchriklykheyd kwam te overtref
water en ſlyk der Schelde overſtolpt, en fen. Zulks 't geen wonder is, dat men
verſtikt. Het land lag rondom eenen hal tot Alexanders lof deeze twee gedenkpen
ven voet onderwater, de ſchanſen half ningen gemunt heeft , welke den zel

omgekeerd, het geſchut en de affuyten ven, niet alleen om 't ſluyten en breyde
inds en herwaart verſtrooid en nederge len der wateren, maar ook wegens 't her
urt. lib. ſlaagen.
#
Dit voorval maakte het beleg ſtellen der geleede ſchaade wederom by

iV, cap 3 van Antwerpen aan dat van Tyrus (2) den Grooten Alexander vergelyken.

I. In den rand der voorzyde leeſt men, rondom zyn geharnaſt borſtſtuk, deeze tytels:
ALEXANDER FARNES1 Us, PAR MAE, PLAc EN T 1 AE o UE
DUX, BELG1u M DUM GUBERNAR ET.

ALEXANDER FARNEzE, HERTOG VAN PARMA EN PLAGEN.
ZE, TE RWTL HT LAND VOO GD VAN NEDERLAND WA S.
(4) Strada

Dees Vorſt was in den jaare vyftienhonderdvierenveertig (4) te Rome gebooren, waarom men

de Bello

Belg. Dec. met recht op zyne geknotte ſchouder leeſt:
I. pag.

AET AT 1 s.

45I.

4O.

IN Z2 NS OUDERDOMS 4o. j AA R.

Op de tegenzyde ziet men de ſtad Antwerpen in 't verſchiet, wat voorwaart de gemaakte
ſchipbrug en de ſchanſen op den Vlaamſchen oever, midsgaders op den voorgrond den Grooten
ſtede naar eenen Satir grypt. Hieronder ſtaat het
Alexander, die zittende in zyne tent op zyne
woord x AT T Poz, 't gene wy voorheen heb en uytgelegd. Omhoog leeſt men tot opſchrift

#

deeze woorden:
CON CIPE CERTAS SPES.

1585.

VAT ZE KERE HO O PE O P.

1585.

II. De tweede heeft, uytgezonderd dat hy hier geen Hertog, maar Prins getyteld wordt, het
zelfde voorſtuk, en op het ruggeſtuk niet alleen de ſtad Antwerpen en de hermaakte ſchipbrug
verbeeld, maar ook de omleggende landen dierwyze vertoond, gelykze ſtaande de inſluyting,
naa 't doorſteken der dyken, onderwater geſtaan hebben. Hier boven leeſt men dit zelfde op
ſchrift, van ons zoo aanſtonds beſchreeven:
CON
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SCHEP ZEKE RE HO OP E.

1585.

Onder de perſoonen van aanzien, die van Kameryk, midsgaders dat van Oude
door het ſpringen van het ſchip de
naarde, (4) het bevel gevoerd, en in an- #*
om 't leeven raakten, komt de Heer Rob dere gelegenheden van zyne krygskunde Belg. Dec.
II Pag 225.
bert van Melun, Burggraaf van Gent by en trouwheyd tot den Koning
zonderlyk in aanmerking, zoo om het blyken gegeeven. Waarom, als Alexander
deel, dat hy in deeze belegering gehad van Parma ten beleg van Antwerpen trok,
heeft, als om zyne hooge
CIl
hy hem een gedeelte des legers en het bevel Strada
andere voortreffelyke hoedaanigheden. over den Vlaamſchen (5) oever opdroeg. (5)
##
Als Don Johan in Nederland kwam, was Hier queet hy zich niet min moedig, want Belg bec,
(i), Strada hy (1) Hoogbevelhebber van de Staatſche hebbende het (6) eyland den # en des #:
#ee. ruytery, en wierdt ſtaande het ſtaatsbe zelfs ſchans ingenomen, had hy zich van ##
II pag: wind van den Aartshertog Mathias, op de
geheele kuſt
Vlaandre
't oord
kort #
verzekerd,
en devan
toegangen
aan indien
-Pa5-3C4
463.
voorſpraak van Oranje, tot Landvoogd

#

#

#

r

(2) strada (2) van Artois door de Vereenigde Staaten zoo wel bezet, dat het den Staatſchen on#e aangeſteld, om, waare 't moogelyk, dat moogelyk was daarlangs eenigen onderſtand
# Landſchap
doen Matthys
aanklee in Antwerpen te brengen. Dan in de ſchans
ven. Dan de
hyvereeniging
zelf wierdtte door
Moulaart

# van Atrecht omgezet,

-

Sinte Marie gebiedende, als het ſchip de

Hoop barſte, heeft hy aldaar nevens vee

om zich der vereeniginge te onttrekken, le anderen het leeven in den dienſt des Ko
en met den Koning te verzoenen. Dit, nings gelaaten. ,,Zynde om zyne hooge
als gezegd is, benevens de Walſche ſteden afkomſt, afgerichte krygskunde en welbe
gedaan hebbende, wierdt hy niet alleen leyde dapperheyd, van Alexander (7) van ##ada
in het Stadhouderſchap van Artois beves Parma boven maate bemind, en zyn dee- #ee.
tigd, maar zyne erfſtad Richeburg op den relyk omkomen by zyne Spitsbroeders II, Pag
achtentwintigſten van Sprokkelmaand des
-

niet buyten reden beklaagd. " Zyne ge- "

jaars vyftienhonderdnegenenzeventig tot dachtenis wordt op deezen legpenning be

#" den Markgraaflyken (3) ſtand verheven.

waard, die in de

# van

den

Belg Dec. Sedert zynde tot Raadsheer verkooren en Pleytbezorger des Hofs van Holland Johan

Il Pºg 4t overſte Ritmeeſter van eene Duytſche ruy van Ruyl in 's Graavenhaage wordt ge

terbende aangeſteld, heeft hy in 't beleg

vonden.

-

Eene hand uyt de wolken komende wordt door 'eene adderſlang, die uyt eene op 't vuur gewor

Hand.
pe takkeboſch komt, gebeeten, zynde de geſchiedenis van Paulus op 't (8) eyland Malta. Op 8)
er Apoſt,
de andere zyde ſtaat zyn wapenſchild, en in den rand zoo van de eene als andere zyde deeze woor kap.
den:

XXVIIL
W,3.

QUIS CON TRA NOS? Rob ERT DE MELEUN,

MARCQUIS DE ROUBAYs.
WIE TEGENS ONS? ROB BERT VAN MEL UN
MARKGRAAF VAN ROUBAIS.
Welk land en de

# van Roubais, gelegen in de Kaſtelenye van Ryſſel,

verſchey

dene Heeren, uytſteekende in verſtand en de wapenen, gehad heeft: onder welke de Gebroeders

Johan en Huyg van Roubais hebben uytgemunt in de Kruysvaarten, die zy nevens Godefroy van

Bouillon naar 't Heylige land gedaan hebben. Dan deeze Heerlykheyd, aan het geſlacht van (o) ph. de
Melun eyndelyk vervallen zynde, is door Koning Philips, in vergelding der getrouwe dienſten iſEſpinoy
van deezen Robbert van Melun, die Hoofdbevelhebber van de ruytery des Konings was, tot Nobleſſ
de
Flandre,
(9) een Markgraafſchap verheeven, en voert eene roode banier onder eene armyne ſtreep.
fol. 142.
I. Deel.

Xxxx

Dat
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Dat Alexander nog dien zelven nacht ondoenlyk viel, het verdrag met Parma te
- eeniger maate de geleede ſchaade aan de maaken had. Sedert bemagtigde de gemelde
brug deed herſtellen, veroorzaakte een Landvoogd nog alle de ſterke blokhuyzen

w

alom verbreydgerucht, dat de afgezondene en ſloten, die om en onder de veſten der ſtad
brandſchepen hunne werking niet naar laagen, waaruyt de eene beroerte naa de
wenſch verricht hadden, en dit was weder (4) andere ontſtondt, het roepen om pays
oorzaak, dat de Staatſche vloot, die om
wakkerde, en de Regeering

#

(4) Hooft
Ned. Hiſt.

Antwerpen te ſpyzen gereed lag, voor dit raffeloos bedreygd wierdt. Wel is waar, fol. 1o16.
maal niet kwam opſchieten. Dan als de dat die door eenige afgezondenen niet al
Bondgenooten van de valsheyd van 't ge leen voor zich, maar ook voor de overige
rucht verzekerd waaren, zag Parma niet Vereenigde Geweſten, met Parma een al

- , alleen de brug weder herſteld, maar zich gemeen verdrag getracht hebben te ſluy

f

ook in ſtaat om door't openen zyner brug ten: dan hy ſloeg hen zeer trotſelyk af,

ge diergelyke gevaarten, zoo ze in 't ver te meer, mids de zynen niet alleen ver
" volg nogmaals door die van Antwerpen ſcheydene ſterkten om Mechelen, maar (5) B
g) Hooft wierden afgezonden, ten allen
tyde die ſtad zelf, naa eene lange inſluyting (5) #
Beroerten,
# onverhinderd te konnen laaten voorbydry den negentienden van Hooimaand vermee XX.
boek,
iven. Invoege alles 't gene op dien voet ſterd hadden. En of men ſchoon ondertuſ-,
tegens de brug ſedert wierdt ondernomen, ſchen verſcheydene brieven zoo der En- #
'vruchtelooze werking deed en tot niet liep. gelſche Koninginne als der Staaten, die de
Alle hoope dus zynde verlooren van Ant ingeſloote ſtad een wis (6) aanſtaande ont- #
werpen te water te ontzetten, wendden zet beloofden, de gemeente van 't Raad- #".

#

s"

- het de Staatſchen naar den Kouwenſteyn huys voorlas, zoo was dit vruchtloos, en
(2) # ſchen dyk, alwaar Alexander, (2) naa zy nu 't eynde haars gedulds, ja ſtoof op

3 July

-

##

# # verſcheydene gevechten, die verſcheyde en rottede om het Stadhuys te ſamen, on- #
29 Mey, ne uytkomſten hadden, moedig uytgeſtaan der een verward geroep om pays. Des wier- "”
den er twintig Gemagtigden naar buyten
gezonden, welke te Bevere, wegens de over
gaaf van Antwerpen, op den zeventienden
Hooft
ſtad verdrietig begon te worden, en de gil van Hooimaand met Parma het verdrag(7) g#

## te hebben, ook eyndelyk meeſter (3) bleef
(#) Hooft Door het welke en het toeneemend gebrek
# der eetwaaren, de gemeente der ingeſloote

den hunne hoofden by een te ſteeken, ſlooten, tot wienseere, wegens 't dwingen toi, toi,
begeerende, dat men de verhoopte midde van zoo magtige koopſtad, de drie vol
len van ontzet aan hen bekend of zoo dat

gende legpenningen gemunt zyn.

*
-

-- -

F. Op de eene zyde van den eerſten, ziet men de

gedwonge ſtad, de ſchipbrug, ſchanſen, en

het onderwater ſtaande land, binnen dit randſchrift:
r

SER en1ssimº PRIN c1 P1s PARMAE VIRTU T is
ET LABORUM PREMIUM. 1585.
N

BELooNING DER KRrgs DEUGD EN DES ARBEIDs VAN DEN

-

Doo R LUCHTIGEN PRINS VAN PARMA 1585,

Het gekroonde wapenſchild van den Spaanſchen Koning, zynde omhangen met de ordre van
't gulden Vlies, ziet men op de andere zyde, en in den rand dit omſchrift:

GECT oirs DU BUREAU DES FINANces DU RoY.

-

L EG

* *
* *

w
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LEG PENNING EN VAN DE KAMER VAN GELDMIDDELEN
DES KONING S.

II. De eene zyde van den tweeden voert het gekroonde wapenſchild van Alexander Farneze,
zynde omhangen met het gulden Vlies, en de rand omzoomd met deeze woorden:
-

,

NEPTUNo MARTEQUE DOMATO, ANTV ERP 1A M
REG I CON C1 L1 AT ALEXAN DE R.

A L ExAN DE R, NA A MA RS EN NEPTUrN GE BR ErD ELD TE
HEBBEN, VER zoENT ANTWERPEN

MET D EN KONING.

w

De andere zvde verbeeldt de ſtad Antwerpen,

en de

ondergezette landen;

binnen deezen alom (1) Eraſin.

##
ent. II.

bekenden (1) dichtregel:
-

fol. 438.

FELIX,

QUEM FACIUNT ALIENA PERICULA CAUTUM.

GELUKKIG, WIEN EENS ANDERS ZAAK EN
EN ONGEVAL VOOR ZIG TIG MA A K EN.

, Verſta door het ongeval van anderen de verwoeſting van Maaſtricht, welke ſtad eertyds door
Parmabelegerd en ſtormenderhand veroverd zynde, nog lang ſedert (2) als woeſt lag, en een en- (2) Hooft
kel neſt der ſoldaaten was, die, by mangel van andere brandſtoffe de ledige huyzen afbraaken, Ned. Hiſt.
om vuur te ſtooken: want van ſchaars vierhonderd burgers, die den moord ontkwaamen, ver- fol. 641.

toog nog het meeſte deel, Zulks de Antwerpenaars, geleerd door dit voorbeeld, hier als geluk
kig geroemd worden, mids zy diergelyke ongemakken en gevaaren, door 't ſluyten van een ty

dig verdrag, ontgaan waaren. Dat nu deeze zinſpeling op Maaſtricht ziet, blykt uyt den der
den.

-

*

-

*

III. Welke op de laatſtgemelde zyde de Maas als eenen Riviergod verbeeldt, onder dit om
ſchrift:

TRAJECTUM MOSAE.
-

MAASTRICHT,

1586.

1586.

Zoodra het verdrag wegens Antwerpens twintigſten van Oogſtmaand, door de Sint
overgaaf geſlooten was, beſloot de Spaan Joris poort met groote ſtaatſië: want hem
ſche Landvoogd de vreugde over het dwin verzelden, zoo tot meer luyſters als de
gen van zoo magtige ſtad door 't aanvaar zekerheyd zyns perſoons, twintig zoo
den van 't gulden Vlies te vergrooten, het Walſche als Duytſche vendels, nevens drie
gene hem, al eene wyl geleeden, wel toe Kornetten ruyters; zynde zelf omringd
gezonden, maar het aanneemen daarvan van den eerſten Adel van Nederland. By
totnutoe uytgeſteld was, om met des te 't inryden der ſtad wierdt hy door eene
grooter pracht in de gewonne ſtad zyne jonge dochter, die Antwerpen verbeeld
ſtaatlyke intreede de doen. De aannee de , en benevens andere maagden o
# Strada ming geſchiedde (3) in de Philipsſchans, eenen triumfwagen zat, heuſchlyk ver
e Bello
gelegen aan 't hoofd der ſchipbrugge: al welkomd , en hem tot een teken haa
Belg. Dec.
waar, naadat de hooge Dienſt door den rer onderwerpinge, een gouden ſleutel
II. pag.
382.
Aartsbiſſchop van Kameryk Lodewyk van van ſtads # aangebooden; welken,
Barlemont verricht was aan Alexander van hy dankelyk aannam, aan zyne Ridder
Parma het halsſieraad der gulden Vlies ordre hechtte, en op zyne borſt droeg
ordre door Graaf Peter Erneſt van langs alle de ſtraaten der ſtad. , Deeze
Mansvelt, als medelid dier ordre, onder waaren alom verſierd, onder andere (6) (6) Mete
't losbranden van 't geſchut, en bedry zag men op de markt zeven kopere ſtand-#
Hiſt. #
fol.
beelden,
de
Planeeten
betekenende,
op#verſo.
ven
veeler
vreugden
is
omgehangen.
Op
(4) Strada
de Bello
den maaltyd, die deswegen was aange gerecht, zynde het konſtwerk van J. Jon
Belg. Dec. recht, wierden de Gemagtigden van Ant geling, welke het praalbeeld van Alva ook
II. pag.
werpen insgelyks onthaald: alwaar men eertyds gegooten had. Voor 't huys der
383.
(5) Bor
nu in 't oprechten der Eerpoorten, toeſtel Portugeeſche koopluyden in de Hoogſtel
Nederl.
Beroerten, len der praalbeelden, en (4) opſieren der lerſtraat, was zoo groot een vogel Fenix
XX. boek, ſtraaten t'zyner inhaalinge, wakker bezig opgerecht, dat hy, zittende in zyn neſt,
fol. 52,
was. Deeze geſchiedde den (5) zevenen de breedte der ſtraate met zyne vleu
verſo,
Xxx x 2
gelen
-

re

-

I

t

36e
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ſcheydene konſtſtukken, als de Elefant, voeten hoog, het ſtandbeeld van Alexan
Walviſch , 't Oorlogſchip , en ande
re konſtgevaarten van den ommegang
vermeerderden ook den ſleep. Onder an
deren hadden ook de Genueezen op

der den Grooten gekleed in krygsgewaad,
naar de wyze der oude Grieken en Ro

meynen, voerde, door het welke (2) A- S#
lexander van Parma betekend wierdt. fol. 2 .

(###
Ned. Hiſt. de Meerbrug (1) eene Stevenzuyl, voſ Welke geſchipbekte kolom men als nog "
#o, gens de Doriſche bouworde geſticht, die op deeze zyne penningen verbeeld vindt.
-

-

-

I. Op de voorzyde ſtaat het geharnaſte borſtbeeld van den zeegepraalenden Landvoogd, en in
den rand deeze tytels:
w

ALEXANDER FARNES1us, PARM E PLAce NT1 eo U E

*

w-

PRINcE P s, BELGIUM DUM GUBERNA RET..

'

ALEXANDER FARNEZE, PRINS VAN PARMA EN

PLAGENze,

ALS Hr LAND VooGD VAN NEDERLAND WAS.
De rugzyde verbeeldt de hiervoor beſchreeve ſtevenzuyl, waarop het ſtandbeeld van Alexander
den Grooten ſtaat, houdende in de eene hand den bevelſtaf van 't gevoerde gebied, en in de an

dere een ſlangerond, zynde het zinnebeeld der eeuwigheyd, of, om beter te zeggen, der eeu
wigduurende eere, die Parma, met Antwerpen te winnen, verkreegen had. Ter wederzyde van
de kolom ziet men twee zeegetakken, en aan den voetſtal zyne overwonnen vyanden vaſtgekluy
ſterd. Verder leeſt men tot byſchrift:
V

#

I

Van

158

602

(3)

INVICTo OPTIMooye PRINCIPI. 1585.

Nex
Ber

AAN DEN ONVERWINNELTKEN EN BESTEN PRINS. 1585.
'- '

fol.

II. De tweede die kleyner en maar een Duytſch naamaakſel is, heeft de zelfde
en omſchriften, en dierhalven geene nadere beſchryving van noode.

verbeeldingen

Geduurende de inſluyting van Antwer vangenis geſmeeten, zetteden de oude Re
# hadden de Vereenigde Geweſten zoo geerders af, en anderen van hun Geloof
(s)Meter. hier Zoo daar nog al eenige (3) voordeelen in hunne plaats, waarop ſtraks het hande
Neden behaald: dan die waaren vrykleynin opzig len met Parma en de overgaaf van Nieu
#,
Diergelyke aanſlaagen
246,
verſo. .te der genen, die aan den Prins van Parma mege volgde.
inmiddels waaren te beurt gevallen. Want waaren ook te Kampen, Aarnhem, en (5) GE#ſt
zyne benden, die hy in den beginne dee Doesburg ondernomen, dan alleen in de #
zes jaars tegens de Vriezen en in de Velu laatſte plaats, tot genoegen der Spanjaar
we gezonden had, belegerden en verover den, uytgevoerd. Om welke en de andere
den aldaar verſcheydene ſchanſen en ſterk voordeelen deezes jaars, als was het ver
ten. Desgelyks raakten de Roomſche inge overen van Bruſſel, Mechelen en Antwer
zeetenen te Nieumege op de been, en kreeg # , die van Henegouwe thans eene vaſte
daar door de ſchok dier beroerte de ſtaat oope opvatteden, dat ook eerlang de
(4) Hooft der regeering aldaar eenen (4) geheel ande overige Landſchappen, zoo niet geweldi
#"
fol.
989. ren keer. Want de Roomſchenden vyf ger hand veroverd, ten minſte zich zou
-

tienden van

Lentemaand hebbende de den genoodzaakt vinden, om met Par

wacht overvallen, en de overige bezette ma te handelen, en dus Nederland ee
lingen onverhoeds aangetaſt en in de ge nen Vreede, dien men zoo lang ge
-

wenſcht
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klaarblykelyk door deezen legpen- 1585.
"

zoo verſcheydene wegen gezocht had, ning van dat geweſt wordt bewaar

cyndelyk bekomen en aantreffen. Het heyd.

vaninden
Aartsvader
Noach, door eene
helderegezien,
bovenſtaande
zondebeſcheenen,wordt
op
de De
eenearke
zyde
't midden
der overſtroomende
wateren
tot welke
uytgelaate duyf met

#Boek

eenen olyftak (1) terug keert. De rand is omzoomd met deeze woorden:

kap.VIII.
Y. 11.

SPES NOBIS PACIS CLARIOR IN DE VENIT.
DAAR UIT KOMT ONS EEN E WISSER HO O PE
VAN VREED E.

Op de andere zyde leeſt men, rondom het wapenſchild van Henegouwe, in den rand dit om
ſchrift:

CALCULUS ORDINUM HANNONIAE. 1,8r.
REKEN PENNING DER STAATEN VAN HENEGOUWE. 158f.

Om deezen gehoopten vreede te bevor tyds kennis gaf, welke dierhalven op den
deren, zondt Parma verſcheydene brieven achtentwintigſten van Oogſtmaand een be

ſluyt namen, dat geene(s)eetwaaren buy- #
#
erStaaten aan die van Gouda (2) en andere ſteden
-

-

#oli der Vereenigde (3) Geweſten: waarin hy, ten 's lands, langs wat oorden, of op wat van Holl.

# naa de reddeloosheyd der Staatſche zaaken voorgeeven het ook waare, zouden moo-#.
S# het geduchte vermoogen zyns Konings niet vernoegd met dit gebod aan alle Uyt- #.
# " ten breedſte te hebben uytgemeeten, hen gen den vyand worden toegevoerd. En 544.

#en, vooroogen ſtelde, en tot blyk van zyne leggers,
, en aankondigen,
ſchepen van 8fol.sept."
oorlog teTolhuyzen
hebben laaten
54n.
#ek, meer dan gemeene goedertierenheyd deeze
'” tot hunne vermaaning niet alleen afzondt, hebben zy ſedert nog den gemelden Graaf
maar hen ook uyt des zelfs naam een zoo
voordeeligen Vreede en gunſtige voor
waarden aanboodt, dat # by welken
maar de minſte redelykheyd plaats had,
geene reden zoude hebben van 't aannee
men der zelve te weygeren, of zich, naa
die aangegaan te hebben, naamaals daar
van te beklaagen. Dan wat ook hiervan
zy, de gemelde brieven hadden geen ge
volg: in 't tegendeel men dreef in de Ver
eenigde Geweſten met de afgevallene ſte
den wegens den grooten hongersnood
openlyk den ſpot, welke in alle de landen,
die zich met den Koning verzoend hadden,
in dit jaar wierdt geleeden. Zulks Graaf

en den Raad van Staate gemagtigd om
eenige vrybuyters aan te neemen, ten eyn
de die de toegangen en (6) ſtroomen zou-

den bezetten, en alle zulke ſchepen weg- # #,
neemen, die den toevoer van eetwaaren fol. 72,

naar den vyand onderſtaan mogten. Door
welke voorzorg het gebrek in de vyand

lyke grensſteden ſedert nog zeer merkelyk
toenam en geen mondkoſt, als voor zeer

hoogen prys, was te bekomen. Invoege
men in de Vereenigde Geweſten deezen

legpenning tot ſchimp der afgevallene
Antwerpenaaren heeft geſlaagen, welke

om 't kleyne gebrek van eetwaaren te ont
gaan, 't genezy door de inſluyting begoſten
S# Maurits (4) trachtende den vyand nog te lyden, zich te voorbaarig onder den
Beroerten, meer te benaauwen, van dit drukkende Spanjaard hebbende begeeven, thans in
#" ongemak door de Heeren Braſſart en geen minder ongemak, als de overige van
#" Teylinge aan de Algemeene Staaten by dien landaardt, zich bedraaid vonden.
I. Deel.

Q##
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Op de eene zyde ziet men twee Spanjaards in gezelſchap van een paard en ezel (verſtaa hierdoor
de ſteden Antwerpen en Nieumege) by gebrek van ander voedſel, uyt eene gemeene kribbe,
hooi eeten.

Het randſchrift luydt aldus:

sPRETA AMBROSIA, VEsCITOR FENo. 158r.
DE HEMELS PTS VERACHT HEBBEN DE,
ZO O E ET NU HO O I.

1585.

Op de andere zyde geeft Koningin Elizabet aan twee Nederlanders eenige Engelſche roozen,
waar door de byſtand van dien Landaardt betekend wordt, en de neerſlagtige gemoederen weder
worden opgebeurt; 't gene ook dit omſchrift te kennen geeft:

MACTE ANIMI, ROSA NECT ARE IMBUTA.
(1) L.

Z2T GOEDS MO EDS, DE ROOS IS IN NEK TAR GEDOOPT:

Smits

Aanteken.
overOvid.
Herſch.
II. Boek

#

Dat is de Engelſche hulp zal u als een andere Nektar, die de drank (1) der Goden, gelyk de
Ambrozyn der zelver ſpys is; nieuwe krachten byzetten.

Welke nu deeze hulp der Engelſchen bleeven waaren, door de tyding van Ant

âerStaaten was, ſtaat ons alhier te beſchouwen. Se werpens overgaaf het nog zoo verbragten,

#

dert de aankomſt van den Engelſchen Af
#### fol. gezant, waarvan ik hiervoor al iets heb
#" begonnen te melden, was de handeling,
26 April om aan Vrankryk de hooge Overigheyd op
#3: te draagen, tot niet geloopen, en door
fol. #s.
de Algemeene Staaten een plegtig (2) ge

dat haare Majeſteyt den beloofden onder
ſtand, boven de manſchap, die (7) de (7) Reſol.

verpande ſteden moeſt bezetten, tot vyf #"
duyzend
voetgaſten
duyzend
ruyters #
roSept,fol.
vermeerderde.
Welkenverding
de Staaten
aannamen en daarvan den tweeden van

# zantſchap naar Engeland gezonden, om Wynmaand een beſcheyd verlydden, 't
#. aan des zelfs Koningin de Vorſtlykheyd, gene ook by haare Majeſteyts Afgezant
#, niet tegenſtaande de gedaane aantuyging Davidzon, herwaart gezonden om de be
erStaaten
van # (3) van Gouda, onder billyke voorwaarden veſtiging van 't geſlooten verdrag te vorde
25 April, aan te bieden. Hierover dikwils ten Hove ren, ondertekend wierdt. Terwyl dit in
-

#" zyndegeraadſlaagd, ſloeg zy dien voorſtel
af, dan gaf den Gezanten te verſtaan dat zy
259. . .

Engeland wierdt verhandeld, had Parma (8) Bor

# Bergen

op Zoom te belegeren Nederl.
dan verſtaande,
datindehetHeer
van
Mar- Beroerten,
XX. boek
om Antwerpen te behouden, vierduyzend (8)
quette,
die thans daar
bevel
voerde,
#s
knechten en vierhonderd ruyters tot hunne
hulp zoude overzenden, mids dat men tot lucht daaraf, en de ſtad van al het (9) noo- # ſOI
zekerheyd hunner wedden en ſoldye aan dige verzorgd had, ſtondt hy althans van ##
p

11 Mey

1585. fol.
2,7 I.

(4) Reſol.
derStaaten

dit voorneemen af.

Te meer mids nu de

#l.

van Holl.

de Engelſche (4) kroon den Briel, Ram

2 Octob.

mekens, en Vliſſinge tot onderpand zou Engelſche hulpbenden (1o) aan 't overko- #L
de inruymen, onder behoorlyke brieven men, en alle eetwaaren voor zyne benden 550:Sept.

1585. fol.
593,594

-

en #, van vryhouding der Staaten van Holland, (als gezegd is) voornaamelyk 't koorn, #.
# zoo aan Graaf Maurits (5) wegens Vliſſin zeer ſchaars te bekomen waaren. Zulks #
5
van Holi ge, als aan den Magiſtraat van den Briel, die van Zeeland het niet belegeren van #Reſol.
Cn

#
oºo,

wegens hunne ſtad (6) te verleenen. Het Bergen op Zoom als het eerſte uytwerkſel de Staten
welke, mids de Koningin vlakuyt weyger der Engelſche hulpe aanziende, ter ge- #".

# de hooger te komen, door de Staatſche dachteniſſe van deezen verkreegen on- #85 fol.
van Hoil Gezanten eyndelyk wierdt aangenomen. derſtand den volgenden Legpenning met #Aur.
##9:j.
1585. fol. Met dit beſcheydkwaamen eenigen terug, den aanvang desjaars vyftienhonderd zes- #
595,
#
terwyl de vier anderen, die aan 't Hof ge entachtig ſloegen.
De
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De voorzyde voert om het gekroonde wapenſchild van Zeeland die van de Ridderſchap en by
zondere ſteden van dat Geweſt, binnen dit randſchrift:
AUTORE DEO, FAVEN TE REGINA.
DOOR DE N AANLEG GODS, EN DE GUAYST DER

t

KONING IN NE.

Op de achterzyde leeſt men, om het gekroonde wapenſchild van Zeeland, deeze zyne ge
woonlyke ſpreuk:
LUCTOR ET EMERGO.

1586.

IK WORSTEL EN KOM OP. 1586.

Onaangezien het verbod van aan den , den vyver vertoond, verſcheydene (6) #

vyand eenige lyftogt toe te voeren, zoo | vuurwerken aangeſtooken, en andere zoo #"
trachtteden
echter
baatzucht
ſommigen,
ziende
wegdevan
wiſſen van
winſt
met die

rachtige en
eertekenen
van tooneelen,
Pe:
#
praalgevaarten
toegeſteldzeege-24
waa- #

fol.

derwaart te brengen geopend, het gemelde |ren, dat men naauwelyks eenen Opper- "
verbod op allerhande wyzen te ondermy- | vorſt der Landen met heerlyker ſtaatſië
nen en te leur te ſtellen. Zulks de Graaf had konnen ontfangen. Op den zeven
van Leyçeſter, dien de Koningin van En- |den van Louwmaand wierdt hy door den
tot Hoofdbevelhebber haarer hulp- |Heer Aalbert Loenius met eene ſierelyke
enden had verkooren, eer hy nog in Ne-| rede, waarin de luyſter der Koninginne

#

(1) Hooft derland was aangeland, by brieven (1) | en zyne deugden hemelhoog verheven

# verzocht van hun gedaan verbod te willen | wierden,

uyt den naam der Algemeene

"" handhaaven, ten minſte tot zyne over- | Staaten zelf verwelkomd. Die hem den
(:) Lartey komſt, vermids ook haare Majeſteyt dier- | tienden daaraan de Oppervoogdy der Lan-

(7) Hooft

## gelyken uytvoer van eetwaaren naar 's

# Hiſt.

den beſlooten

(7) op gelyken

voet op te

fiil, vyands landen van zins was te verbieden. | draagen, als die ten tyde van Keyzer Ka- ###

# Op den negentienden van Wintermaanddes | rel was bediend geweeſt. Waarop weder- ##
#Holi
voorleeden
jaars wasfhonderd
hy, verzeld
met
(8) het onderlinge
22 Dec.
ſt
d
tgelee- | zydſch
ierdt bekrachtigd
h verding
d by eede 4"E".
Febr.
-

# nen ſtoet van (?) vyfhonderdderuytgelee-|wierdt bekrachtigd, en hy op den vierden #iole
#
zenſte van Adel te Vliſſinge (3) aangeko- | (9) van Sprokkelmaand tot de voornoem- #Red
# men en door der Staaten Gemagtigden op de waardigheyd, op eene wedde van hon- #
v#Holi het eerbiedigſte ſedert verwelkomd, en |derdduyzend guldens 'sjaars, (1o) aan- VEHoll.
Febr.
#Pe#,
# Zulks men in Neêrland uyt den #ol.
1585.
fol. zoo te Dordrecht als in alle andere plaat-

-

-

-

#" ſen van Holland met bovengewoone eerbe- |byſtand der Engelſche Koninginne en het #Reſol
# wyzingen ontfangen. Voornamelyk in 's | afgerichte beleyd van Leyeeſter zich uyt- #
# Graavenhaage: alwaar het Hof tot zyn (4) | muntende voordeelen beloofde, om welk van Holl.

#p
1585. fol. verblyf
ty vervaardigd,
g een ſteekſpel
p tot het vertrouwen uyt
y te drukken men aldaardee- #
1586. fol,
-

73

2.

-

verdienen van drie (5) goude ſiffletten in 'zen legpenning
gemunt heeft.
egp
9,3

597.

& BEL GIA HIS P3TYRAN

CVNIDE-OPPRESSA
PORTVSVBITAVI.

De eene zyde verbeeldt een gekroond hart, dat is de Koningin van Engeland, waarnaar twee
gekluyſterde handen met groot verlangen zich opſteeken; nevens dit byſchrift:
Yyyy 2
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N E D E R L A N D S C H E
Pop U L1 BEL G1 c1 SPES.
DE HO OP E VAN 'T NEDERLAND SCHE VO L K.

Verder leeſt men op de zelfde zyde deeze woorden, waarmede de rand omzoomd is:
COR NOBILE AFFLICT IS OP ITULATUR.

EEN EED EL HART Do ET D EN VERDRUKTEN ONDERSTAND.
De andere zyde heeft geene verbeelding maar alleen deeze woorden tot opſchrift:
1586.

BELGIA HISPAFNo RUM TYRAN NIDE OPPRESSA, PORTUGALLIA
SUBITA VI OBRUTA, AUXILIUM A DEO ET SER EN1ss IMA
ANGLIAE REGINA EXPECT AT U R.

1586.
NEDERLAND DOOR DE GEWELD ENAAR YEN DER SPA Nj AAR
DEN ONDERDRUKT, EN PORTUGAAL MET EEN ON VER
WACHT GEWELD OVER ROMPELD Z rNDE, WORDT
DE HULP VAN GOD EN DE DOOR LUCHTIGE

-

K O N IN G IN VAN ENGELAND

VERWACHT,

Want Koning Philips (als gezegdis) heb- , men byſtandeener Maagd(verſtaahierdoor
bende tot Moeder gehad Izabelle Dochter de Engelſche Koningin) welke althans het

(r) Burier van (1) Emanuël Koning van Portugaal, |leeven aan de zieltoogende Nederlanders
Hiſt des meende de naaſte erfgenaam tot die kroon als

#
had. Daar integendeel
e ziekte hunner verdeeldheden

# te zyn, naadat de Kardinaal Hendrik in |eertyds

tom II. den jaare tachtig was overleeden. Des had | onder het Landsbeſtier eener Vrouwe (ik
P****” hy, ſtraks naa de dood van gemelden Ko- |meen Margreta van Parma, die in 't laaſt

#

Strada
ning Hendrik, op 't onvoorzienſt dat
van Louwmaand (2) deezes jaars over #?eBello
onder beleyd van den Hertog van A Val leedt) haaren oorſprong genomen en Belg. Dec.

aangetaſt en in 't kort overweldigd, welk | zich vaſt gezet had. Waarop eenigen iſ Eag.
beſtaan door de vrienden van den Spaan- | willen, dat dees # zyne be- 461.
ſchen Koning als een heldendaad, en door trekking heeft, en dienvo gens op de
0)

die met hem in oorlog waaren als eene ge- | verleende hulp der Engelſche Koningin
weldenaary wierdt uytgekreeten. Van het | ne, hoewel zonder jaartal, zoude ge
laatſte gevoelen, als uyt den pasgemelden | ſlaagen, en des zelfs zinſpeeling van Eva
penning blykt, waaren ook de Vereenigde | Vrouw van Adam, en van de Maagd

Geweſten, en tegelyk door uytneemende | Maria, Moeder onzes Zaligmaakers ont
vreugde als opgetoogen, wegens den beko- leend zyn.

Volgens deeze onderſtelling zoude op de voorzyde het borſtbeeld van Margreta van Parma,
en de rand dit omſchrift bevatten:

MORTIS MATER FAEMINA.
EENE VROUW WAS DE MOEDER VAN DE DOOD.

'
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Op de andere zyde ſtaat een wapenſchild, 't gene by mangel der kleuren niet wel te onder- 1586 •,
-

ſcheyden is, en daarrondom dit randſchrift:
VI RGO SALUTEM PE PER IT.

E ENE MAAGD HEEFT DE BE HOUD EN IS VOORTGEBRAGT.

(1) Reſol.

Wat ook van de waarheyd der toepaſſin hem, als van den Prins van (2) Oranje (3) Hooft
ge deezes pennings zy, het is zeker dat eertyds waaren uytgevoerd: Die, gelyk #
men ten hoogſte voldaan was over het ge eenigen voorgaaven, veele netelige zaaken, team.
troffen verbond met de Koninginne van met oogluykinge had laaten ſleuren, by
Engeland. Zulks de Staaten van Holland mangel van ontzag en vermoogen, of uyt
de Heeren van Noordwyk, Menyn, Ol zorge van haat en nyd voor de zulken, die,
denbarneveld en Maalzon, die het gemel hoewel verſchillende in Godsdienſt, hem
de verbond in Engeland hadden uytge echter by gebrek van eyge magt, ten ſteun
werkt en geſlooten, boven de gewoonlyke moeſten verſtrekken. Daar Leyçeſter,
daggelden van vier guldens vyftien ſtuyvers van jongs af in den Hervormden Gods
's daags, ieder nog met eenen vergulden dienſt zynde(3) opgevoed, en onderſteund ##
ter waarde (1) van driehonderdguldens door zoo magtige Koningin, op niemand van Holi.

#

#
beſchonken, welke met de wapenſchilden dan haare bevelen hoefde te paſſen. In- #2e,
1585. fol.
# van Holland en dier Heeren verſierd, dit
-

-

-

voege hy zich dikmaals hooren liet, hoe #s.

1586 fol. Nopſchrift
voerde:
LEGAT Io hy in 't gene den Hervormden Godsdienſt,
IS FELICIT
ER ANGL1c
FA CTAE AEHONORARIUM
of 's lands welzyn betrof, niemand, wie
AB O RD IN 1B Us HoL LAND IAE Co L hy ook waare, meende te verſchoonen :
LATUM: eergaaf wegens het wel gelukken zynde, volgens zyne meening, de over

I2 R.

der Engelſche bezendinge door de Staaten leeden Prins ſomtyds veel te ſlap en toe
van Holland gedaan. En niet zonder rede,
wyl die van den Hervormden Godsdienſt
een onuytſpreekelyke hoogachting voor
Leyçeſter hadden opgevat. Want in de
plaats van den Hertog van Anjou dagelyks
de Roomſche Kerkdienſten te zien by

geevend over de verhoolene vyanden des
Lands geweeſt. Welk heerlyk voorgee
ven een ſterk vertrouwen baarde dat 's He

mels zegen den landen niet ontſtaan konde,

onder zulk een en godsdienſtigen Overſte.
Zulks het zwaard der beſcherminge, door

woonen, en al zyn vermoogen te koſtleg de Koningin Elizabet hem tot hulpe deezer
gen, om den Godsdienſt der Roomsgezin landen aangetrouwd, tweeſnydig zoude zyn,
den te onderſchraagen, zagen zyden nieu zoo in 't recht dier Geweſten, als den Her

wen Landvoogd openlyk met die van den

vormden Godsdienſt, die thans ten lande

Hervormden Godsdienſt het Avondmaal

was ingevoerd, tegens alle aanvallen der
houden, en niet dan brandenden yver tot Spanjaarden, te beſchermen: 't gene men

grootmaaking van den zelven ademen. Ja door deezen legpenning ſchynt te ken
men beloofde zich grootere zaaken van

nen te geeven.

Eenen degen
ziet beſcheenen,
men op de voorzyde
helder licht,
waarinſpreuk
de naam
(4) den
Brief
HEER
E ſtaat,
zynde de van
randeen
omzoomd
door deeze
(4) JE
van HOVAH,
den grooten #
Hebt een

Leeraar der Heydenen:

kap. IV.
Y. 12.

SERMO DEI QUOv1s ENSE AN CIPIT 1 ACUTIOR.
HET WOORD GODS IS SCHE RPS NTD END ER DAN
EE NIG TWEES NTD END ZWAAR D.

Op de tegenzyde zit Koningin Elizabet op haaren troon, geevende het zwaard haarer beſcher
minge, 't gene aan Leyçeſter was toevertrouwd, aan twee nedergeknielde en om hulp ſmeeken
de Nederlanders. Op den voorgrond ſtaat het jaar 1586 en in den rand dit omſchrift:
I. Deel.
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N E DE R L A N D SC H E
EL 1s A BE TH A RE G1 NA EST ALTRIX ESURIENTIUM EUM.

KONING IN ELIZABET IS EENE VOEDSTER DER GE NEN,
DIE NAAR - 'T ZEL VE HONG ER EN.

Het eerſte werk van Leyçeſter, naa dat hongersnood in Brabant, Vlaandre en an
hy genoegzaam de berichtspunten zyner dere oorden, die onderden Spanjaard ſton
# aanneeminge naar zyn eygen (1) welgeval den. Zulks de berooidheyd van voedſel,
#" len had geregeld en verdraaid, was allen gepaard met die der beurzen gemelyke ge
2 Febr. , toevoer van eetwaaren naar den vyand te meenten maakte, en tot verſcheydene
die aan 't hollen hielp. Dus brak .
#. * beletten. Des bericht zynde hoe de ge
et
graauw
te Douay met geweld de koorn
magtigde Raadsluyden van Noordholland
eenige vryereysbrieven tot de verzending ſchuuren open en haalde er zyne nood- (5) Hooft
van boter en kaas verleend hadden, beval druft uyt zoo (5) lang er nog iets te vin- ## #

#

hy den Overſte Sonoy daartegens te zyn. den was. Te Ryſſel wierdt brood van ge- fol. 10.45.
Dan desonaangezien naamaals verſtaande, maalene erweten en boonen met een vierde

-

dat echter te Hoorn eenige ſchepen met de koorns daaronder gebakken. Uyt welk
voorzyde ſpyzen bevracht bleeven leggen, gebrek den Spanjaard groote onheylen

-

op hoop van nog wel verlof tot hun vertrek ſcheenen boven 't hoofd te hangen, zoo
(3) Hooft te zullen bekomen, ſchreef (2) hy ſcherp maar 't verbod, tegens den uytvoer van
# lyk aan den voornoemden Bevelhebber en eetwaaren, aan de zyde der Vereenigde
# Schout dier ſtad, ten eynde zy aan Geweſten gedaan, ſtiptelykwierdt naageko
-

ſtonds allen boter en kaas hadden te doen men.

aan land brengen en geenszins, onder wat
voorwendſel het ook zyn mogte, toe te laa
ten dat voortaan eenig ſchip uytliep zonder
blyke zyns verlofs. Wyders maakte hy
## een (3) plakaat, by 't welke aan een iege
van Holl. lyk, wie en van wat landaardt hy waare,
#es. verbooden wierdt eenigen voorraad van
1586 fol: mond of oorlog naar plaatſen, die (4) on

Want wat andere Geweſten, als

was by voorbeeld Vrankryk, aanbelangt,
van daar hadden ze geenen toevoer te hoo
pen, mids dat Ryk, door inwendige oor

logen tot het gebeente geknaagd, zich door
't zelfde ongemak diermaate belemmerd
vondt, dat de Koning van Vrankryk de
de Staaten van Holland by plegtige brie

ven verzocht vyfhonderd laſten zoo (6) #

# der 't vyandlyke geweld ſtonden, te bren rogge als tarwe, midsgaders driehonderd van Holl.
erStaaten gen, of by wiſſel of anderszins eenig on

laſten havers uyt hun land naar Parys te #"

# # derling verſtand met de zelve te houden: moogen voeren, om die hoofdſtad in haa- 1586, fol.
#"
19 April alles op verbeurte van de verhandelde waa ren grooten nood eenigszins byte
# ren, en ſtraffe der galge, zoo de misdoen ook was het den Huysluyden, op 't platte
"” der bevonden wierdt een inboorelingg der
d land om Amiens woonende niet toegelaa

#

Vereenigde Geweſten te weezen. Dan of
het ſchoon belachgelyk ſcheen de zulken,
die buyten zyn gebied in andere landen
woonden, zyne beveelen te willen doen

ten een eenig brood uyt die ſtad, veel min
buyten 't land, te voeren. Zulks die van Artois,'tgene daaraan grenſt, door een gelyk
gebrek van eetwaaren zich vindende ge

gehoorzaamen, zoo ſcherpte het echter den drukt deezen legpenning in 't licht gaaven.

De eene zyde verbeeldt eenige geknakte en ter aarde geſlaagene tarwaairen, omhoog het wa
penſchild van Artois, en in den rand dit omſchrift:
REDDIT AGER STERILIS TRISTEs. 1586.
EEN ON VRUCHTBAARE AKKER MAAKT BEDRO EFD EN

1586.

Doch ook die overvloed hadden, en dien niet mogten vervoeren of verhandelen, wierden be
(7) Reſol.

rooid, want tegens 't verbod van uytvoer bragten Holland en Zeeland (7) zwaare klagten in:

be

der Staat tuygende onder andere dat zy hun aandeel in de ſchattingen niet langer wiſten uyt te vinden ten
van Holl, waare er ſpoediglyk orde geſteld en hen een weg geweezen wierdt, waardoor men het zuyvel,'t ge
van 22 July
tot 9 Au ne thans in menigte bleef ſtaan en bedorf, ergens mogte te gelde maaken. Ook ziet men op de

### andere zyde, onder den gunſtigen invloed van 't daarover heerſchende geſtarnte, vyf koornaairen
277. enz. vry dik gezwollen en in volwaſſe geſtalte, binnen dit randſchrift, verbeeld:
SED

4

H IS TO RIP EN N IN GE N.

IIII. Boek.

367
1586.

SED LAETUS EGEN Os. 1588.
MAAR EEN VRUCHTBAAR E MAAKT BE ROO ID EN.

1588.

Waarop nu dit bygeſtelde jaar 1588. zinſpeelt zal hiernaa, terbequaamer gelegenheyd, gezegd
worden.

Naauwelyks had Leyçeſter aldus de hand
aan 't roer der regeeringe geſlaagen of zyn
heerſchzuchtige aardt ſtraalde ſtraks aller
wege genoegzaam door de korſt zyner ge

erflyke Staaten en Heerlykheden op zyne
begraavenis zoude gedraagen worden, zoo
belaſtten zy naa zyn overlyden Jakob
Janszoon de jonge Muntmeeſter (6) te (6 Reſol

maakte zeden. Zynde't onder andere zeer Dordrecht om nog twintig (7) mark van #"
vreemd te zien dat hy te Amſterdam, met ver den zelven. Daler te munten. Dan als men zo Me
krachtinge der voorrechten van Dordrecht, in 't voorgaande jaar in overweging bragt #"
alwaar de munt van Holland ſedert zeer om de Hooge Overigheyd (8) des lands de (7 Reſol.

oude tyden geweeſt is, dubbelde Roozeno Koninginne van Engeland aan te bieden, #"
(:) Hooft bels (1) deed ſlaan, en 't ſtuk der zelve, en de Gezanten tot dat eynde naar Enge- 3584 fol.
# als uyt hoogachtinge zyner Koninginne, land vertrokken waaren, wierdt goedge- #se
tot omtrent twee guldens boven de waarde vonden, om de voorgenome aanbieding defstaten

$# Reſol.
er Staat.
van Holl.
26 Maart

1 k83. fol.

#3
(3) Reſol.
derStaaten
van Holl.

ryzen, in vergelyking van den gang van
't andere goude geld, 't gene daarom in
gelyke ſoort van Nobels, tot geen kleyn
voordeel zyner vrienden, en meerder verval
der munte, waarover men nu menigmaal
geraadſlaagd had, veranderd wierdt. In
(2) 't jaar vyftienhonderddrieëntachtig was
die zaak in overweeging gelegd, en aan

der Hooge Overigheyd niet hinderlyk te #
zyn, voor eerſt met het munten van de ge- 158; foi
melde Dalers (9) niet voort te vaaren. Dan #
9) Reſol.

als de Staaten van Holland de gemelde de straten

Roozenobels, tot hun leetweezen te Am- #".
ſterdam in dit jaar zagen munten, deeden #l.
zy door eenige Gemagtigden daartegens 373.
aan Leyçeſter een uytdrukkelyk vertoog,

den Prins (3) gelaaten om de verbeelding en gaaven laſt dat de enkelden (io) niet hoo- #
van zekeren nieuwen Daler te regelen , ger als voor acht guldens, en de dubbelen van Hoij.
welke,als zynde hem de Hooge Overigheyd alleen voor eens zoo hoogen prys zouden # #Jº
des lands opgedraagen, daarop zyn borſt gangbaar zyn. En dewyl Leyçeſter zich 1 Jul

beeld, doch geenszins zyne tytels geſteld niet weynig gebelgd hieldt wegens dat de # ".

7 Mey
1583. fol.

heeft: om dat, deeze zaak zynde rucht

I44

Staaten aldus orde op den gang der Roo-,

baar geworden, men by de andere Land zenobelen geſteld (11) hadden, zoo ge- #
4) Reſol.
erStaaten
van Holl.

6 Mey
1583. fol.
I34- I42

(5) Reſol.
derStaaten
van Holl.

26 July
1584-fol.
434

ſchappen (4) geen kleyn achterdenken daar
over had opgevat. En gelyk de Staaten
van Holland, mids zy aan den Prins de
emelde Hooge waardigheyd hadden ge
chonken, op 't vertoog van des zelfs Hof
meeſter, onaangezien de ſteden Dordrecht,
Amſterdam, Gouda en Alkmaar daartegens
haare aantuyging deeden, naa zyn overly
den toeſtonden, dat ook het wapenſchild
van (5) Holland nevens de anderen zyner

loof
dat dit
verflaauwing
Holl.
onderik,anderen
ookgeſchil
in de de
eerſte
geneegen- van
E:
Ju
heydheeft,
themwaart
en die weder
voet
gegee-1#
July fol.
ven
dat de munting
deezer
geldſtukken, die in 't voorgaande jaar geſtremd
was, in dit en 't volgende, uyt achtinge
tot den overleeden Prins, zal achtervolgd
zyn. Hoe 't zy, men vindt in deeze jaa
ren des zelfs borſtbeeld, als Vorſt des lands,

op de volgende geldſtukken verbeeld.

- - -- -

I. Het eerſte, dat een heele Ryksdaler en in Holland gemunt is, heeft het geharnaſte borſt
Zzzz z.

beeld
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1586. beeld van Willem Prins van Oranje, wiens hoofd met laurier gekroond is, en in den rand dit om
- ſchrift op de voorzyde:
CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT HOLLAND IAE.
D OOR EEND RA GT

GROE IJ EN

DE KLEYNE

ZAAK EN VAN HOLLAND.

Op de tegenzyde ziet men rondom eenen bundel van zeven pylen, de wapenſchilden van Gel
derland, Holland, Zutfen, Zeeland, Uytrecht en Vriesland, omzoomd door deeze woorden:
MON ETA ORDINu M PROVIN c1A RUM FOEDERAT AR UM
BEL GIAE.

1586.

MUNT VAN DE STAAT EN DE R VEREE NIG DE
NEDERLANDSCHE GE WESTEN. 1586.

II. Het tweede ſtuk is een halve Ryksdaler en in Gelderland gemunt: want hy voert op de

voorzyde, om 't zelfde borſtbeeld dit verſchillende opſchrift:
CON COR DIA RES PARVAE CRESCUNT GEL RIAE.

Doo R EEN DRAGT GROEIJ EN DE KLErN E
ZAAK EN VAN GELDERLAND.

De rugzyde vertoont de zelfde wapenſchilden, den bundel pylen en dit randſchrift:
MONET A ORDINu M PROVIN c1A RUM FOED ERAT ARu M
BELGIAE. 1587.
MUNT VAN DE STAAT EN DER VEREE NIG DE GE WESTEN

VAN NEDERLAND.

1587.

III. Het laatſte, dat een ſtooter en althans nog voor twee en eenen halven ſtuyver gangbaar
is, heeft rondom des Prinſen borſtbeeld in den rand dit opſchrift:
CON COR DIA RES PAR VAE CRESCUNT.

DOOR EEN DRAGT GROEIj EN KLE rNE ZAAKE N.

Op de andere zyde leeſt men, rondom eenen bundel van ſeven pylen, in den rand deeze woor
den:

MON ET A BELGICA WEST FRISIAE. 1587.

NEDERLANDSCHE MUNT VAN WESTVRIESLAND.
Staande deeze handeling met de Konin
ginne van Engeland, en de overkomſt haa
rer hulpbenden, was Parma door den Spaan
ſchen Koning insgelyks met geld en nieuwe
manſchap, op zyn gedaan verzoek, ver

1587.

de ſtad Graaf en het t'onbruyk maaken

der nabuurige ſtroomen, de gemelde plaats
allengs doen inſluyten op hoope van die
gewigtige doch niet wel verzorgde veſting,
zonder groote bloedſtortinge, door uyt

ſterkt geworden, om 't gene in Brabant hongering en verſtandhouding, die hy
nog met de Vereenigde Geweſten hielt, daarbinnen had, tot de overgaaf te bren
in den veldtogt, die thans voorhanden gen. Dan deeze ontdekt, en door Hohenlo
was, te vermeeſteren.

Des zich ziende te ſcheep over het ondergeloopen land den
begunſtigd door de verdeeldheden, die ſtedelingen tot tweewerf eenige eetwaa
wegens Leyçeſters onbepaald ſtaatsbe waaren toegebragt zynde, ontboodt Par
wind, ſtraks by 't aanvangen der regeerin ma, perſoonlyk in 't leger aangekomen,

ge, in de Vereenigde Geweſten waaren op den twaalfden van Bloeimaand alles,

(o Mete- gereezen, had hy door 't beleyd van (1) wat men uyt de bezettingen (2) miſſen (#),
Ned.HE
Hiſt.
Een Ned. Graaf Karel van Mansvelt bereyds in mogte, ſtichtte ſtraks beukeryen, en don- # #
-

# " Sprokkelmaand door 't ſtichten van ver

derde met vierentwintig zwaare ſtukken

ſcheydene ſterkten op de toegangen naar op beyde de hoeken

# belegerde ſtad.
Eer
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Eerlang hierop deeden de Spaanſchen, naa çeſters aannaderen, heel vaardig, al het 1586.
't maaken eener genoegzaame walbreuke,
eenen heftigen aanval, dan moedig zynde
afgeſlaagen, vervaardigde zich 's daags
daaraan het geheele leger, in ſchyn van
het uyterſte te willen waagen, en van 't
ſtormen niet op te houden, voor dat de
ſtad gewapender hand zoude zyn ver
#" overd. Op het gezigt dier (1) toebereyd

ene 'er verzocht wierdt, inwilligde : T
zulks het verdrag nog op den zevenden
van Zomermaand wierdt getekend, en de

ſtad zelve door de oude bezettelingen den
Spanjaarden, als in 't gezigt van Leyçe
ſter ingeruymd. Die wegens dit verlies

van ſpyt berſtende den geweezen (2) Ste- (:) Hooft

devoogd en twee zyner Hopluyden deed #"

#e

ſelen nam de vrees de overhand in de in de boeijen ſmyten, en wegens hunne

it Eg,
**

harten der burgeren, die geholpen door te voorbaarige overgaaf, volgens 't vonnis
den Magiſtraat en door 't omwenden door den beroepen Krygsraad geveld, het
eeniger Hopluyden, den Heer van He hoofd voor de voeten leggen. Integendeel
mert tot handelen overreedden.

Zeer zag men tot lof van Parma wegens het win

beſcheyden vonden zy den Spaanſchen nen van de ſtad Graaf deezen legpenning
Landvoogd, mids die verwittigd van Ley in 't licht komen.

Op de eene zyde ziet men Alexander van Parma op eenen zeegewagen zitten, en met groo
ten ſpoed zyne paarden voortdryven: tot bewys, dat hy alleen door het ſpoedig voortzetten van
't be eg

de ſtad had gewonnen. Omhoog vliegt de faam uytblaazende den verdienden lof des

overwinnaars; binnen dit randſchrift:
GRAVIA SUB ACTA

TROPHEUM. 1586.

ZEEG EPRAAL OVER 'T VEROVEREN VAN DE GRAAF. 1586.
Een groflyvige Hollander wordt op de andere zyde door eenen Spanjaard by't oor getrokken;
binnen het omſchrift deezer woorden:

TREME AURIS (3) BATAVA. 1,86.

(3)Mar
tial. lib.

BEEF BOTTE HOLLAND ER.

# epigrº

1586.

n
Waarmede de Spanjaards
aan die der Vereenigde Geweſten hunne grove (4) plompheyd ver

wyten, van de ſterke ſ ad Graaf door de afgerechte vaardigheyd van deezen Spaanſchen Land
voogd, als in hun gezigt, te laaten wegneemen.
-

De oude krygsdeugd, die Leyçeſter,
door den geweezen Stedevoogd te laaten
onthoofden, poogde te herſtellen, kwam
hy, op een onbepaaldgezag alleen toeleggen
de, aan den anderen kant weêr zelf uyt te
dooven. Want verſmaadende den eerſt ge
houden voet in 't begeeven der krygsamp
(5) Hooft ten (5) ſtelde hy de jongſten boven die
# ouder in dienſt waaren, mengde verſchey

#".
fol.968,

lyk ligtte hy den rykſtgegoede inwoonde
ren dºen voet, om 't bezit hunner ampten,
die hy dan aan vreemde pluymſtrykers

wegſchonk, welke uyt dankbaarheyd dier
weldaad, zoo veel in dat Geweſt by de
Regeerders te weege bragten, dat men
hem de hooge Heerſchappy aanboodt. Des
was 't te Uytrecht, dat hy zich meeſt op
hieldt, en derwaart als in veyliger oord by

#

, tegens de voorrechten des
dene landsluyden onder een, en gafzeOver
ſten van verſcheydene landaardt. In ſtaats Lands, buyten hun vaderland verſcheyde

zaaken liep zyn gedrag niet minder buyten ne Amptenaars, en daar onder ook Olden
ſchreef, want in plaatſe van 's Lands ze barneveld ontboodt. Welken de Staaten
g#oſt gelalleen te(6) bezigen, gebruykte hyzyn van Holland (7) in dit jaar tot Voorſpraak
#l. eygen tot tegenzegel, ja voerde den Graaf van hun Geweſt hadden verkooren, en ver
1o68.
van Kuylenburg tot Lid des Raads van booden aan de gedaane daaging van Ley
Staate in, zonder alvoorens daarop om çeſter te gehoorzaamen. Dit en diergelyke
vraage te doen. Te Uytrecht voornaame zaaken zetteden het ſmeulende vuur van
I. Deel.

Aaa aa

OIA

(-) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 1 o47.
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onderling misnoegen in volle vlam, en be met betuyginge van, zoo hem die ontzegd

1586.

gunſtigden dus Parma niet weynig in zyne wierdt, tot onuytſpreekelyk achterdeel
verdere onderneemingen. Zulks hem, naa zyns Geloofs, het Keulſche Keurvorſten
't bemagtigen van Venlo en hethuys te Wel, | dom te moeten afleggen. Alexander, die
van den Roomſchen Paus door een heerlyk | wel zag waarop deeze gemaakte wanhoop
(1)Strada Gezantſchap een gewyde (1) hoed en doelde, vertrooſtte den ſmeekenden Kerk
de Bello
Belg. Dec. zwaard, als eenen verdeediger des Room- voogd, en beloofde hem, met ter zyde
II. pag.
ſchen Geloofs wierdt toegezonden, en hy ſtellinge van 's Konings eygene belangen,
428.
tegelyk aangemaand, om de belangen van het zwaard ter verdeediging van den
den nieuwen Keulſchen Kerkvoogd Erneſt Roomſchen Godsdienſt te zullen opvatten (3) Strada
van Beyere,tegens de aanſlagen van des ver en Nuys eerlang aantaſten, opdat de (3) de Bello
jaagden Truxes aanhangers te helpen on vyanden
zyns Geloofs, die ſtad in hun ge-Belg Dec.
derſchraagen. Want de Graaf van Meurs weld behoudende, de vaart des Ryns niet II Pag-426.
voor weynig min dan dertien maanden de zouden verhinderen, en de ruſt van Gel
ſtad Nuys by verraſſing hebbende ingeno derland en Brabant door ſchaadelykeſtroo
men, had die, als tot het Keulſche Bisdom peryen verſtoord blyven. Maar gelyk
behoorende , thans des verdreeven Biſ dit zoo behendiglyk niet konde toe
ſchops knechten in handen geſteld, waar gaan, of Gebhards aanhangers kreegen er
(3)
Strada
uyt zy alle dorpen en (2) ſteden, tot voor kennis van , zoo verſterkten zy die
de Bello
Belg. Dec. de poorten van Keulen, niet alleen onvey plaats, even gelyk men aan den anderen
-

# lig maakten, maar ook alles onder brand- | kant tot lof van Parma deezen (4) penning #
ſchatting ſtelden. Des zag zich Erneſt ge- ſloeg, wegens dat hy weder beſlooten had
noodzaakt van in vermomdgewaad perſoon tegens de vyanden zyns Geloofs en tot be
lyk by Alexander om hulp tegens zoo beſcherming der ſmeekende Kerke de wa
dringende onheylen te komen ſmeeken, penen op te vatten.
w

De voorzyde bevat zyn geharnaſt borſtbeeld, dat met de Ridderordre van 't gulden Vlies om
hangen is, binnen denkring deezer tytelen:

ALEXANDER FARNESI us, PARM E PLAc EN T 1 e ove
PRINcE Ps, BELGIUM DUM GUBER NA RET.
ALEXANDER FARNE ZE, PRINS VAN PARMA EN
-

PLACENze,

A LS HY LAND VOO GD VAN NEDERLAND WAS.

Uyt welke tytelen en 't voeren van 't gulden Vlies zeer klaar blykt, dat dees penning voor
zyns Vaders overlyden, doch naadat hy met die ordre was begiftigd, en dus omtrent deezen tyd,
moet geſlaagen zyn.
(5) Offic.
Parv. B.
Marjae

Op de achterzyde zit de Spaanſche Landvoogd in volle wapenruſting te paarde, houdende
eenen blooten degen in zyne opgeheve rechter hand. Het omſchrift is een ſpreuk uyt het dage
lykſche Getydeboek (5) der Roomſche Geeſtlyken:
-

*

Antiph. 3.

DA MIHI VIRTUTEM CONTRA HOSTES TU OS.
GE E F M2 STERKTE TEGENS UWE V2TA N DE N.
In

#.
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Ingevolge dier belofte deed Alexander als wysheyd tuſſchen zulk eene buy van 1586.
den tienden van Hooimaand by ſchemer
avond de ſtad Nuys door zyne benden be
(1) Hooft rennen, welke ruym achttienduyzend (1)
Ned. Hiſt.
fol. 1o86. koppen ſterk waaren. Hy zelf nam zyn ver

kogels, niet alleen het leeven maar een

bequaam ſcheen, welke van alles voorzien
en wel geſterkt onder den Stedevoogd
Herman Fredrik Kloet duyzend welgeoef
fende krygsknechten ter
in
had. Naadat het leger beſchanſt was,

zoo wydgaapende Walbreuken maakten,

zoo tegens het gordyn by 't water als de
Nederpoort. Naa dit verricht en om los te
branden alles vaardig was, deed hy de ſtad
uyt naame des Aartsbiſſchops opeyſchen,
Waarop de bezettelingen tyd van beraad

beſtonden, immers zy vloogen ter wal
breuke in en vermeeſterden de veſting met
Hierop wierdt de ſtad, naa 't afmaaken
der bezettelingen, een yſlyk ſchouwtoo

verzochten en kreegen. Dan, mids het ant

neel van allerhande wreedheden.

ongeſchonden ligchaam daaraf bragt. Dit
beſtaan wettedegeweldig de verbitterdheyd
der belegeraaren, die hierop den vyfen
Hooft
blyf in't klooſter Genadedal, en alles ter har twintigſten dier (3) maand eenen aanvang (3)
Ned. Hiſt.
te 't gene hem tot het dwingen deezer ſtad met ſchieten en, eer 't avond was, twee fol. 1 c87.

#

dat ieder 's daags daaraan, met het opgaan
des lichts, om ten ſtorm te loopen, in de

wapenen verſcheen. Dan de #
gen dien niet durvende afwachten, kwaa
bragten en plantten de belegeraars op de men tweemaal uyt om te daadingen, zyn
geſtichte katten, op zeker eyland aan den de onderſteund door den jammerkreet van
oever van 't ſtroomken Erft, twaalf grove verſcheydene op de aarde knielende en om
ſtukken tegens de Kraan- en Rynpoort, hun leeven ſmeekende burgers. Doch het (4) Hooft
midsgaders het daartuſſchen leggende gor zy Farneze (4) dit afſlaande laſt tot den Ned. Hiſt,
dyn: vier ſtukken nog achterwaart, en aanval gaf, of dat de krygsknechten, tog fol. 1988,
veertien anderen op den vaſten bodem, tig naar den buyt, dien buyten zyne orde

# Strada woorden lang draalde, verſtoutte zich (2)
e Bello
Belg. Dec.

II-pag. 432.

verlies van ſlechts drie of vier der hunnen.

Echter

ontdooken de meeſte vrouwen en kinderen,

de Spaanſche Landvoogd om ſtaande de door zorg van den Veldheer (voor zoo
beſproken ſtilſtand van wapenen, als een veel hem in zoo gruuwzaame verwarring
afgezonden des Aartsbiſſchops, de veſting eenigszins moogelyk was) den algemee
werken te naderen en de marrende ſtede

nen moord. De gedachtenis van het
lingen tot de overgaaf aan te maanen. veroveren van Nuys, dat door den ge

Deeze bekooring deed hen eed en pligt ver ſtichtten brand nog daarenboven in koo
geeten; invoege zy door aangeprikkelde len gelegd wierdt, is den naakomeling
wraak het geweer van allerwege op den door deeze drie legpenningen naagelaa
Veldheer loſten : zulks die meer bygeluk

[CIl.

I. Op de eene zydement de Prins van Parma eenen zeegewagen, welke door vier paarden zeer
ſnel wordt voortgetrokken, omhoog vliegt cene blaazende faam, en in den rand leeſt men dit
omſchrift:
EXPU G NATO NOVES IO.
NUTS ING E NO MEN.

De andere zyde voert de ſamengeſtrikte wapenſchilden van Vlaandre en Brabant , binnen dit
omſchrift:

D u c E FAR NEs 1o, HIS JAM REDUCTIS,

REL IQ U u M SEQUET UR. 1586.
O ND ER DEN

HERTOG FAR NEZE

DE E ZE REEDS II ER WO N NEN

Z rN DE, ZAL OOK DE REST IJVEL VOLGEN.
Aaaaa 2

1586.
II. De

/
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II. De twede heeft de zelfde voorzyde, en op de rugzyde eenen Hollander, die door eenen
T Spanjaard by 't oor wordt getrokken, binnen dit reeds uytgelegde omſchrift:
TREME AURIS BATAVA. 1586.
B EEF BOT TE HOLLANDER.

1586.

III. De wapenſchilden van Brabant en Vlaandre, onder eene lauwerkroon, ſtaan binnen het
reedsgemelde omſchrift op de eene zyde van den derden, en om dat van Spanje deeze Franſche en
Latynſche woorden in den rand der andere zyde:
GE CT o I Rs DU BUREAU DES FINAN c Es;
SUB PR IN CI PE PAR MAE.

-

LEG PENNING EN VAN DE KAMER DER GELDMIDDELEN,
O ND ER D EN PRINS VAN PARMA.

Naa 't winnen van Nuys zondt de regee met het aangebooden geweer, als een an
ring (1) van Keulen een treffelyk Gezant der zwaard van Gideon, over de vyanden
#en ſchap nevens eenige heerlyke geſchenken, van den Roomſchen Godsdienſt zeegepraa

(1) Bor

Xxiboek, aan Alexander, eensdeels om hem over de len.

fol.43

Hierenboven ontbraken er ook gee

bekome overwinning, die hy tot voordeel
der Roomſche Kerke behaald had, geluk
te wenſchen; andersdeels om hem wegens
den krachtdaadigen onderſtand, door wel
ken hy hen van het gevreesde gevaar ver

ne
dichtkundige (3) geeſten, die den lof ##
des overwinnaars in Heldendicht hemel- # Ec.

loſt had, te bedanken. Het zelfde deeden

door Alexander in vier dagen was gewon

hoog verheften, en des zelfs krygsdeugd II Pag44
by de zulken zeer hoog deeden gelden,
welken bewuſt was hoe eene ſtad thans

ook de Gezanten der andere Roomſche

nen, welke eertyds door Karel den Stou
Vorſten, en wierdt hem nu in 't bywee ten Hertog van Bourgondië byna een rond
zen van Erneſt van Beyere, Johan Hertog jaar (4) te vergeefſch was belegerd en aan- (4) Hoon
van Kleef, Philips van Croy Hertog van gevochten geweeſt. Ja men zag hem aan, #
Aarſchot, en andere Edellieden en Krygs als eenen anderen Bellerofon, welke door"
hoofden het geſchenk des Pauzen, als de gezwindheyd zyner krygsbedryven ,
eenen beſchermer des Roomſchen Geloofs,

als op een vliegend paard gezeeten, de

#" met (2) zonderlinge plegtigheden en 't be Keulſche Chimeer, dat is den getrouwden
#ee dryven veeler vreugdetekenen in de ſchans Biſſchop Gebhard Truxes, zonder te be
II., pag. handigd,
Genadedal onder
door 's betuyging;
Pauzen. Afgezant
hoe over
zyne
Heyligheyd wenſchte, dat door de God
lyke goedertierenheyd dit hoofddekſel hem
tot eenen helm der zaligheyd mogte ver
ſtrekken, midsgaders zyne rechterhand

zwyken en met deeze zoo goede uyt

442 •

komſte bevochten en uyt zyne overige
Staaten gedreeven had. Zynde dit de zin.
ſpeeling van deezen legpenning, welke,
hoewel gemunt
eerſt in is.
't volgende jaar, op dit
voorval

(5) Ovid,

Op de eene zyde ziet men Alexander, binnen het zelfde byſchrift, den meergemelden zeegewa
# de andere zyde in de gedaante van Bellerofon op het gevleugelde
# #647. paard
zittende, met e ſpeer eene Chimeer beſtryden. Welker bovenlyf, volgens de (5)
Natal.
verdich elen der ouden, de gedaante van eenen Leeuw, het overige die van eene Geyt, en den
Com. M
Metam."

#b. gen voortdryven, en hem,

#

thol. lib

7 ſtaart als eene Slang heeft. Doch Bellerofon dit gedrocht verſlaagen hebbende en zich daarop

#4 zoo verhovaardigende, dat hy met het paard den Hemel wilde bereyken, is van Jupiter met
& 5.

Hygini
fab 57.

blindheyd geſlaagen, en ter aarde nedergeſtort: waarom in tegenſtelling van hem het omſchrift
luydt:

HIc NoN DECIDET. 1587.
DEES ZAL NIET AFVALLEN.

1587.

Terwyl

A

H1st oR 1P EN NIN GEN.
Terwyl het beleg van Nuys nog duur
de, had Leyçeſter Graaf Maurits benevens
Philips Sidney met eenige benden naar
Vlaandre gezonden om, door 't maaken
(1) Hooft van (1) eene krachtige afwending in dien

IIII. Boek.
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hulpe aan den Keulſchen Biſſchop de ey- 1586.
gene ſteden zyns Konings te laaten verloo

ren gaan, geboodt ſlechts de opgeworpene
ſchanſen om Rynberk, tot weering van

de ſtrooperyen dier bezettelingen wel be
zet
te houden, en rukte met de overige
# oord, die belegerde ſtad te behouden. Dan
” Axel ſlechts aldaar hebbende ingenomen, benden en allen ſpoed, naa 't veroveren

g#

miſlukte de andere aanſlag, die Sidney op van Burik over den Ryn, (4) om te zien

S#
Integen of Zutfen te behouden waare. Uyt dwaa- foi i33.
ed. Hiſt. (2) Grevelinge ontworpen had.
foie, deel Parma zyne benden, naa 't dwingen ze trotsheyd, en op den raad van Roeland
van Nuys, eene wyl hebbende laaten uyt Jork zynen gunſteling had Leyçeſter,
ruſten zondt eenigen der zelve naar Meurs, verzuymd de toegangen zyns legers te be
't welke zy, gelyk ook de ſloten van Al ſchanſen; zulks Parma eerlang een middel
»

-

pen en Krakou by verdrag inkreegen. Van vondt waar door hy de ſtad den tweeën
daar wendde hy 't heir naar Rynberk en twintigſten van Herfſtmaand ſpysde: het
begoſt op den dertienden van Oogſtmaand gene zeven dagen daarnaa, hoewel niet
zich daarvoor te beſchanſen.
Zoodra zonder een zeer heet gevecht, nogmaals
Leyçeſter dit verſtond, rukte hy alle de hervat wierdt. Eyndelyk Parmaas meeſte
benden, die hy konde, te hoop, ſloeg volk, zynde althans onder Zutfen geko
zyn leger den zesden der volgende maand men en hy in perſoon daarbinnen geweeſt,

by Elten in 't Hertogdom van Kleef neder,

wierdt de ſtad den twaalfden (5)van wyn-Q:

en doende door Hohenlo, Eſſex, en Sid maand van alle het noodige dermaate voor- folio,

3) Strada
e Bello

Belg. Dec.

Il Pag
447.

ney by nacht Doesburg berennen, volgde
hy zelfden negenden van Herfſtmaand, en
dwong vier dagen laater de bezettelingen
dier ſtad, zonder geweer en Hopluyden
uyttrekkende, de veſting (3) in zyne han

hoope overbleef van ze te zullen veroveren.
Invoege de Spaanſche Landvoogd ſedert

over Borkelo en Burik weder aftrok, zy
ne afgematte ſoldaaten in bezetting ley

den te ſtellen.

Middelerwyle was zyn de, en voor dit jaar zyne krygsbedry
leger met nieuwe benden geſterkt, zulks ven met zyne terugtred naar (6) # ##*
hy met dit geluk en zeer grooten ſpoed, bepaalde. Tot gebruyk van wiens Re-Belg Dec.
den achttienden dier maand Zutfen beren

:

zien en geſpysd, dat aan Leyçeſter geene

kenkamer men ter eere van Parma, zoo" Pºt 4***

de, op hoope van het eerlang te zullen wegens zyne onbezweeke waakzaam

dwingen, en tyd over te hebben om Ryn heyd als grooten arbeyd , ſtaande de
berk, dat door Parma berend was, te ! voorleeden veldtogt aangewend , den
konnen ontzetten. Dan Alexander, onge- ! volgenden legpenning in dit jaar gemunt
neegen zynde om door het geeven van

heeft.

De eene zyde voert eene Kraan, die (als zynde het zinnebeeld (7) der waakzaamheyd) in den (7) Came
rechter poot eenen ſteen houdt, en met den anderen op eenen ploeg ſtaat, waar door Parmaas Cent.
rari Symb.
III.
arbeydzaamheyd betekend wordt. Het omſchrift is dusdaanig:
Embl. 27
VIGILIA ET LABOR E.

1586.

DOOR WAAKEN EN AR BE TD.

1586.

-

Op de andere zyde leeſt men in den rand, rondom het gekroonde wapenſchild van den Spaan
ſchen Koning, deeze woorden:

GE cT o1 Rs, POUR LA CHAMBRE DE s COMPT Es,
EN BRABANT.

LEG PENNING EN VOOR DE REKEN KAMER, IN BRABANT
I. Deel.

Bbb bb
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Leyçefter zich dusdaanig van Zut want op den zeventienden van Louwmaand

Tfen door Parmaas vaardige naarſtigheyd
vindende verſteeken, zwol van ſpyt, en
vermeeſterde in dien oord eenige bygele
(!) Hooſt gene (1) blokhuyzen, om dus, zoo veel
# doenlyk, de blaam zyner dwaaze trots

des volgenden jaars zevenentachtig be

ſtondt zeker Franſch Hopman, Marchand
genaamd, het ſlot (7) Wouw, gelegen (7) Reſol.

by Bergen op Zoom, om tienduyzend #"
guldens (8) voor zich en drie maanden 22 Jan.

heyduyt te wiſſchen, en voor 't eyndigen gagie -voor zyne knechten, aan Par-

#nºot

van den veldtogt ten minſte eenige voor ma te leveren. Het gene de Raad van (8) Hooft
deelen met alle zyne ſamengerukte benden Staate, hoewel de trouw van deezen Hop- #
te behaalen. Welke hy , mids 't ſterk man aan de welmeenenden bereyds al eeni- "
aannaderen des winters, eerlang genood gen tyd verdacht geweeſt was, niet konde
zaakt was te ſcheyden, en in bezetting te beletten: vermids hen de magt om hem de
zenden. Hy zelf kwam eerlang te Uyt ſterkte te doen ontruymen, door zekeren
(2)Reſol. recht, en ſchreef (2) van daar aan de Al geheymen laſtbrief van Leyçeſter voor zy
#" gemeene Staaten, hoe hy voorneemens ne afreys was benomen. Om de zelfde
#octob. was, ten nutte der Vereenigde Geweſten, rede moeſt men Willem Stanley en Roe
#" en geenszins uyt eenig opgevat (3) mis land Jork in Deventer en de groote ſchans

#efel noegen, de Ryksvergadering, die men in op de Veluw laaten: welker eerſte op den
# Engeland ſtondt te houden, perſoonlyk negenentwintigſten der zelve maand zyne
#Novº" by te woonen, en binnen weynige dagen aanbetrouwde (9) ſtad verriedt, en aan (9) Reſol.
:536 fol derwaart te verreyzen. Naa 't houden van Taxis leverde. De tweede, te weeren #"
*"
verſcheydene ſamenkomſten met de Alge Roeland Jork, van Stanleys handel ver- 31 Jan.
meene Staaten in 's Graavenhaage, tot het kundſchapt betuygde aan zyne onderhoo- #".
uyt den wegruymen der gereezenezwaarig rige bezettelingen, dat hy van zins was
(4) Meter. heden, ſtelde hy (4) de regeering voor den de zyde des Spaanſchen Konings te kiezen,
# # tydzyns afweezens in handen van den Raad en beloofde voor de zulken, die het zelf
(#Refol. (5) van Staate, trok over Dordrecht naar de nevens hem deeden, gelyke belooning,
# Zeeland, en van daar naar Engeland , als die van Deventer, te zullen bezorgen,
#Novº" wiens Koningin hem met de uyterſte te geevende den anderen, die de Staatſche
#86 fol kenen van hoogachtinge en toegeneegen zyde wilden blyven aankleeven, volle
497.
heyd, ontſing en liefkoosde: 't gene den vryheyd om te vertrekken. Waarop ſlechts
moed zyner aanhangeren niet weynig op twee Hopluyden, getrouw aan hunnen
beurde; zulks de twiſtigheden nu meer gedaanen eed, ſtraks met (1o) hunne ven- (ro) Hooft
als ooit, in alle oorden der Vereenigde delen uyt de ſchans weeken, die daarop ##
Geweſten, op't hevigſte in zwang gingen; aanſtonds door de overige in 's vyands
waartoe ook zyne heymelyke brieven, handen geſteld wierdt. Op dit voorbeeld
die hy van tyd tot tyd aan zyne vertrou en 't uytgeſtrooide lokaas van Taxis vlei
welingen zondt, niet weynig hielpen. Om jende brieven, ſcheurden ook eenige Engel
(6), H. de deeze te dempen wierdt (6) een plegtig ſchen hun vendel van de ſteng te Zwol,
#ne Gezantſchap naar Engeland gezonden, even gelyk een Kornet van den zelfden
folio8. dan 't gene dit oogmerk niet bereykte, Landaardt te Arnhem, en renden naar
vermids het, lang wordende opgehouden den vyand. De kreet van (11) deeze trou- #
zonder het verzochte gehoor te konnen weloosheden der Engelſchen verſchrikte EHEi
verwerven, wel zag hoe verre Leyçeſter boven maate de inwoonders der andere #
by de Koningin in gunſt, en die aan zyne grensplaatſen, die, om zich tegens den #"
belangen, het zy uyt ſtaatkunde het zy Spanjaard te verdeedigen, deeze t'hun
uyt andere oorzaaken, verknocht was. ner beſcherming hadden ingeroepen.
1587. Ondertuſſchen brak de dubbelhartigheyd Zulks 't geen wonder is, dat men dee
der Engelſchen dagelyks meer en meer door zen legpenning heeft zien in 't licht ko
den nevel van- den vertoonden ſchyn; II1CIl,

De eene zyde verbeeldt eenen verbaasden Nederlander, die den rook der Spaanſche Inqui

ſitie willende vermyden onvoorziens in 't vuur der Engelſche trouweloosheyd ſtort. De rand is
getekend met dit omſchrift:
FU

H IS TO R I P EN N IN GE N.

IIII. Boek.
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FUGIENS FUMUM INCIDIT IN IGNEM. 1587.
D EN ROOK VLIED EN DE VALT H2 IN 'T VUUR.

-

1587.

Op de andere zyde zit eene Sim, die haare (1) jongen, gekneld tuſſchen de voorpooten en (1) Came
rariiSymb.
borſt, met troetelen verſtikt; binnen het omſchrift deezer woorden:
Cent. II.
Embl. 77.

LIBERT AS NE IT A CHARA, UT SIMIAE CATULI.
MEN HEBBE DE

VRrHErD

NIET ZOO LIEF,

ALS DE SIM HAARE JONGEN.

Dit trouwelooze beſtaan der Engelſchen
doofde by veelen de verſtikkende aapen
liefde, welke uyt de buytenſpoorige zucht
tot vryheyd haaren oorſprong hebbende
genomen, dien Landaardt de gewigtigſte
rensſteden te reukeloos ter beſcherminge
ad toevertrouwd. Invoege de Staaten
# van Holland en Zeeland in den aanvang

kiſten en kaſſen openſlaan, en al 't misge
waad medeneemen. Het geene ook in de
klooſters van den Brandenden Oly en Sint

Servaas, om Leyçeſter te believen, ge
ſchiedde. Wiens vuurigheyd in 't voort
planten van den Hervormden Godsdienſt
door verſcheydene driftige Leeraars onder

tuſſchen met loftuytingen hierom (7) he- #
# deezes jaars (2) een manmoedig be melhoog verheven wierdt. Ja daar waaren # #
Maart

-

-

#ol. ſluyt namen, waar by Graaf Maurits,
79.
als algemeen Lands- en Krygshoofd dier
Geweſten, gelaſt wierdt zyn ontfangen
# in der daad, en volgens den laſt

'er, die niet alleen dit doen van Leyçeſter 71587.
Meyfol.
beaamden, maar onder het prediken de I4I.
Staaten zelfs by de gemeente zochten ver

dacht (8) te maaken. Zulks die zich ge- (8) Hooft

rief by zyne aanſtelling daar, op eer noodzaakt vonden om daar over by Ley- #"
tyds gemaakt , onbekommerd te ge çeſter hunne klagten te doen. Dan ſlechts
9.
(3) Reſol. bruyken. Ja men vorderde, om dit be een dubbelzinnig antwoord, en voor zyn
#
van
Holl. ſluyt meer krachts by te zetten al het vertrek een zeer naadrukkelyk bevel kry
. .

#3 Febº

-

-

- - -

krygsvolk cenen (3) nieuwen eed af, by gende, om vooral het welzyn der kerke

# fol welken het, behalven de getrouwheyd te betrachten, weydden veelen nogwyder
50.

aan den Lande, zich verpligtte Maurits, in zynen lof, en de haatelyke uytleggin

in zyne voorgemelde hoedaanigheyd, te
ehoorzaamen.

Die van Holland zelfs

gen van 't gedrag (9) der Algemeene Staa- #
ten, mids die zwaarigheyd maakten om van Holi,

(4) Reſol ligtten nieuw krygsvolk, of(4)waardgel de ontworpene beſluyten der Haagſche #.
#n ders, bezetteden Gorkum, Woerde, Muy kerkvergaderinge goed te keuren, buyten # ".
3 jan." den, en bevalen den Baanderheere van uytdrukkelyk verlof van hunne aanſtellers
#87 fol. Hohenſaxen naauw toezigt op de grensſte de byzondere Staaten van ieder Geweſt.
34den van Gelderland en Overyſſel te hou En niet zonder reden, want eenige kerke
den. Anderen echter hielden het nog met lyke luyden der ſteden Dordrecht, Delft
Leyçeſter, die hoogelyk voorzien met den (1o) Rotterdam en 's Graavenhaage kwaa- (io) Reſol.

van Holl.

eernaam van Voeſterheer der Onroomſche

(5) Hooft (5) Kerke, al in het voorleeden jaar tot

men zooverre, dat zy den Staaten van #"
Holland verlof verzochten om eenen brief 25 Maart

# ſliſſing eeniger geſchillen, welke tuſſchen aangaande het kerkelyke bewind aan de #n ºok
Jo53.

verſcheydene Predikanten gereezen waa
ren, had bewilligd in 't vergaderen van een
goed getal kerkelyke luyden. Waardoor
hy zich inbeeldde eerſt de geeſtlyken, en
door die weder de gemeente aan zyn ſnoer
te zullen krygen, en den Staat zelf over
het hoofd te waſſen. En gelyk het voor
beeld der Grooten gemeenlyk het richt
ſnoer is, waarnaar der Hovelingen ze
den geſchikt worden, zag men ieder niet
als eenen brandenden yver tot voortzet
ting van den Hervormde Godsdienſt ade
men, en uyt zught van dien des Graaven

Koningin van Engeland te zenden. Ja die
van Vrieſland wilden aan Elizabet 's lands

Hooge Overigheyd (11) overdraagen, zon
der eenige andere voorwaarden, dan dat
de geeſtlyke goederen, die men den Room
ſchen, als te overdaadig zynde, had ont
nomen, thans tot ouderhoud der Predikan
ten zouden verkeerd worden: over welk

voorwerp zy tweemaal vergaderden, en
eenen Predikant met deeze aanbiedinge op
hunne koſten naar Engeland zonden. Door
welke luyden en die van hunnen aanhang
ik vermeen, ja vaſtelyk geloof, dat ook
# van Nieuwenaarshellebaardierste Uytrecht de volgende gedenkpenning wegens dee
# in het (6) Wittevrouwen klooſter vallen, ze aanbieding, en tot Leyçeſters roem
Bbb bb 2

1El

(11) Hooft
Ned. Hiſt.

fol. 1 145.
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1587. in 't yveren, voor

den

welſtand der

kerke zal geſlaagen zyn : vermids in dit

jaar zyn gehouden gedrag deeze loftuy

ting niet had verdiend, veel min van

#

Staatsgezinden zoude bekomen heb

CIl.

Op de voorzyde zit Koningin Elizabet op haaren troon vertreedende het veelhoofdige beeſt.
Aan haare rechterzyde ſtaat Leygeſter, die aan de neergeknielde ſmeekelingen, de Staaten van
Gelderland, Holland, Zeeland, Uytrecht, en Vrieſland (als blykt uyt de wapenſchilden die ze

vaſthouden) den Koninglyken mantel, ter beſcherminge tegens het beeſt, aanbiedt. Verder is
de rand omzoomd met dit omſchrift:

DEo oPTimo MAXimo LAUs ET HoNoR IN om NE
AEVUM, QUOD . . . . 1587.

DEN zeer Go EDEN EN GROOTEN GOD Zr LOF EN EER IN
ALLE EEUWIGHE2 D, WEGENS DA2 . . . . 1587.

Aanmerkelyk is deeze afgebrokenheyd van den zin, en wil waarſchynelyk zeggen, WEGENS
DAT ZT IN ONS VERZOEK HEEFT BEWILLIGD. Het gene, mids zy 't

ſlechts verhoopten, en eene dusdaanige volkome uytdrukking den Staatsgezinden vry tegens
de borſt zoude geweeſt zyn, daarom gewiſſelyk is achter en ieder in die onzekerheyd gelaa
tCn

öp de rugzyde ziet men omhoog binnen eene heldere wolk den naam JEHOVAH, en daar
onder den Paus, eenige Monniken en verſcheydene andere Roomſche Geeſtlyken, midsgaders
kelken, toonkaſſen en misbrooden hol over bol door elkanderen tuymelen, binnen den zoom
deezer woorden:

QUEM DEUS CONFICIET SPIRITU ORIS SUI.
WIEN GOD VERDOEN ZAL MET D EN ADEM ZTNS MONDS.

Gelyk dees onbezonnen yver tot de En eed te brengen waare. Dan op hunne aan

#
Koningin, zoo veroorzaakte ook
et afvorderen van den nieuwen eed in

komſt vonden zy de poorten dier ſtadge

ſlooten en zich genoodzaakt over Enk
huyze naar Hoorn te verreyzen. Onder
dit ſtribbelen wierdt Sonoy verwittigd,
dat men meende de bezetting van Enk
huyze en Hoorn te veranderen, dierhal
# Sonoy Landvoogd van Noordholland, die, ven ontboodt hy, willende daar binnen
23 Maart hebbende (2) eertyds eenen eed aan Ley # knechten van eenig ander regement
twee zyner vendelen uyt Overyſ
# # geſter gedaan, deezen nieuwen met veele
den lande geene kleyne beweegingen, mids
de een in dien af te leggen zich bereyd, en
de ander weder in dien te weygeren zich
(1) Reſol onwillig toonde. Onder de laatſten (1) was

#

#5 Hooft hardnekkigheydweygerde aan Mauritsaf te el, en ſchreef aan de Regeering dier twee
# leggen, voor en al eer hy van den ouden ſteden, dat zy ze van Leyçeſters wege ter

Op deeze weygering von
den de Staaten van Holland goed, dat
##l. Graaf Maurits zich in gezelſchap van Ho
van Holl henlo (3)perſoonlyk naar Medenblik zou
#
1587, fol. de begeeven, om te zien, of de gemelde
* ontheft was.

bezettinge. had in te neemen. Die van
Enkhuyze antwoordde, dat ofwel de Ste

-

-

92.

# van Hohenloos vendel met vyf
entwintig muskettieren reeds voor haare

poort ſtondt, zy beſlooten had noch die,
Sonoy tot het doen van den afgevorderden noch eenige andere ſoldaaten, van wienze
ook

-
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ook mogten gezonden zyn, binnen haare te zullen naalaaten. Waar door te Hoorn, 1587.
veſten te neemen. De Regeerders van mids de ſtrydende zucht van den eenen tot
Hoorn ziende ondertuſſchen hunne burgers de Staaren, en van den anderen tot Ley
niet weynig ontruſt wegens een Haar geſter, zoo gevaarlyke beroerte ontſtondt,
lemſch Burgervendel, 't welke in twee dat de ſtad het uyterſte beſchooren ſcheen.
ſchepen voor 't hoofd der haven lag, wil Want ieder had zyn aanhangers, de een
den insgelyks geene knechten meer dan ſtondt ſchrap tegens den anderen, waar
zy reeds in de ſtad hadden, tot verſterking door de zaaken zoo hol begoſten te gaan,
ontfangen. Zulks de Staaten van Hol dat eerſt op orde van Sonoy, en naderhand
land, ziende alles op zoo toomeloozen op bevel der Staaten van Holland (want
voet in dien oord beſtieren, en trachtende die moeſten in (2) zoo verre, om beters

Leyçeſters aanhangers van Hoorn te ver wil, toegeeven) de bevole werving geſtaakt
ſteeken, en dat in hun geweld te krygen, wierdt. Gelyke partyſchappen ontdekten

(2) Hooft
Nederl.
Hiſt. fol,
II 44

aan eenen inboorling dier ſtad uytdrukke zich dagelyks niet alleen in alle de overige
lyken laſt gaaven om op Graaf Maurits landen en ſteden, maar zelfs in alle ver
naam daarbinnen,uyt luyden den Staaten gaderingen van onderlinge vrienden en
etrouw, een vendel ſoldaaten op te rech bloedverwanten. Zulks die van Hoorn
(1)
Relol. ten. Het welke (1) hy niet alleen onder deeze legpenningen ſloegen, om zoo wel
derStaaten
de Engelſchen als Nederlanders het gevaar
van Holl. nam, maar hy betuygde ook aan Dirk van
#july
Haaſtrecht, als die hem zulks wilde belet- |te erinneren, dat hen door de ontfonkte
-

-

#" ten, de aangevange werving, al was het tweedrag boven het hoofd hing, en ge
om zyn leeven te doen, in gener maniere wiſſelyk beyder ondergang dreygde.

-

- - -

- --

#Swx

-

&###A-,

I. Op de eene zyde van den eerſten ziet men, eenen ploeg door twee jukoſſen voorttrekken,
op wier eenes rug de Nederlandſche Leeuw, en op wier anderens de Engelſche Roos geſteld is,
binnen dit omſchrift:

TRAHITE AEQUO JUGO. 1587.
TREKT ONDER EEN GEL rKD RAAG EN D j UK. 1587.
Men zegt den Nederlandſchen Leeuw, om dat meeſt alle de wapenſchilden dier geweſten ee
Larr
men leeuw bevatten. Wat de Roos belangt, deeze is herkomſtig van de alom bekende twiſt, (3) (3)
##
die eertyds tuſſchen de huyzen van Jork en Lankaſter, ſtaande de regeering van Hendrik den II. glet. tom.
kwam te

zen.

Welker eerſte eene witte y, en het tweede eene roode roos voerde,» die zoo I. fol. 858.

#

lang de on
veldtekens hunner aanhangeren geweeſt zyn, tot dat door 't huuwelyk
van Koning Hendrik den VII met Elizabet, Dochter van Eduard den IV en eenige erfgenaam
van het huys van Jork, de twee roozen zyn (4) tot eene geworden, die ſedert niet meer de witte of (4) Larey

roode maar de Engelſche genaamd is.
Op de andere zyde ziet men twee potten in eene beroerde zee dryven, in 't verſchiet de ſtad
Hoorn, en in den rand deeze woorden:

FRANGIMUR, s1 coLLIDIMUR.
Wr BREEKEN, Zoo Wr ON DER LING STOOTEN.

II. Dat de ſtad Hoorn in 't verſchiet gezien wordt, blykt uyt den tweeden, die wel zonder
jaartal, doch het wapenſchild dier ſtad, dat een poſthoorn is, op den voorgrond voerende, den
eerſten voor het overige in alles gelyk is.

Hoe zeer ook de ingezeetenen der Wer weſten, die onder den Spanjaard ſtonden,
eenigde Geweſten door 't holgaan dier be mids het ongehoorde gebrek van eetwaa
roerten, tot onbeſchryvelyke ſchaade der |ren, in dit jaar bedraaid vonden. Want

gemeene zaake, geſold wierden, grooter | de meeſte huysluyden waaren, zoo om
echter was de elende, waarin zich de Ge- / den geloofsdwang als het ruyten en roo
I. Deel.

Ccc cc

Wen

Hiſt.d'An
Ct. (OIIl,

I. fol. 3.

*
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1587. ven der (1) baldaadige krygsknechten te nis der ſtraaten opraapen, de weggewor
(5THEr ontgaan, in Holland of andere der Veree pene raapſchellen, en koolſtruyken te lyf
Ned. Hiſt nigde Geweſten gaan woonen: waar door ſlaan om er de benaauwde ziel in te houden.
CCIC landſtreeken
IdIl
Il onbebouwd,
, de p
"* heele
pacht Te Brugge, willen eenigen, dat men eenen
hoeven vervallen, en alles in eene wilder dooden hond van den meſthoop heeft op
nis als verzonken lag. Het gene, mids geraapt en als iet lekkers gegeeten. Welke
ook alle toevoer van den kant der Veree quaal wel voornaamelyk zulke huysgezin
nigde Landſchappen was afgeſneeden, zoo nen (5) drukte, die gewoon waaren van SE#
byſtere dierte veroorzaakte, dat er nooit tyd tot tyd alleen op hunne renten en in- foi. Hoº.
in Nederland, buyten belegerde ſteden, komſten te leeven, en thans, mids de onge
eene zoodaanige geproefd is. Want of zy hoorde dierte, zich zagen genoodzaakt,
zoo nu zoo dan al eenigen toevoer uyt eerſt hunne kleynnoodjenen koſtlykſten in
Duytſchland en Vrankryk kreegen,het mogt boedel te verkoopen en hunne vaſte goede
weynig baaten, vermids de Hollanders en ren met renten, tegens den penning zes en
Zeeuwen niet alleen de Vlaamſche kuſten

zeven te bezwaaren, of een bunder lands

# maar ook de (2) EIve, de Wezer, en de voor vyfentwintig, vyftien, ja tien gul
# Hoii" Eems met ſchepen van oorlog bezet hiel dens af te ſtaan. Des vervielen de meeſte
# den , en allen toevoer (3) beletteden. luyden die ryk van landgoederen waaren,
#" " Des kocht men te Antwerpen een viertel tot de uyterſte armoede , zulks men in
#
er Staat. rogge tot twee of drieëntwintig guldens(4),
-

Vlaandre en Brabant by donkeren avond,

-

van # een viertel erweten tot dertien guldens, en uyt angſt van anders bekend te worden,
# de tarwe naar gelang veel
Even verſcheydene luyden, die in zyde laken
# " zoo was 't met het vleeſch geſteld: want gekleed waaren, hun brood heeft zien bee

#

# #. dat van ſchaapen goldt negen, dat van oſ delen. Al het welke genoegzaam de bete
# # ſen vyf, van varkens zes en de boter meer kenis van deezen legpenning opheldert,
270.
dan acht ſtuyvers het pond. Des bakte welken die van Artois weder in dit jaar,
men brood van erweten, boonen, haaver, even als in het voorgaande, hebben doen

boekweyt, en zag de menſchen de vuyl

IITUIIltCIl.

De voorzyde verbeeldt drie koornaairen, welke door eenen ſterken wind ter aarde geſlaagen
en geknakt worden, zoo dat het graan daar uytſtort: verder ſtaat het jaar 1587, als deeze dierte

de Spaanſche Nederlanden drukte, onder het wapenſchild van Artois, binnen dit omſchrift, op
de zelfde zyde:
RED DIT AGER STERIL IS TRISTES.

E EN ONVRUCHTBAAR E AKKER MAAKT BEDRO EFD E N.

Op de tegenzyde ziet men vyf koornaairen, die door den gunſtigen invloed van het boven ge
ſtelde geſtarnte, dik gezwollen en door de zwaarte van 't voortgebragte graan kromgeboogen
ſtaan. Om hoog ſtaat weder het Artoiſche wapenſchild, en in den rand dit omſchrift:
SED LAETUS

EGEN OS. 1588.

DOCH EEN VRUCHTBAA RE MAAKT BEROOID EN 1588.
Om dit te verſtaan moet men weeten

dat veelen, zoo door de beproefde elende
als hoope van wiſſe winſt, tot den akker
bouw zynde opgewekt de hand aan de ſpa
de enden ploeg ſloegen en het voorheen
verwaarloosde land op 't eynde deezes jaars
met eenen nieuwen yver begoſten te be
bouwen, invoege in't volgende, zoo door

-

de gunſtige gemaatigdheyd des zomers, en

menigte van aangelegde graanlanden, als
door 't voorige braakleggen der zelven, de
akkers met woeker (6) het voorgaande ge- (6) Hooft

brek in menigvuldigheyd van halmen, en ##
ol. 116o.
-

grofheyd van aairen boetteden. Behalven
dat het niewgewonnen meel zoo voedzaam
was, dat de menſchen toen een derden deel
broods
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gewoon en bedorven voedſel veroorzaak 1587.
-

Welk een en ander zoo groote ruymte by ten bederf van 't ingewand, rotting van 't
bragt, dat de prys der graanen van twintig bloed, en dit weder zeldzaame quaalen en
tot een kwam te daalen. Waartoe niet wey ongehoorde ziekten: waar door veele luy

nig hielp, dat de Vereenigde Geweſten den, naar lang quynen, niet min deerlyk
thans den invoer, even als te voore den kwaamen te ſterven, als die genen, welke

uytvoer, beletteden: zulks het graan zoo van honger verſmacht of van de alom wey
ſchandekoop wierdt, dat men de koſten dende peſtziekte wierden weggerukt: van
ſtaande de dierte in 't bebouwen der landen welke geſelroede deeze landen, behal
ondergaan, niet alleen bezwaarlyk konde ven de voorgemelde jammeren, niet vr
boeten, maar de landheeren zich niet min

waaren. In tegendeel de Vereenigde Land

door deezen overvloed als 't voorige ge ſchappen genooten eenen vollen overvloed,
de toegevloeide menig
brek gedrukt zagen, vermids hunne huur Wier
luyden zoo weynig voor de ingezamelde te (2) dagelyks deed uytdygen, en de
vruchten krygende, ook de uytgeloof. welgeſtelde ſteden zulks propte, dat men

#

(1) Hooft
Ned. Hiſt.
fol. 1159.

de huurpenningen niet konden opbren haare veſten tot meermaals moeſtuytleggen.
gen. By dit gebrek waaren nog andere
quaalen gevoegd , en het wild gedierte,
mids de voorige verwildering der landſchap
pen, thans in getal dermaate aangegroeid

Des wierdt de Staat dagelyks magtiger en
zyne inwoonders, hoe wel bezwaard met

hooge tollen, opſtellingen, en ſchattin
gen, groeiden aan in rykdom, by 't genot
en vermeerderd, dat de wolven in Brabant der zee en des vryen koophandels. Want
en Vlaandre, naa 't verſlinden van 't vee, men in Grasmaand luttel min dan zeshon

by gebrek van voedſel wyven en mannen
op de wegen aanrandden, en de kinderen
uyt de armen hunner moederen ſchaakten:
zulks men berekende dat op een jaar om
(r) Mete trent Gent (1) binnen twee mylen in 't
ten Ned.
Hiſt. fol. ronde wel honderd menſchen dusdaanig
27o.
waaren omgekomen en verſlonden. Ver

derd (3) ſchepen telde, die uyt het Vlie,
en ruym tweehonderd, die uyt de Maaze

(3) Meter.
Ned. Hiſt.

fol. 279.

en Zeeland Ooſtwaart t'zeyl gingen. In
voege het geen wonder is, dat men in dit
jaar deezen legpenning heeft zien in 't licht
komen, die niet min de elende van den ee

nen als den voorſpoed van den anderen

der de quaade ſappen getoogen uyt veel on komt uyt te drukken.

De eene zyde, mids de inwoonders der Spaanſche Nederlanden met zoo doodlyke rampen, als
hevige oorlogen, bitteren hongersnood, en woedende peſt hadden te worſtelen, verbeeldt ee
nen Spanjaard tuſſchen den Honger, de Dood, en eenen ſtapel krygswapenen, binnen deeze
ſpreuk :
MULTA SUNT MALA IMPIORUM.

1587.

VEEL VULDIG ZTN DE RAMP ZA LIGHEDEN

DER GOD LOOZEN.

1587.

Een fruythoorn, opgepropt met menigte van koornaairen en veelerleye vruchten, ſtaat, als
het zinnebeeld van den overvloed der Vereenigde Geweſten, op de andere zyde. Verder leeſt
men dit om- en opſchrift:

QUI Do M1 NO FIDIT BON ITATE EJUS CIRCUMD AB ITUR,
DIE OP D EN HEERE BETROUWT ZAL DOOR Z YTN E
GO ED HETD O MR ING D JJVO R DE N.
4) Reſol.
erStaaten

van Holl.

4 Aug.

1587. fol.
2OI

Onaangezien deeze groote dierte in de eene groote tegenweer, genoegzaam in 't
Spaanſche Nederlanden rukte Parma (4) | gezigt van Leygeſters benden, in den be
voor Sluys, 't gene hem, naa 't doen van | ginne van Oogſtmaand wierdt overgegce
C cc cc 2
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1587. ven. Het niet ontzetten dier ſtad, mids landen, bekuypt wierdt, zoo deed de En
gaders dat Gelder door den Stedevoogd, gelſche Koningin den dertigſten van Wyn (5) Reſol.
Staaten
(!) Hoof, die een Schot van geboorte en (1) Ariſtote maand door een (5) plegtig Gezantſchap, der
van Holl.
e,
gene
naar
't
zy
Holland
afvaardigd
de
# # Paton genaamd was, den Spanjaard ver
12 Octob.
raaderlyk wierdt overgeleverd, waaren waare meening wegens zoo gewigtige zaak 1587, fol.
oorzaak, dat men den handel der Engel den Vereenigde Staaten afvorderen: mids 278.
ſchen dagelyks meer en meer wantrouwde, de Spaanſche Landvoogd, om zoo ge
en by ieder het gevoelen van de zulken wenſcht een oogmerk tot een goed eyn

38o

ingang vondt, welke ſtaande hielden, dat de te brengen, alles, 't gene men van
de Engelſche Koningin zich met den Span eenen Vreedemaaker van Nederland kon
jaard verſtondt, de Nederlanders ſlechts de wenſchen, van zynen kant ook be
om den tuyn leydde, en tuſſchen die twee loofde te zullen toebrengen. En dewyl
Kroonen zoo niet bereyds een Vreede waa de Staaten van Holland op den gedaanen

re getroffen, ten minſte eerſtdaags ten koſt voorſlag geen beſluyt namen, maar die
ten der Vereenigde Geweſten en voordeel

zaak uytſtelden (6) tot dat de Gemagtigden #

der Engelſche Kroone ſtondt geſlooten te der Staaten van Uytrecht mede in de ver- van Holl.
worden.

Leyçeſter terug in Nederland gadering zouden zyn verſcheenen; zoo

#l.

# (2) zynde gekomen deed ook den Staaten heeft de Engelſche Koningin het ſtuk der ##
van Holl van Holland door Jakob Valk en Jooſt van

Menyn uyt naame zyner Koninginne (3)
#.
1587. fol.
tot het
aangaan van eenen Vreede met den
#.
(3) Reſol.
12
-

der Staaten

- Al.

Spanjaard ſtraks aanmaanen : vermids zy

#Holi met eygene middelen niet in ſtaat ſcheenen

Vreedehandelinge, al op eene vry ſcherpe
Meter.
wyze door haare Afgezanten zoo nu, (7) (7)
Ned. Hiſt.
zoo dan, aan de Vereenigde Geweſten fol. 281.
doen voordraagen en tot het neemen van
een moedig beſluyt laaten aandringen.

##

hun land te konnen beſchermen, en er Zulks die der Roomſche Nederlanden ,
#3: " jaarlyks meer dan vyf tonnen ſchats, tot ziende Elizabet, die de eenige ſteun dier
het bezetten der ſteden alleen tekort kwaa landen was, met zoo veel naadruks

men.

Dat dit de meening van Elizabet de zelve althans tot het aangaan van

was, ontdekte men ſedert nog uyt het be vreede met den Spanjaard aanzetten, een
richtſchrift van Leyçeſter, 't gene de Heer vaſt betrouwen opvatteden, dat die Vor
(4) Hooſt van Oldenbarneveld (4) had weeten mag ſtin, als eene andere Venus, den Krygs
# # tig te worden. Ja 't zy uyt luſt tot pays, of god Mars zoude breydelen, dat is, den oor

uyt vreeze dat door de konſtenaryen des log eyndelyk een eynde doen neemen :
Spaanſchen Hofs, iet euvels tegens haare zynde dit de zinſpeeling van deezen leg
ryken, uyt weêrwraake, wegens 't geeven
van onderſtand aan de afgevallene Neder

penning, die in Henegouwe en dit jaar ge
IIlllllt 1S.

Op de eene zyde ziet men de Godin Venus den Oorlogsgod Mars in zyne #
weerhouden. Aan haare rechter zyde knielt Kupido, nevens verſcheyden ter aar e geſmeeten
krygsgeweer. De rand is omzoomd met deeze woorden:
MART IS COMPESCE FURO REM.

BEDWING DE WOEDE VAN MARS.

Dat door het vrouwebeeld Venus, en door den krygsman Mars betekend worden, blykt uyt
deeze ? d merktekenen, die op de zelfde zyde gezien worden, en door welker eerſte de ſtar
rekundigen Venus, even als door het tweede Mars betekenen.

Op de andere zyde houdt de Gerechtigheyd, ſtaande boven het wapenſchild van Henegouwe
in de rechter hand het zwaard, en met haare ſlinker eene weegſchaal, binnen dit randſchrift:
F LOS
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FLos PACIS JUSTITIA. 1587.

DE GERECHTIGHErp is DE B Loes EM DEs
VREE DES.

1587.

Wiens aangedronge handeling den Ver aanſtichters daarvan waaren vreemdelingen
eenigde Geweſten niet weynig tegens de en van gevoelen, dat de Staaten, en wel
borſt was, mids zy daardoor genoegzaam inzonderheyd de Regeerders van Leyde,
hunne Vryheyd en den Godsdienſt, waar vermids men aldaar den Kerkeraad veel
voor bereyds zoo veel bloeds geſtort was, meer als elders breydelde, Leyçeſters ge

op eenen ſchopſtoel geſteld waanden. Des zag zochten te fnuyken (7) om meeſters G) Hoeft
baarde die voorſtel eene algemeene beroe
(1) Hooft renis (1) der gemoederen : zulks veelen,
#
# van
die eerſt met blaakenden yver uyt zucht
er
gelyken Godsdienſt Leyçeſter hadden
aangekleefd, nu niet min, als de overige
i

Staatsgezinden, van de Engelſchen eenen
afkeer toonden. En mids Leyçeſter den
loontrekkenden Raadsman Johan van Ol
denbarneveld midsgaders Graaf Maurits,

als zyne grootſte tegendingers en de opzet
ters der gemeente aanzag, dacht hy hen
(2) Hooft beyde (2) in zyn geweld te krygen en naar
#
Dan zy des tydig
• II95. Engeland te vervoeren.
gewaarſchuuwd zynde, week de eerſte,
als in eenen veyligen oord, naar Delft ,
en de tweede naar Zeeland. Zulks hy,
zich in deezervoege van dit voorneemen
verſteeken ziende, een beſluyt nam om

van 't ſpel te blyven, en de kerk zelve, Ned. Hiſt.

tot verwildering van den Godsdienſt, on- * *
der zweep te houden. Des trachtten zy
de oude Regeerders te ſchoppen, en nieu
we, die begunſtigers van Leyçeſter waaren,
in 't bewind te ſtellen. Dan, mids het ge
heym van dit voorneemen aan veelen be
trouwd was, konde de aanſlag niet lang
verborgen blyven, maar wierden de bel
hamels by den kop gevat en de drie ſchul
digſten met den zwaarde geſtraft. Door

welke ſtrafoefening en andere overgelever
de vertoogſchriften, midsgaders (8) het (8) Reſor:

/

ſchryven en herſchryven zoo voor als te- der
van S#.
Holl.
»

gens Leygeſter, des zelfs gemoed nut'eyn- ##
de geduld was: des raazende van ſpyt, #53i fol.

dat men hem als aanleyder van zoo ſnood #sept.
beſtaan de ſchuld gaf, ſcheen hy niet als fol zag.

(3) H. de eenige der magtigſte ſteden (3) te overrom vuur en vlam tegens de Staaten en de Re- #
#als pelen, de hekken der regeeringe te verhan geerders der byzondere ſteden uyt te ade- #Sept.
fol. 1 11.
# en, zoo hy de inwoonders niet ge men. Te meer mids by de Staaten van ****
eel hierdoor konde doen aan de handgaan, Holland een (9) beſluyt was genomen van (9) Reſol:
ten minſte eenen voordeeliger Vreede by

hem in geene ſtad met groot gevolg, maar #"

den Spanjaard, door hem die plaatſen in ſlechts van honderd of honderdvyftig per-17 Octob.
te ruymen, te konnen bedingen. Met dit ſoonen te ontfangen. En dewyl men # ".
voorneemen kwam hy te Amſterdam, dan daarenboven uyt wantrouwen op de Engel
vermids Kornelis Boom Burgermeeſter dier ſchen in alle grensſteden beval de ſloten
ſtad belettede, dat Leyçeſter het woord der poorten (1o) te veranderen en naauw (ro) Reſol.
derStaaten
(4)
Hooft
aan
de burgerwacht (4) gaf, liep dees zyn toezigt te neemen, zoo vondt de Engel- Van
Ned. Hiſt.
Holl.
fol. 12oo. aanſlag tot niet; gelyk ook een ande
ſche Koningin eyndelyk goed, mids de #
meer toe- als 1387, fol.
re dien hy op Enkhuyze voorhad: want ontfonkte tweedragt
325.
de Regeerders dier ſtad hadden hem eerſt afnam, en dat 'er geen heelen aan die twee (11)
Mete
met de uyterſte beleefdheyd, doch nader ſpalt was zoo lang Leyçeſter in Nederland en Ned.
-

#

»

hand op ſcherperen toon, vlakuyt gewey

-

-

bleef, den (11) zelven terug naar (12) #.

gerd daarbinnen te ontfangen. De zelfde Engeland te ontbieden. Van waar hy ver- # #
wederwaardigheyd ontmoette hem van de ſcheydene brieven vol van verwytingen en #n
(5) Hooft Gemagtigden der (5) Staaten van Vrieſland, bezwangerd van haat en gramſchap, den #ol.

#
. fol.
waardoor zyne voorgenome reys naar dien

Staaten toeſchikte en zich met een van de f587. fol.

#" oord geſchort en tegelyk zyn aanſlag very

Nederlandſche (13) Landvoogdy, midsde # De

-

(6) Reſol deld wierdt.

-

Te Leyde ondertuſſchen voorgewende
ondankbaarheyd
dier in- Ned.Jaarb.
Groot
d
h
r

# ſmeulde (6) geen minder muytwerk, als woonderen, geheel ontſloeg. Ter gedach- #
&##" eertyds tegens Antwerpen door den Her tenis van 't welke hy deeze gedenkpennin- (#4) Bor
#7 fol tog van Alençon was uytgebroed: dan als gen deed munten, waarmede hy zyne aan- #ens
#oaob. het ontdekt wierdt ontkende Leyçeſter hangers in Neêrland (14) beſehonk en aan xxiv."
oek,

#fok ooit laſt daartoe gegeeven te hebben. De zich verplicht hieldt.
I. ZDée/.

Ddd dd

fol. 4.

I. De

382
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I. De

.

N E DE R LA N D SC H E

voor de van den eerſten voert zyn geharnaſt borſtbeeld, hebbende het hoofd met eenen

gepluymden hoed gedekt. In den rand leeſt men deeze tytels:
ROBERT us, COM Es LEICEst R1 AE ET IN
"

-

BELG1o GUBERNAT oR. 1587.

-

Rob BERT, GRAAF VAN LErges TER EN LAND voogd
VAN NEDERLAND.

1587.

Op de rugzyde ziet men eenen wachthond zyne aanbetrouwde kudde verlaaten, benevens dit
om-en byſchrift:

INVITUS DESERO, NON GREGEM, SED IN GRATOS.

MET WEÉRZIN VERLAAT IK, NIET EENE KUDDE,
MAAR ONDANKBAAREN.

II. De tweede heeft op de eene zyde, en om het borſtſtuk van Leygeſter, die den veertien

# den van Herfſtmaand des (1) volgenden jaars in Engeland overleedt, in den rand deeze verſchillen
van Holl.
zo Sept.

de tytels:

#el.

' - --

- , "

- -

-, :

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

- - ROBERTUS DUDLEUS, COMEs LEY CEst R1AE,
()

f, 's

BELG11 GUBERNAT oR.

ROBBERT DUD LET, GRAAF VAN

Lerges rex,

LAND VOO GD VAN NEDERLAND.

Op de andere zyde ziet men de zelfde ſchaapskudde en bygeſtelden wachthond, dan in groo
tere geſtalte, en andere orde geſchikt, behalven dat men op den voorgrond dit opſchrift leeſt.
IN VITUS DESER O.

IK VERLAAT MET WE ÉRz IN.

-

-

Want de Engelſche Koningin, hoewel ze hem vryhieldt van rekening zyns gehouden gedrags

(2) Meter te moeten geeven, had hem tegens zynen wil en dank genoodzaakt

# om den

voorgemelden

Néd Hiſt afſtand zyner Landvoogdye te moeten doen, zynde het berichtſchrift daarvan by hem op den
fol. 279.

zeventienden van Wintermaand ondertekend.

En gelyk hy ondertuſſchen niet ophieldt van over

de ondankbaarheyd van veelen zich te beklaagen, zoo leeſt men weder dit randſchrift, 't gene

den afgebroken zin van 't voorige opſchrift zyne volledigheyd byzet: * * *
*

**

- - -- - - -

NoN GREGEM, sED IN GRATos.

NIET EENE KUDDE, MAAR ONDANKBAAREN.
,

' r .

*-

-

,

,
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-
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NEDERLAND SCHE

HISTORIPENNINGEN,
D E s E E R s T EN DE E L s
V Y F DE

B O E K.

van Grasmaand in handen der Algemeene 1588.
çeſter in 't midden van Win
7/g termaand des voorgaanden
jaars in Engeland gedaan,
met een bygevoegd bericht

*

Staaten, die daarop den twaalfden dag daarnaa een plakaat deeden in 't licht ko
men, waarby zy allen Landvoogden der
byzondere Geweſten, Steden en Leden
der zelve , allen Admiraalen , Onder

ſchrift der Koninginne zelve aan haarenge admiraalen, Scheepshoofden, Kornellen,
woonlyken. Afgezant den Heer Herbert Ritmeeſters, Hopluyden , en gemeene

(1) Bor
Nederl.

Beroerten,
XXIV.

boek,
fol. 4.

naar Nederland gezonden, om die aan de

ſoldaaten zoo te waater als te lande en

Algemeene Staaten in 's Graavenhaage te
overhandigen. Dán dewyl hy deeze brie
ven van Leyçeſters afſtand niet voor den
tweeëntwintigſten van Louwmaand deezes
jaars vyftienhonderdachtentachtig te Vliſ.

voorts allen Raaden, Magiſtraaten, Schat
meeſters, Ontfangers, Baljuwen, Schou
ten, Maarſchalken, Droſſaarden, Griet

mannen, Edelen, Vazallen, Burgeren en

alle ingezeetenen des Lands van Leyçeſters
ſinge ontſing, als hy aldaar op het punt afſtand niet alleen kennis, maar te gelyk te
ſtondt om zich ten dienſte zyner Konin verſtaan gaaven, hoe zy van den eed eer
ginne naar Engeland in te ſcheepen, vondt tyds aan Leyçeſter gedaan althans vry en
hy niet oorbaar weder terug te reyzen (1) ontſlaagen, midsgaders voortaan alleen (4) (#) Reſol:
maar de zelve met zich naar Engeland me
de te neemen. En ofwel het beſte hier

mede beoogd wierdt, zoo gaf dit echter
eenen voet tot oneyndige twiſtigheden en
veelvuldige beroerten en was oorzaak van
een zonderling achterdeel der gemeene
zaake. Dewyl de aanhangers van Leyçeſ
ter, in Nederland nog veel in getal zynde
aan 't gerucht van den gedaanen afſtand

getrouwheyd aan den Lande verſchuld #"
waaren.
Deeze afkundiging
het 23
hiervoor verhaalde
beſluyt derzettede
byzondere
#Maart
fol.
Staaten van Holland, Zeeland en Weſt

vriesland eene zonderlinge kracht by ;
waarby zy aan Maurits in 't voorgaande
jaar reeds belaſt hadden inderdaad zyne

voorheen aan hem opgedraage, bediening
van Stadhouder dier Geweſten, naar de

niet alleen geen geloof ſloegen, maar nog berichtpunten zyner aanſtellinge waar te
altyd op zyne wederkomſt hoopende,
#n zelfs der Algemeene Staaten
weygerden te gehoorzaamen. Want het
was niet voor den tweeëntwintigſten (2)
van Sprokkelmaand, dat de Grootſchat

de
(2) Bor
Nederl:

Beroerten,
XXIV.

boek,

fol. 55.

neemen. Invoege zy voor 't uytgaan dee
zes jaars alle Overſten, Bevelhebberen,

ſoldaaten en Amptenaaren dier byzondere
Landſchappen tot het afleggen van den
nieuwen bevoolen eed van onderwerping

meeſter en de Geheymſchryver van En aan Maurits bragten, zulks hy met den
geland Leyçeſters afſtand aan den Ridder aanvang van 't nieuwe in 't vreedig bezit

'# Reſol. Hendrik Killegrew in Holland zonden ; dier hooge bedieninge geraakte en deswe
er Staat.
Van Holl.
1 April

1588.fol.

22 April
1588, fol.

welke tot het byleggen der gereezenege gens ook dees penning tot eer van Maurits
ſchillen door de Koningin derwaart was gemaakt is, dien ik nergens als in de Pen

afgevaardigd. Niet zoo dra had hy deezen ningkas van den Heer Abram Lukaſz:
brief en de bylaage te Dordrecht ontfangen Maſſis, Ontfanger der gewoonlyke Ver::
of hy ſtelde ze aanſtonds den eerſten (3) pondinge van Leyde, gezien heb.

J3O.

Ddd dd 2

En

-

-

*,

En dewyl Maurits thans by dit bevel, even als voorheen zyn overleeden Vader, in het weezend
lyke bezit van 't Stadhouderſchap van Holland, Zeeland en Weſtvrieſland geſteld wierdt, zoo
t ook zyns Vaders borſtbeeld op de voorzyde, binnen dit randſchrift:

GUILEL Mus, DE 1 GRAT 1 A PR1 NcE Ps AURAICAE, COM Es
NASSAVIAE. 1577. AETAT 1s 44.

WILLEM, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN ORANj E, GRAAF
VAN NASSOU. 1577. OUD 44 JAAR EN.

-

Het geharnaſte borſtbeeld van Maurits ſtaat op de tegenzyde, binnen den zoom deezer nieu
we tytelen:

MAURITIUS PRINcE Ps AURAICAE, COMEs NASs Av1AE,
HOLLANDIAE, ZEL AND 1 AE ET FRIS1 AE GUBERNAT oR.
1589. AET AT 1 s 21.

-

MAURrrs PRINS VAN ORANJE, GRAAF VAN NAssoU, STAD
HOUDER VAN HOLLAND, ZEELAND EN WESTVRIES

LAND. 1589. OUD 21 JAAR EN.
w

Hooglyk waaren deeze bekendmaakin Leyçeſter. Geene mindere beweegingen
gen noodig, vermids de ontſtaane verdeeld vielen er te (2) Geertruydenberg voor; #
heden nog dagelyks, onaangezien zyn ge alwaar de bezettelingen betaaling van een- #
daane afſtand door de twiſtrokkenende endertig maanden achterſtallige ſoldy ey- 13 Maart
ſchende, alleen met de Engelſche Konin- #. fok.

brieven van Leyçeſter gequeekt en door de
Engelſche bezettelingen met de hoope van
zyne aanſtaande herſtelling
ge
houden wierden. Dus haddeStedevoogd van

#

# en geene Staaten wilden te doen heb
en.

Des ſcheurende de vendels van de

ſtengen (3), ruytten en roofden zy ten #

Vliſſinge Willem Ruſſel, toeleggende om platten lande en haalden tot bekoming van Holi
ganſch Walchere aan der Staaten gehoor hunner ſoldye de voorbyvaarende(4)ſche- #.
zaamheyd te onttrekken, zoo door zyne pen aan. Tot demping van zoo zorgelyk 147.
tegenwoordigheyd, prachtige huyshouding, quaad zonden de Algemeene Staaten eenige #
als gemeenzaamen ommegang, de bezet Gemagtigden derwaart, die, naa veel han- van Holl.
telingen en Regeering van Kampveere en delens en het uyt den wegruymen veeler #
Armuyde themwaart zooverreweeten over

te haalen, dat zy 't ontfangen der Staat

zwaarigheden, door 't aanbieden van ver- # "
geetenis van 't voorgaande en twintig (5) #

ſche krygsvolkeren niet alleen weygerden, maanden achterſtallige ſoldy eyndelyk de ##
maar met de in bezetting leggende Engel ruſt in die ſtadtewege en de bezettelingen #.
ſchen een onderling verbond aangingen, tot het afleggen van den eed aan de Alge- #
by 't welke men beloofde die ſteden te be meene Staaten bragten. Met gelyke halſtarſchermen tegens alle vyanden en anderen, righeyd weygerde alsnog (6)de Landvoogd (6) Reſol,
-

-

# # (1) die 't verdrag van den Lande of dier Sonoy in Noordholland den nieuwen be- #".
eC1CTI.

-

beroerten, twee ſteden zouden willen krenken, en voolen eed aan Graaf Maurits te doen, on- 5 April

#". dit (gelyk men voorgaf) volgens de goede aangezien hy zich thans niet meer op den #
#.

meening van de Engelſche Koningin en ouden, dien hy eertyds aan Leyçeſter ge
daan

fol.

385
daan had, konde beroepen, mids die de ontfangen van drie maanden ſoldye op hun 1588.
H IS TO R I P EN N I N GEN.

V. Boek.

Nederlandſche Landvoogdy had afgelegd. achterweezen, die veſting aan des zelfs Waarom de Staaten van Holland, ziende knechten inruymden, en op nieuws den

deezenhandel tot hunne verkleyning en die eed van gehoorzaamheyd aan den Lande
van hunnen aangeſtelden Stadhouder Graaf afleyden. In Hoorn zoude de zelfde muy
(1) Reſol. Maurits ſtrekken, den zelven (1) bevel tery gepleegd zyn, zoo niet Graaf Maurits

#" gaaven om Medenblik, daar Sonoy zich door zyne ſchielyke (5) komſt aldaar &##
15 Febr., ophielt en verſterkte, te belegeren. Dit eenigen der bezettelingen onder den nieu- Beroerten,

# " wierdt aanſtonds door Mauritsuytgevoerd, wen eed, en de onwilligen door hulpe der #V.
# en die (2) ſtad door het Staatſche krygs gewapende burgerye, op belofte van ver- #,
#" volk en de gewapende burgers der omge giffenis van 't voorgaande en betaaling van verſo
31 Mey

legene ſteden te land, en door verſcheyde eene maand ſoldye, buyten de ſtad had

# " ne uytgeruſtte (3) ſchepen, onder gezag gekreegen. Dit was echter zoo behendig
(3) Reſol. van den Maarſchalk Willaars,

te water niet toegegaan of de ſtad Hoorn was in zeer

# alle toevoer afgeſneeden. Hoewel dit de groot gevaar geweeſt van geplonderd, de
#Maait eerſte hevigheyd der voorbaarigſten vry burgers en ſoldaaten (6) onderling hand- (6) Bor

#"" wat deed bedaaren, zoo duurde echter # en aldaar eene zeer groote bloed- #"
-

deeze inſluyting tot in 't laatſte van Gras

orting aangerecht te zyn geworden. Wel- boek.'

maand, wanneer door de tuſſchenkomſt ke onderlinge oneenigheden, die aldaar, " 35

(4) Bo; Ider Engelſche (4) Koninginne ffend
de geſchil
en in andere ſteden der Vereenigde Ge
Nederl.
wi
#en, lenzoo verre by verdrag vereffend wier weſten, naa Leyçeſters afſtand, nog ge

#V
#

den; dat, hoewel Sonoy voor eerſt in 't voed wierden, aanleyding hebben gegee
bewind bleef, de bezettelingen met vry ven, dat deeze penningen te Hoorn we
geleybrieven van Graaf Maurits, naa 't der in dit jaar gemunt zyn.

I. Op de eene zyde van den eerſten ziet men twee oſſen den ploeg trekken, binnen dit
randſchrift:

TRAHITE AEQUO JUGO.

1588.

TREKT ONDER EEN GELTKDRAAG END j UK. 1588.
. Op de andere zyde wordt in 't verſchiet de ſtad Hoorn door een hemels licht beſtraald, en
twee in zee dryvende potten, binnen dit omſchrift, gezien:
FRANGIMUR SI COLLIDIMUR.

W Y BREEKEN ZOO W2T ONDER LING STOOTEN.

II. De tweede is den voorigen gelyk uytgezonderd, dat er boven de ploegende jukoſſen geene
Roos of Leeuw, zinnebeelden van Engeland en de Vereenigde Geweſten, geſteld zyn.

#

III en IV. De derde en vierde,
legpenningen, hebben de zelfde verbeeldingen en op
ſchriften, en kan het geringe onde cheyd van de ſtempels beter in de afbeeldingen gezien, als

door eenige beſchryving verſtaan worden: zynde alleen het poſthoorntje op de rugzyde van den
laatſten aanmerkelyk, 't gene het wapen van Hoorn is, alwaar den achtſten van Oogſtmaand des
jaars

#rºemeria's
deeze muntkamer was (7) opgerecht.
Eee ee
'Deel.

(7)Kronyk
van Hoorn

Ten"ag. I II •

NE DE R LA N D sc H E

386
1588.

-

Ten hoogſte was dees aangepreezen een vrye oefening van den Hervormden Gods
dragt thans noodzaakelyk, mids de Engel dienſt, die ten lande althans was inge
ſche Koningin niet ophieldt van de Staaten voerd, door haare Majeſteyt by den Span
aan te maanen, om den aangebooden jaard mogte bedongen worden. Op den
payshandel, waarvan hiervoor al is ge zelfden tyd kwaamen ook verſcheydene
Bor
ſproken, met den Spanjaard aan te vangen. geſchriften zoo voor als (5) tegens deezen (5)
Nederl.
Vreedehandel
in
't
licht.
Die 'er voor #eroerten,
Om een ſtuk van zulk een gewigt, en
waarvan zich de Staaten ten uyterſte waaren verhieven de onmoogelykheyd van XXIV.
boek,

vreemd hielden, met vrucht door te drin

den oorlog buyten den byſtand der Engel fol. 71.
gen, had zy al op 't eynde van 't voor ſchen te konnen achtervolgen: dat het
gaande jaar eenen Herbert tot Afgezant land bereyds in zeer zwaare ſchulden ſtak,
#S# aan de (1) Vereenigde Geweſten gezonden en men daarin by gebrek van betaali
#
en ſedert by brieven zich (2) beklaagd over reeds alom muyteryen onder de benden
28o.
het lang toeven en draalen der Staaten in was gewaar geworden; des dat het beſt
(2) Bor
NE# eene zaak zoo hooglyk tot hunne welvaart waare eenen Vreede, waarvan de ſlechtſte
# ſtrekkende: het gene, volgens haar voor altyd beter als de beſte oorlog is, met den
#", geeven, niet wierdt te wegegebragt als Spanjaard aan te gaan. Anderen in tegen
Oe

#

door de zulken, die thans het Staatsbe

deel, gelyk ook de Algemeene Staaten, ver

wind in handen hebbende, niet gaarne daar ſtonden niet dat er zelfs eenige Gezanten
van zouden willen afſtaan. Dit noodzaakte

van hunnent wege op de voorgeſlaage

de daarop vergaderde Staaten de Heeren Vreedehandeling zouden verſchynen, veel
Sebaſtiaan Lozen en Leonard Kaazenbrood min aan de Spaanſche voorſlaagen gehoor
als Afgezanten aan de Koningin van Enge verleend worden: om dus de verdeeldhe
land te zenden, en door Graaf Maurits den te ontgaan, die men voorzag, dat

het gevoelen der voornaamſte Godsgeleer zekerlyk daaruyt in den lande ſtonden tery
(#Rºſol den, en op hunnen laſt (3) te ſamengeroe zen. En wat het verkrygen van deezen
der Staat.
## pene Predikanten van Holland en Zeeland, Vreede belangt, zoo betuygden die van
9#
April,
denteaangedrongen
payshandel
fol. over
Spanje,
innen. Op welk
gerucht, met
dat Gorkum in 't byzonder, welke den zeven

%

-

entwintigſten van Lentemaand deswegen
zich daarvan noodwendig alom door den eenen brief van den Heer Killegrew (6) (6) Reſol.
derStaaten

Lande verſpreydde, ook de Predikanten van ontfangen hadden, dat het in die landen
Uytrecht en het Sticht insgelyks ver en 't midden van den oorlog vreede is, al
gaderden, en beſlooten de overige Kerkbe waar men in volle vryheyd den Gods

van Holl.

5 April
1588.fol.
IO2,

dienaars der andere Geweſten aan te maa

dienſt en koophandel , gelyk althans in
nen, om ook gezaamentlyk eenigen uyt de Vereenigde Geweſten geſchiedde, zag

Beroerten, de hunnen naar 't voorbeeld der Staaten, bloeijen.

#
fol. 75.

't Gene ook op deezen leg
aan de Koningin van (4) Engeland te zen penning niet duyſterlyk wordt te kennen
den, op dat toch volle zekerheyd voor de gegeeven.

/ A7
A

E of: ooy EN

Hi:#####

Op de eene zyde ſtaat boven het wapenſchild van Gorkum de naam dier ſtad, en tot omſchrift .
deeze woorden:
-

2

v'

TRIPLICAT CON CORDIA RO BUR. 88.

DE EEN DRAG 7 MAAKT DRIE DUBBELDE MAGz. 88.
Dienende tot vermaan

tegens de twiſtigheden tuſſchen Leygeſters aanhangers en de Staatsgezin

den. Op de andere zyde ziet men boven het wapenſchild van Gorkum dit opſchrift:

-

1588.
-

FANO FOROQUE LIBER o PAX EsT, LICET

MARS OBST REPAT.

. .
DAAR

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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DAAR DE GODSDIENST EN KO OP HANDEL VRT ZTN IS HET

1588.

VREED E, HOE ZE ER OOK MA RS DAAR
TEG ENS DRU2TS CHE.

1588.

Onaangezien deeze onwilligheyd der ruſtingen ſpreeken, en zich openlyk vlei
Staaten, zondt de Engelſche Koningin jen met niet alleen den oorlog binnen kor
(2 Reſol. haare Gezanten naar Bourburg in (1) ten tyd te zullen ten eynde brengen, maar
# Vlaandre, alwaar zy met die van den (4) ook de Engelſche ryken, die zich de #

EM# Spaanſchen Koning in onderhandeling beſcherming der weerſpannige Nederlan- #"

#s ºok traden en voor de Vereenigde Geweſten, deren hadden onderwonden, door het ge- ##
-

vergeetenis van 't voorgaande, vertrek van weld zyner krygsmagt te zullen overſtroo-#"

't vreemde krygsvolk, herſtelling der Vry men.

Want dat de Spaanſche toeruſting

dommen van 't land, en Vryheyd van ge op Engeland zag, bleek genoegzaam daar
weeten voor die van den Hervormden uyt, dat Sixtus de V, tegenwoordig Paus
Godsdienſt begeerden. En of wel de En te Rome, dat Ryk by zyne banbrieven,
gelſchen in 't bepaalen van deeze voorwaar aan die het de eerſte bemagtigde, ter prooi
den zich vry rekkelyk droegen, zoo wierdt gaf, als het welke by de tegenwoordige
, toch de tyd meeſt met onnut knibbelen Koningin tegens recht overheerd zynde,
geſleeten; ja de Spaanſche Gezanten blee door 't ombrengen van verſcheydene door
ven onveranderlyk en pal ſtaan op het wee luchtige Perſoonaadjen en het volk (4) in

#de

(-) H. de ren van den (2) Onroomſchen Godsdienſt, ſchrik te houden, alleen geweldiger hand Ned. Hiſt.
Groot

geerende dat een hoofdpunt van zulk wierd bezeeten. Behalven dat ze zich, tel. **.

#" gewigt aan

de beſcheydenheyd van den door den Onroomſchen Godsdienſt in
Koning zoude worden verbleeven. Uyt te voeren, aan de Kerk ſchuldig ge
welke wyze van doen, men genoegzaam maakt had en de ſchandvlek haarer ge

begreep, dat de Spanjaards deeze hande boorte droeg, als die in overſpel was ge
ling geenszins uyt eene waare zucht tot teeld,'t gene met den naam van huuwelyk
Vreede hadden begonnen, maar om ſlechts wierdt bewimpeld. Des nodigde hy alle
tyd te winnen en de groote krygsruſting rechtgeloovigen, om zich, voor de ge
te bedekken, die zy in Spanje tegens En meene zaake onder de Spaanſche ſtanddaar
eland deeden. Waarvan de # tyding den te vervoegen, en ontſloeg de Engel
eyndelyk in Nederland ieder als met eenen ſchen van den eed aan Elizabet gedaan, om
#?e Bello
#da (3) donderſlag heeft getroffen, de gemoe waare het moogelyk, haar leevendig, zoo

# Bec. deren tot geheel andere gedachten gebragd,

niet, ten minſte dood aan hem, als Hoofd

#pag

der Kerke , over te leveren. Uyt wel
ke bedreyginge en den voorheen aange
vangen vreedehandel men den echten
zin van deezen legpenning ligtelyk kan

en de vergadering der wederzydſche Ge
zanten, naa drie maanden handelens, zeer

haaſtelyk doen ſcheyden. Op den zelfden

tyd, als dus het momaanzigt der veynze

rye was afgelegd, hoorde men den Span begrypen, die mede te Gorkum gemunt
jaard niet als van de grootheydzyner krygs 1S.
-

Op het voorſtuk ſtaat het wapenſchild van Gorkum, daarboven de naam dier ſtad, en in den
rand het omſchrift deezer woorden:

DE

TRIPLICAT CONCORDIA RoBUR. 88.
EEN DRAGT MAAKT DRIE DUBBELDE MAG T.

8S.

Op het ruggeſtuk leeſt men binnen eenen krans, midsgaders boven het wapenſchild der meer
gemelde ſtad en het jaar 1588, als dees penning gemunt is, dit opſchrift:
Ece cc z

BELLI
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1588.
-

BELLI MINIS PACIS DOLOS IBERUS
ADM IS CET, CAV E.

MET DE DRErg EMENTEN DES ooRLOGS VERMENGT DE
SPANJAARD HET BEDROG VAN DE N VREEDE, DES
WEES OP UWE HOED E.

, Verſtaa door dit dreygen des oorlogs de wat tot een legertelande vereyſcht wierdt,
beſchryving van de uytgeruſte oorlogsvloot was op deeze vloot ingeſcheept. Behalven
(1) H. de die te Liſſabon gedrukt (1) en zoo in Enge zeſtienhonderd metaale en duyzendyzere
Groot
Ned. Hiſt. land als de Nederlanden onder 't gemeen ſtukken geſchuts, tot gebruyk der ſchepen
fol. 128.
geſtrooid wierdt, om die volkeren beangſt waaren er nog veele andere binnen boords
te maaken, en het geweldige vermoogen om te lande gebruykt te worden, en daar
desSpaanſchen Ryks vooral de werreld ten mede een beleg te konnen onderneemen.
toon te ſtellen. En waarlyk, deeze toe Deeze uytruſting (5) koſtte den Koning (5
2) Bor
$# ruſting van drie volle (2) jaaren was groo- | dagelyks dertigduyzend dukaaten, gelyk ##
Beroerten, ter dan men zich verbeeld had, want zy |Don Diëgo de Pimentel naamaals, als hy 287.
beſtondt uyt vyfenzeſtig zeer groote en was gevangen, aan der Staaten Gemagtig
zwaarlyvige galjoenen, waarop, naar de den betuygd heeft. Om deeze vloot, als
gedaante van ſloten en ſteden, torens en zy op de kuſten van Nederland zoude ge
zolderingen waaren opgerecht: en dit be komen zyn, te vergrooten, had Alexan
halven nog zevenenvyftig mindere ſchepen, |der (6) Farneze, behalven zeventig plat- ##
midsgaders vier galeaſſen, en even zooveel | bodemde ſchepen om paarden over te voe- #
e

galeyen. Alle welke door de ervaarenſte |ren, te Duynkerke nog tweeëndertig oor- #
Zeehoofden beſtierd, en met by de negen-|logſchepen gereed gemaakt en, om die te #"
duyzend bootsgezellen bemand wierden. | bemannen, te Bremen, Hamburg en Emb
Het krygsvolk tot de landing voorgeſchikt, | de veel bootsvolks (7) doen aanneemen. (7) Bor

was over de ganſche vloot verdeelden ſterk | Ondertuſſchen was in Brabant, om ver- #,
(3) Reſol.
derStaaten
van Holl.

4 July

1588. fol.
24O•

4) Bor
S#

.

*

Beroerten,
XXV.

boek,

fol. 5.

omtrent (3) twintigduyzend man, zonder | weerender wyze te oorloogen, en de Staat- xxy.
de vrywilligen daaronder te rekenen, die ſche landmagt te wederſtaan een leger van boek,
van den # Adel van Spanje zynde met tienduyzend man ſamengebragt, even ge
eenen grooten naaſleep van bedienden, op lyk dertigduyzend anderen op de Vlaam
eygene koſten deezen zeetogt verzelden. ſche kuſten om ingeſcheept, en met al het
Voor deeze menigte (4) van ſcheeps- en noodige naar Engeland, onder gunſt van
krygsvolk was ook een groote overvloed beyde de vlooten, overgebragt te worden.
van eetwaaren, en de vloot daarmede voor Des wierdt deeze vloot, zoo om haar eyge

zes maanden uytgeruſt. Geen mindere grootte als ontzaglykheyd van 't krygs- (8) Bor
voorraad van buskruyd , kogels, ſnap- | volk, de Onverwinlyke (8) en Philips, die #

-

haanen, pieken, hellebaarden, tenten, daarvan de uytruſter was, de ſchrik des #",

planken tot bruggen, wagens, affuyten, geweldigen Opeaans genoemd, als op deeze #

ſchuppen, ſpaden, houweelen, en alles 'twee legpenningen kan gezien worden.

I. Onder het jaar 1586, als wanneer men met het uytruſten deezer vloote een begin gemaakt

heeft, ziet men op de eene zyde van den eerſten eenen groflyvigen Hollander door eenen Span
jaard by 't oor trekken, binnen dit randſchrift:

TREME AURIS BATAVA.
B EEF P LOMP E HO L LAND ER.

Op de andere zyde zyn onder eene koninglyke kroon de ſamen geſtrikte wapenſchilden van
Spanje
en Portugaal aan de twee kolommen van Herkules gehecht. Het randſchrift luydt al
dus :
IM

"* .

H IS TO R I P EN N IN GE N.
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IMMENSI TREMoR ocEAN1 1,87.
SCHRIK VAN D EN GEWELDIG EN of E AAN

DE
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II. Op de voorzyde van den tweeden leeſt men, rondom het gelaurierde borſtbeeld van den
Spaanſchen Koning, in den rand deeze tytels:
PHILI P P US DE 1 GR AT 1 A HISPA N1AR U M, PORT U GAL L1 AE
Z. REX, COM Es FL AND R1AE. 1588.
PHILIPS, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

S PANj E, PORTUGAAL ENZ. GRAAF VAN
VLAAND RE.

C1)

1588.

Op de achterzyde ziet men wederom onder een Koninglyke kroon de wapenſchilden van Spanje
Portugaal ſamengeſtrikt en aan de twee befaamde pylaaren van Herkules gehecht, binnen dit

randſchrift:
IMMEN SI TREMOR OCEAN I.

1588.

DE SCHRIK VAN DEN GEWELDIGEN OCEAAN.
1588.
3

Om deeze groote voorneemensder Span l Admiraal, welke den negenentwintigſten
jaarden te verydelen, en hen het

#

van Hooimaand bericht kreeg, dat de
Spaanſche vloot voor handen was. En
ten, lieten des zelfs Staaten, de tonnen, waarlyk 's daags daaraan zag men de zelve,
van de Nederlandſche havens te belet

$# Reſol. en baaken (1) wegneemen, en naar gele zonder de Engelſchen aan te doen voorby
er Staat.

genheyd hunner ondiepe zeekuſten, ne zeylen, midszy van den Spaanſchen Konin
(9) uytdrukkelyk bevel had van zich in (9) H. de
waarmede zy de monden der ſtroomen geen gevecht in te laaten voordat zy met NE"Hia.

#" gentig (2) ligte ſchepen vervaardigen,
1588. fol.

4 July

#

(2) Bor
Nederl.

Beroerten,
XXV.

boek,

fol. 5.
verſo.

ſtopten, en met eenige dier ſchepen tuſ de vloote van Parma zoude vereenigd zyn. fol. 13o.
ſchen de Vlaamſche (3) banken te laaten
leggen, alle de havens van dien oord zoo
daanig ingeſlooten hielden, dat Parma het
uytloopen belet, zyne krygsruſting te loor

Desgreepen de Engelſchen moed, raakten
met groote moeite ook in zee, en hebben

de het voordeel van den wind gewonnen,
zaaten (1o) den voortzeylenden vyand, (12) Reſol.

#n geſteld, en vandaar niet euvels te vreezen onder 't heftig losbranden van 't ſchiet ge-#
van Holl was. Behalven deeze ligte ſchepen bragten vaarte onvermoeid op de hielen. 's Daags :
#s#
zy, op het verzoek (4) van den Baron daaraan wierdt op de zelfde wyze het ge- #8 fol
588. to
266.
Willingby, Afgezant der Koninginne van vecht achtervolgd, en het ſchip van Pedro ”
# Engeland, nog (5) ruym dertig andere van Baldes, de maſt zynde buyten boord ge
- -

- -

-

-

-

van Holl. oorlog onder den Admiraal Juſtyn van ſchooten (11) en hy van de zynen verlaaten, (11)Mete

##
588, fol. Naſſou in zee, om vereenigd met de En door François Draak genomen. Omtrent ##
gelſche oorlogsvloote, den afkomende den zelven tyd vloog een der voornaamſte 289 verſo.
G#
welke den (6) negenentwin ſchepen van Biskaaye in de lucht, het zy
rStaaten Spanjaarden,
T.
I49.

»

van Holi tigſten van Zomermaand t zeyl gegaan
#, ſwaaren,
1588.fol.
h K het hoofd te bieden. liDe Engel
O2che
Koningin aan haaren kant liet met dde
ruyterye en de vaardig op de been gebragte
-

door eyge achteloosheyd, het zy door 't
ſterk ſchieten der Engelſchen: wier vloot

-

#

ondertuſſchen door bygekomene ſchepen
dagelyks ſterker wordende, en nu in ver

foi,3," regementen voetgaſten den wederzydſchen ſcheydene hoopen verdeeld, ook denvyand
(7)
H.de (7) oever van den Teems, ter plaatſe langs verſcheydene kanten zeer hevig
Gr
N#Hiſt
daarmen voor eene avy andlyke landing aantaſtte, waardoor des zelfs grootſte
toir, vreesde, op 't naauwſte bezetten, en
ſchepen, mids die zich ſlechts verweerden,
ook eene oorlogsvloot, omtrent honderd zeer lelyk geteyſterd, alom doornageld,
Ot

-

-

#

vyftig zeylen ſterk, in zee. Hendrik Sey en genoegzaam reddeloos (12) gemaakt (12) H. de
mours, zoon van den Hertog van Zom wierden. Den vierden van oogſtmaand #Ha.
merzet, had over de ligtſte ſchepen het verhief zich weder een heet gevecht en fol 131.
(8) Bor bewind, en uytdrukkelyk bevel van zich hadden de Spanjaards het ongeluk, dat
N#., met de zelve tuſſchen Douvre en Kales (8) een hunner ſchepen, door den ſterken wind
Beroerten,
XXV." op te houden. Over de grooten, die hon op de Franſche kuſt gedreeven, aldaar ver
# derd ſterk waaren en zich te Pleymout ging. Dus te vergeefſch, onder geduurig
#
ophielden geboodt Karel Houwaart als vechten, het uytloopen van Parma op de
F ff ff
hoogte
I. Deel.
-
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1588. hoogte van Kales verwacht hebbende, gaten te ſtoppen, en die met pompen Ian
T wendde het de Spaanſche vloot naar de ger boven te houden, zulks een Biskaaiſch
Vlaamſche kuſten, om door het verjaa ſchip, terwyl het in gevecht was, ſchielyk
gen van de ligte ſchepen der Neder door de golven wierdt ingezwolgen. Se
Ianderen het uytloopen van Parma te be dert wierden door de Nederlanders nog
ſtigen. Dan als dit door de Engelſchen tweegroote Portugeeſche ſchepen genomen
(1) #
emerkt wierdt, 'zonden die er acht (1) en met hulpe der Engelſchen aan de overi
# brandſchepen op af, wier lichtende vlam ge Spaanſche vloot zoo groot verlies toe
29 verſo. zoo groote verbaasdheyd byden Spanjaard gebragt, dat der zelve Hoofden, die
te wege bragt, dat die de ankers kapte en de ſchuld van dat op Parma leyden,
buyten orde de volle zee koos. In deeze eyndelyk beſlooten onverrichter zaake,
verwarring raakte het ſchip van Monkada zoo als hen beſt doenlyk waare, met
door 't geweld der zeegolven op den Fran het overſchot (3) naar huys te keeren. (3) Reſol.
ſchen oever vaſt, en, nevens de inhebben

Wegens deeze nederlaag en vlugt der #"

de ſchat van vyftigduyzend dukaaten, in derlinge
vyandlyke
zeemagt,
en men
eene in
zooNederzon- 9#
Sept.fol.
verloſſing
heeft
H. de handen der Engelſchen. Ondertuſſchen

S#Hiſt waaren eenige ſchepen zoo reddeloos (2) land deeze gedenk- en legpenningen ge

tel. 33 geſchooten, dat het onmoogelyk was de

InUlIlt.

I. Op de voorzyde van den eerſten ziet men den Koning van Spanje, den Keyzer, de Keur
vorſten, den Paus, en verſcheydene andere Roomſche Geeſtlyken onderling raadhouden, heb
bende ieder der zelve eenen doek voor de oogen, en zittende met de voeten op eene omgekeerde

(#kap.IX. egge of vloer, die met ſcherpe pennen bezet is. Het omſchrift is deeze ſpreuk, uyt (4) de Han

*3

delingen der Apoſtelen:
-

DURUM EST CONTRA STIMUL OS CAL CITRARE.

HET IS HARD TEGENS DE PRIKKELS ACHTE RUYT TE SLAAN.

Ziende op den grond, die met prikkelen bezet is. Verder leeſt men meer binnenwaart deezen
'Latynſchen dichtregel:
e

O COECAS HO MINUM MENTES, O PECTORA COECA!

O BLIN DE GEMO E DE REN, O B L IN DE HARTEN
D ER MENS CHTEN!

(s, pſalm . Op de tegenzyde ziet men eenige ſchepen van de Spaanſche vloot tegens eene klip ſchipbreuk
iXXXVI. lyden, binnen den zoom deezer woorden van den Koninglyken (5) dichter:
V. ro.

TU DEUS MAGNUS, ET MAG NA FACIS, TU SOLUS DEUS.
GT

H I S TO R I P EN N I N GE N.

º V. Boek.
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1588.

G r O GOD Z2'T GROOT, EN DOET WONDERWERKEN!

vu-A-anadees

G2T A LL EEN ZTT GO D.

Meer binnenwaart leeſt men, boven de ſchipbreuk leydende vloot, deeze drie woorden:
VENI, VIDE, VIVE. 1588.
KOM, Z IE, LE E F.

1588.

II. Op den tweeden, die een legpenning en te Middelburg gemunt is, ziet men twee ſche
pen in onderling gevecht, en daarby dit om- en opſchrift op de eene zyde:

b

CLASSIS HISP.AN 1c A V EN IT, IVIT, FUIT. 1588.
DE SPAANS CHE VLOOT IS GE KOMEN, IS GEGAAN
EN IS GE WEE ST. 1588.

Rondom het gekroonde wapenſchild van Zeeland leeſt men in den rand der andere zyde deeze
woorden tot omſchrift:
SOL I DE O G L O RIA.

AAN GOD ALLE EN DE EER.

III. De derde, die mede wegens het afkeeren van de Spaanſche Vloot in Zeeland gemunt is,
verbeeldt eene zon, welke door de wolken breekende de Spaanſche ſchepen, in eene holle en

zeer beroerde zee tot zinkens toe geſlingerd, beſchynt; binnen het omſchrift deezer woorden:
POST NUBILA , PHOE BUS.

1588.

NAA DONKERE WOLKEN, ZONNE SC H2 N. 1588.
Op de andere zyde ſtaan rondom het wapenſchild van Zeeland, die der Ridderſchap en ſtem
mende ſteden, binnen dit randſchrift:
<

CALCULI oRDINUM zELANDLE.
*

'- ."
-

--

REKEN PENNING EN DER STAATEN VAN ZEELAND.
(r) Meter

De Spaanſche oorlogsvloot op den (1)

verwarring onder de zwaarlyvige ſchepen
#iſt achtſten van Oogſtmaand beſlooten heb by uytneemendheyd vermeerderde. Want
**9" bende te vlugten, zag daartoe geene ande de zee met hemelhooge baaren beukte ge
re ſtreek met voordeel te houden, dan weldig de groflyvige gevaarten, die loom
voor den wind achter Schotland en Ierland uyt eygen aardt, en dus op en neér gezold,

om het naar Spanje te wenden: vermids noch zich naar 't onweeder te vlyen, noch
de wind haar hierin begunſtigde, en het zich in de beraamde orde te houden wiſten.
niet moogelyk was langs het Kanaal terug Zulks ieder, meer op eyge behoudenis als
te keeren, zonder de Engelſche vloot, die de bepaalde maatregels bedacht zynde, den

haar tot den twaalfden van Oogſtmaand

ſteven derwaart wendde, werwaart de

nog op de hielen zat, weder in den
mond te loopen. Dan naauwelyks waaren
hiertoe alle zeylen bygezet, of men moeſt
mids 't gebrek aan verſch water, de Paar
den en muylen over boord werpen, en om
allen vyandlyken aanſtoot te ontgaan het

wind en vergramde zeegolven hem kwa
men te voeren, waardoor een groot gedeelte

der verſtrooide (3) vloote eerlang op het (3) Reſol.
Ierſche ſtrand verviel, en tweeëndertig van
dEn
Holl. .
-

ſchepen of op die kuſten geſtrand, ofte- #",
gens de rotſen verbryzeld, of in zee gezon- #8 fol.

zeer verre van den wal en diep # ken zyn. De menſchen zelfs der vergaa- **
(3)H de ſten oceaan houden, die toen (2) genoeg ne ſchepen, die op den oever hunne be
#in zaam aldaar nog onbebouwd, en niet zon houdenis waanden te hebben aangetroffen,
fol. 133 der de uyterſte hachlykheyd te bevaaren wierden (4) door de inwoonders omhals (4) H. de
was. Waarby kwam, dat haar omtrent gebragt, naar dien er te veel waaren, om ##
'er zich, met zekerheyd over te ontfer- fol. 134.
hevige ſtorm uyt den Zuydweſten beliep, men. De overigen, die 't dieper zeewaartge
welke gelyk ook de duyſterheyd de nachts houden hadden, heeft de grimmigheyd
de vrees in der bootsgezellen harten, en de van 't noodlot tot in hunne havens ver
F ff ff 2
volgd,

den tweeden van Herfſtmaand een zeer

392
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1588. volgd, mids ook aldaar by ongeluk twee | geſpaard ſcheen, om in Spanje de wiſſe ty
- ſchepen verbrand en andere door andere ding en het verhaaldier ongehoorde neder
toevallen verongelukt zyn. Dertig zyn 'er | laage te brengen. De Zeelanders, aanmer
maar overgebleeven van die met de nood- | kende de ſchrikkelyke ſchipbreuk der

S#

druft bevracht waaren, van de oorlogſche- | Spaanſche oorlogsvloote, hebben ter ge

B#rten, pen een, waarop de Admiraal was, die wey-| dachtenis daarvan, en in dankbaare erken

#:

nig tyds te voore het bevel over honderd- |tenis voor Gods betoonden byſtand,deezen
endertig(1)ſchepen gevoerd had en alleen 'gedenkpenning te Middelburg doen munten.

#

I. De Spaanſche oorlogsvloot ziet men op de eene zyde, en zoo in den rand als de wolken

dit omſchrift:

-

-

FL AVIT JEHO VAH ET DISSIPATI SUNT.

1588.

DE HEERE HEEFT GEBLAAzEN EN zr zrN VERsz Roo ID. 1588.
Op de andere zyde ziet men eene kerk, 't zinnebeeld van den Hervormden Godsdienſt, op
eenë ſteenrots onberoerelyk het geweld der ſlaande zeegolven tarten, onder ſtaat het wapenſchild
van Maurits, en in den rand deeze woorden:
ALL ID OR, NON LAED OR.

IK WORD BES Too KT, MAAR NIET B Esc HAADIGD.
II. Op den tweeden, die een legpenning is, ziet men een man, vrouw en twee kinderen op
de aarde knielen, en met ſamengevouwene handen aan God wegens deeze heerlyke weldaad hun

ne dankbaarheyd betuygen; binnen deeze ſpreuk:

HOMO PROPONIT, DEUS DIsPoNIT. 1588.

(#

DE MENSCH BESLUTT, MAAR GOD BESCHIKT

1588.

mon kap.

#yn

-

De andere zyde verbeeldt een reddeloos en geberſte oorlogſchip der Spanjaarden, zynde de

fit boek rand omzoomd (2) met deeze woorden:
Moſis kap.
XXVI.
HISPAN I FUGIUNT ET PEREUNT NEMINE SEQUENTE.
W. 36.

DE SPA Nj AARDS VLIE DEN EN VERGAAN
DAAR GEEN VERVOLGER IS.

Als de tyding van dit geweldige verlies | die den Koning bekend te maaken. Chriſ
ten Hove in Spanje kwam, was de ontſtel- | toffel de Maura echter neemende dien on

tenis onbeſchryvelyk, en had in 't eerſt | aangenaamen laſt op zich, tradt eyndelyk
niemand der Edellieden harts genoeg om | in 's Konings kamer en, van hem gevraagd
zyn
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zynde wat nieuws 'er was, ontdekte hem len, en den opſtand gevolgelyk in Neêr-15 88.

de grootheyd van 't ongeval. De Koning
desonaangezien vertoonde een ganſch on
beroerd gelaat en hart, ja betuygde God
te danken, wegens 't dien behaagd had hem

land eensſlaags te dempen. Weynige an
dere aanſlagen wierden ooit langer te voore
bedacht, weynige andere met ryperen
raad beleyd, of met grootere

#

#" op eenen (1) troon te plaatſen,

wiens ryk ondernomen en voor onfeylbaarer gehou
Belg. Dec. dommen hem in ſtaat ſtelden van wederom den; doch miſſchien geene van allen met

##* eene andere niet min ontzaglyke vloot te ſlechter geluk uytgevoerd. Zoo bedriege

#

konnen uytruſten: des dat het weynig te
(2) zyn veeltyds hierbeneden de aan- #".
achten waare of het afvlietende water te agen en poogingen der ſtervelingen, ver- Eö#.
met zoo hier zoo daar onderſchept wierdt, mids men niet zelden ziet, dat de Godly- Pºs 439.
als maar de bron, waar uyt het voortvloei ke voorzienigheyd in haare onnaaſpeure
de, onbeſchadigd gebleeven was. En ze lyke raadsbeſluyten van eeuwigheyd het

kerlyk, dat des Konings inwendige geſtel tegendeel heeft vaſtgeſteld van 't gene het
tenis met deeze betuyginge overeenkwam menſchlyke vernuft, dat uyt zich zelve
bleek daaruyt, dat hy ſtraks
weder zoo verwaand is, had beſlooten.
Even
met de zelfde bezadigdheyd en als of hy gelyk Philips op deezen tyd, als hy zich

#

deeze naadeelige tyding geenszins ont inbeeldde de Engelſche werreld te konnen
fangen had, in 't ſchryven van eenen on omvademen en er zich meeſter van te zul

derhanden zynden brief, tot geene kleyne len maaken, zyne handen buyten ver
verwondering van de Maura, voortvoer.

wachting op zoo ſchriklyke wyze zag

Zoodaanig was de uytgang en 't eynde van breydelen, en de ingebeelde winſt dier
deeze weergalooze Spaanſche vloot, die Ryken, volgens 't beſtier van hooger raads
met zoo groote zorge, tyd, en koſten ſa lot, en den inhoud deezer twee pennin
mengebragt was, om Engeland te overval gen te gelyk ontglippen.

I en II. Rondom Philips geharnaſt borſtbeeld leeſt men op beyder voorzyden deezen tytel:
PHILIPPUS II, DE 1 GRAT 1A HISPAN 1A RUM REX.

1588.

PHILIPS DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN SPANJE. 1588.
verwachting
Op de rugzyden
ontvallen,
ziet men
binnen
de deeze
werreld
ſpreuk,
twee die
handen,
in den door
End hoogere
tot ##
magt gebreydeld,
# » buyten
Duy
SIC ERAT IN FATIS.

DUS WAS 'T BT 'T NOOD LOOT BESCHOOREN.

Naar maate het gevaar groot was ge

Dus deed Jonker Peter van der Does te

#

weeſt, het gene den Vereenigde Geweſten, Leyde, van welke ſtad ( hy Schout was, (3) Meter.
en Engeland had boven het hoofd gehan eenen Spaanſchen wimpel, door hem ver- #"
en, zoo was naa 't vertrek en de neder overd, in eene der kerken tot eeuwige ge-

#

der

# vloote nu de vreugde

gedachtenis, en verwondering van veelen
in beyde die Staaten ook des te grooter. ophangen: mids die zoo lang was, dat hy
I. Deel.

Ggggg
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1588. blyvendenogeen gedeelte opgewonden,van | zoo in de Kerken door (3) 't doen van pre- (3) Meter.
het gewelf tot benedentoe rykte. In Enge- | dikdienſten en zingen van lofzangen, als #.
land heeft ook de Koningin, de luyſterryke | in de ſteden door 't luyden der klokken, 292.
zeegepraalen der oude Romeynen eenigs losbranden van 't geſchut, en aanſteeken van
zins naavolgende, met veele ſtaatlykheden konſt- en vreugdevuuren, met eenen zon
over de bekomene voordeelen op 't prach derlingen naadruk gehouden. Oneyndige
tigſte gevierd: want zy begaf zich, zit lofdichten, zeegezangen en dankliederen

S# tende (1)op eenen heerlyken triomfwagen, van verſcheyden trant en taale zag men
Beroerten, in gezelſchap van den doorluchtigſten A- | alom in 't licht komen, doch die alle tot

#
foliº.

#en de Bewindsmannen haars Ryks, on- | een oogmerk liepen,

door de eer deezer
der het ten toon voeren van de veroverde | overwinninge niet aan eygen beleyd, of

wimpels, vlaggen, en verdere ſcheepſieraa aan op de been gebragte heirkrachten,
den naar de Hoofdkerk, om God voor maar aan den Godlyken byſtand alleen

zyne zonderlinge hulp en de ontfangene (4) toe te ſchryven. Zoo als men ook g:#
weldaaden op plegtigſt te danken. Op den | kan zien op deeze twee legpennin- Beroerten,
#n zelven dag, te weeten den (2) negenen- gen, welke eerſt in 't volgende jaar ge- #
# twintigſten van Slagtmaand, wierdt een munt zyn , vermids dees dankdag eerſt #.
(2) Reſol.

## fol gelyk vier- en dankfeeſt door alle de Ver5O3-

't eynde van dit loopende jaar gehou- verſo.

eenigde Nederlanden op het allerplegtigſte 'den is.

(5) Pſalm
I. De eerſte verbeeldt op de eene zyde het gekroonde wapenſchild van Zeeland, en op de an
CXV. Y 1. dere de vlugtende Spaanſche vloot, binnen deeze ſpreuk van den gewyden (5) Harpzangdichter:
NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS,

SED NOMINI TUO DA GLORIAM. 1589.'
NIET ONS, O HEERE, NIET ONS, MAAR UWEN
NAAME GEEF EERE.

1589.

II. Op den tweeden ziet men Koningin Elizabet op eenen zeegewagen zitten, waarmede zy,
als gezegt is, naar de Hoofdkerk reedt. In haare rechter hand houdt zy een boek, waarin ſtaat:
ONSE VA DE R IN DEN HEMEL, UWE N NAAM WERD GE HET
L 1G D. Haare ſlinker hand voert eenen zeegepalm, het teken der bekome overwinninge. Ver
der leeſt men in den rand dit omſchrift:
TAND EM BONA CAUSA TRIUMPHAT. 1589.

ErN DE LYK ZE EGE PRAALT DE GOEDE ZAAK, 1589.
Op eenenboom, die op de andere zyde verbeeld is, ziet men verſcheydene kleyne vogeltjes,
in hun eygen neſt door eenen grooten roofvogel geweldiglyk aangetaſt, doch zich gezamentlyk

moedig verweeren, ter wederzyde van den ſtam des booms ſtaat tot opſchrift:
BELLUM NECESSAR I U M.
E EN NOODZAAKL YKE OORLOG.

Want wie weet niet, dat zelfs de vreedelievendſte Vorſten of Staaten niet langer buyten den.
oorlog konnen blyven, als tot dat een magtiger vermaak ſchept in hen aan te taſten, en dus tot

gedwonge noodweer te verpligten. In welk geval, ſchoon niet altyd het vermoogen by den aan
getaſten
is, hy echter door de gerechtigheyd zyner zaake zich vindt bevoorrecht, waarom ook
tot omſchrift ſtaat:
w

-

S IN ON VIRIBUS, AT CAU SA POT IORES.

zoo NIET Doo R MEERDERHErD VAN KRACHTEN, IMMERS
DOOR DE DEUG LTKHE TD DER ZAAKE BEVOORD EELD.

Gelyk in alle miſlukte en quaalyk uyt- | Spaanſche Admiraal ook den wederſpoed
gevoerde aanſlagen de een de ſchuld op den | deezer onderneeminge Alexander van Par
anderen legt, zoo leyde de teruggekomen | mate laſt. Doch dees door den

ko:
ZC
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zelf by brieven daarvan vrygekend, be ſpringeren den aanſlag verzellen. Dan 1588.
ſloot met de op de been gebragte benden, van deeze waaren nevens de geboeiden T
de ſchaade op zee behaald, te land te boe naauwlyks vyftig binnen de poort gedron
ten, en door 't winnen van Bergen op gen, welke zy voorgaaven dat hunne om
Zoom de Brabanders van de achtervolgde gekochte makkers hadden geopend, of de
ſtrooperyen, dier bezettelingen, waarover losgelaatc valdeur ſtuytte den verderen in
(1) H. de zy meermaals aan hem (1) geklaagd had
vloed, en bragt de binnengeſlootenen op
Groot
NE Hiſt. den, eyndelyk te verloſſen. En hoewel de ſlagtbank, zonder dat de buyten geblee
fol. 135. hy, om dit met meer zekerheyd uyt te venen door 't doen van een hevigen aanval,
voeren, een- en andermaal het naaſt ge hunne beknelde makkers konden helpen of

legen eyland Toolen vergeefſch had ge de ſchans (3) veroveren. Dit maakte die # Reſol.
tracht te vermeeſteren, zoo ſloeg hy des van binnen dartel en ſtoutmoedig, te meer #"
onaangezien den
van mids hen dagelyks al het noodige te ſcheep 3 octoE.
wierdt aangebragt : zulks Parma ziende # fol.

#

Herfſtmaand het beleg voor Bergen op

Zoom.

Waarin de Kornel Morgan een daarenboven zyn leger vol zieken, door "

Engelsman het bevel, en meeſt van zynen gebrek aan verſch water, en den winter
Landaardt, midsgaders eenige weynige Ne (4) voor handen, zich in perſoon naar E:
derlandſche vrybuyters tot
had. Bruſſel begaf om geen ooggetuygen van den B#en,
Dan meer door de eendragt en hulp der aftogt te weezen, dien hy voor (5) zyn #

#

burgeren, als door de menigte der bezet vertrek had gebooden. Over zoo onver- #.
telingen geſtyfd, was hy getrooſt de aan
vechtingen der Spanjaarden af te wachten.
Deeze overweegende hoeveel hen aan 't
afſnyden van den toevoer te water gelegen
was, leyden hunne voornaamſte aanvech
ting tegens de Noorderſchans aan, welke,
eene andere aan de Zuydzyde, de
aven der ſtad verzekerde, en den toegang
te water openhieldt. Dan Parma grootere
tegenweer als hy verwacht had hier ont
GoMete
moetende, dacht hy deeze ſchans (2) door
ren Ned.

#

wachte verloſſing (6) wierdt eene onbe- (52 Mete

ſchryvelyke blydſchap in de ſtad beſpeurd: #
men hieldt des wegen, om God te danken, #9:: verſo.
op den zeſtienden van Slagtmaand eenen #
Bededag, onder 't luyen der van Holl.

#

klokken, ſlaan der trommelen, loſſen van

#l.

't geſchut, en aanſteeken van pektonnen 499.
en konſtvuuren, terwyl op ſtads koſten

de Baanderheer Willougby, de Stedevoogd
Morgan, de Ritmeeſters, Hopluyden, Magiſtraatsperſoonen en gegoedſte luy

den der ſtad op 't heerlykſte wierden en Bor

Hiſt. fol.

liſt te winnen, waartoe zich twee uyt de

292. verſo.

gevangenen aanbooden. En mids de door onthaald, en de eerſtgemelde krygsoverſten Nederl.
ſleepen Veldheer zich niet volkomen op naamaals met deeze vierkante goude (7) #"
deeze vrywilligen verliet, deed hy hen gedenkpenningen, ter gedachtenis hunner boek,
fol. 24.
geboeid tuſſchen de eerſte geleden der be betoonde dapperheyd, beſchonken.

-

"e

&#bo Nº.
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#BERGEN *#
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I. en II. De eene is wat grooter als de andere, doch zy hebben beyden op de eene zyde binnen
den bevochten lauwerkrans het wapen der ſtad, en op de andere zyde dit opſchrift:
DEUs
Ggggg 2.
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DEus OP T 1 M Us MAx 1 M Us OBSID1 oNE LIBE RAv 1T BERGEN AD

e-mm-se

zoM AM ANNO 1588. 13 Nove Me R1s.
DE BESTE EN GROOTSTE GOD HEEFT BERGEN OP ZOOM DEN

13 VAN SLAGT MAAND DES JAARS 1588. VAN
HET BE LEG VERL O ST.

Bergen op Zoom is een Markgraafſchap, een aanzienlyk getal van den eerſten Adel
'tgene, # de laatſte Markgraaf Jan van des Lands derwaart vertrokken, met groo
Bergen, in denjaare vyftienhonderdzeven te ſtaatſië ingehaald en, naadat al het noo
g) ME enzeſtig in Spanje (1) was geſtorven, op dige was vervaardigd, met de gewoonlyke (4) Mete
# des zelfs Zuſter, getrouwd met den Heere plegtigheden, op den (4) twintigſten van # Nei
van Berſſele Baanderheer in Brabant, was

Slagtmaand tot Markgraaf van Kampveere:

vervallen. En hoewel dees Heer te Luyk
woonde, 't gene eene onzydige ſtad is,
zoo hebben nogtans de Algemeene Staaten,
mids dees Heer het geheel met Spanje

ingehuld. Het zelfde zoude ook te Vliſ- *"
ſinge geſchied zyn , maar vermids deeze

#

ſtad aan de Engelſchen
WaS , en
dat de verwyderingen tuſſchen de Engel
hieldt, deeze en meer andere ſteden en ſche bezettelingen en de Vereenigde Staa

.

goederen aan Graaf Maurits, tot vergoe ten alsnog niet geheel waaren uyt den w
ding zyner vaderlyke erfgoederen, die hem geruymd, is die plegtigheyd, om alle ach
(2) H. de van den Spanjaard (2)onthouden wierden, terdocht en naayver te weeren, tot naader

S#ng in dit jaar geſchonken. Dees bevondt zich gelegenheyduytgeſteld, (5) te meer, mids &#
foi:

thans (3) in Zeeland ter zaake van het be die van Vliſſinge by Graaf Maurits ko- Beroerten,

# leg van Bergen op Zoom, dan als dit op mende, hem tot het uytſtellen dier in- #
huldinge zelf aanmaanden, onder be- #.

er Staat.

-

van Holl gebroken, en te Kampveere de gereeze on
7 Octob. # met de Engelſche bezettinge, waarvan
1588. fol. hi
ſ
394iervoor geſproken is, door tuſſchen
komſt der Engelſche Koninginne was uyt
den weg geruymd, zoo vondt hy goed by
deeze gelegenheyd zich tot Markgraaf van
Kampveere, het welke zyn Vader in het
jaar vyftienhonderdeenentachtig gekocht

tuyging van hem des niet te minder verſo.

-

had, te laaten inhulden. Des is hy met

Des zelfs voorzyde is

voor hunnen Heer te zullen erkennen

en des zelfs geboden gehoorzaamen. On
de
der inhuldinge te
Kampveere, heeft Graaf Maurits on
der de omſtaanders (6) deezen zilve

der

#

ren ſtrooipenning doen te grabbel ſmy- foi,g,
TCIl.

beſtempeld met eene hand,

die eenen blooten degen houdt, binnen

deeze ſpreuk:

JE MAIN TIEN DRAI. 1588.
IK zAL 'T

(6) Meter.
Ned. Hiſt,

HANDHAAVEN. 1588.

De wapenſchilden van Graaf Maurits en van Kampveere ziet men op de tegenzyde door eenen
band ſamengeſtrikt, en den rand omzoomd met deeze woorden:
NO DUS IN DISSO LUBIL IS.

O NIVER BREEK ELTKE KNO O P.

Gelyk
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Gelyk Maurits op deeze wyze tot Heer ſter, den twaalfden van Bloeimaand, aan 1588.
van Kampveere wierdt ingehuld, even de Staaten van Holland, alzoo zylieden zoo wierdt ook Monſter, zynde tot nog Graaf Maurits hadden aangebooden depen
toe maar eene Ambachtsheerlykheyd ge ningen tot de loſſing noodig te willen be

weeſt, ter gunſte van den zelven door de

ſchikken, om de zelve met hun believen

Staaten van Holland in dit jaar met het ten laſte van 't Ambacht te moogen op
hooge halsrecht beſchonken, naa dat door neemen en daarmede de ſchuldpenningen,
des zelfs inwoonders het daarop geveſte door Markus van Steelandt geſchooten, te
geld althans afgelegd en dus Maurits in 't konnen afleggen, op dat zoo Heerlyk ſtuk
vrye bezit van dit voorouderlyke ſtukgoeds goeds uyt den Huyze van Naſſou niet
geſteld was. Zyn vader Prins Willem, tot mogte vervreemd worden. De Staaten van

redding der Nederlanden magtige legers Holland, ziende den yver deezer (5) in- (5) Reſol.
hebbende op de been gebragt, had voor gezeetenen tot hunnen Ambachtsheer, be- #
zyn vertrek naar Duytſchland met veele willigden ligtelyk, tot vordering en voor-12 Mey,
opgenomene gelden zyne voorouderlyke ſtand van den Huyze van Naſſou, in dit # fol.
(1)Reſol. (1)goederen bezwaard, en onder anderen verzoek, mids dat nogthans de gemelde

#" ook de Ambachtsheerlykheyd van Monſter gelden geenszins by omſlag over de mer
#bee

aan Jonker Markus van Steelandt zynen gentalen zouden moogen gevonden wor

#" " Rentmeeſter voor twaalfduyzend guldens den. Op deeze wyze wierdt de verpande
(#) Bor (2) verpand. Desonaangezien had Graaf Ambachtsheerlykheyd geloſt, Maurits in
#n, Maurits by ingeleverd ſmeekſchrift in 't bezit geſteld, en door de Staaten den
Beroerten,
xxVi" voorgaande (3) jaar de Staaten van Holland Stadhouder, Regiſtermeeſter, en Griffier
boek,
verzocht om Monſter, dat maar een 1
der Leenen in Holland gelaſt behoorlyke
#l. rechtsgebied had, tot eene Halsheerlyk verleybrieven uyt te geeven, waarby aan
d#n heyd te verheffen. En dewyl hunne Graaf Maurits, en zyne naakoomelingen,
-

#"

Grootmoogendheden, naa het gevoelen het Hooge, Middelbaare, en Laage rechts
:587,
fol. die
van van
den des
Raad
van Staate,
Leyçeſter,
en gebied # Heerlykheyd (6) Monſter en
I35gemeenen
Lands
rekeningen

#

Monſterambacht, zoo als het de Graaflyk- #"
deswegen ingenomen te hebben, verklaar heyd toekwam, tot een onſtervelyk Erf- 21 Mey
den in het verzoek te zullen bewilligen, leen wierdt opgedraagen, zulks die voor, #e
4)Reſol. zoodra (4) de voornoemde Ambachts taan altyd zouden moeten verſterven en

worden aan en by die van den Huy
#" heerlykheyd van Monſter en Monſteram geërfd
ze van Naſſou. Tot # van welke
2, Mey

bacht weder zoude weezen geloſt, zoo

1588
fol. verzochten de Ambachtsbewaarders, Ge
I
74-

verheffing, ter gunſte van Maurits gedaan,

zwoorens, en gemeene gebuuren van Mon dees gedenkpenning gemunt is.

Op de voorzyde ſtaan, rondom de ſamenverknochte wapenſchilden van Maurits en Monſter,
in den rand deeze tytels:
MAUR1T1 Us, COM Es NAS s Av1 AE, MARc H1 o VERAE ET
VLISs IN GAE, Do M1N US DE MONSTER.

MAURITS, GRAAF VAN NASSOU, MARKGRAAF VAN VEERE
EN VLISSINGE, HEER VAN MONSTER.

Eene hand, die op de achterzyde van eene bovenſtaande zon beſcheenen wordt, houdt tuſſchen
het jaar 1588, eenen blooten degen; binnen zyne gewoonlyke zinſpreuk:
JE MAIN TIENDRAI.
IK ZAL 'T HAND HAAVEN.

I. Deel.
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By deeze verheffing van Monſter en

brecht zonder kinderen naa te laaten was

Monſterambacht tot eene Halsheerlyheyd komen te overlyden. Van des zelfs zoon
hadden de Staaten echter aan zich gehou Hendrik, die by deeling daarvan eygenaar
den de gerechtigheden der Wilderniſſen, geworden was, zyn die op Reynier (3) (3) Orlers
zee en ſtrandvonden, verbeuringen, bee van Chalon Prins van Oranje gekomen, #,
dan mids die geene kinderen, maar alle van Naſ
#
erStaaten den, (1) onderſtanden en diergelyken, en
van Holi voornaamelyk toegelegd om deeze Heer zyne goederen aan den oudſten zoon van #
-

#, lykheyd, die zeer oud en nu zoo lange zyns vaders Broeder naaliet, wierdt Prins T"
l
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## " jaaren in 't Huys van Naſſou geweeſt was, Willem van Oranje, die te Delft door
aan 't zelve voor altyd vaſt te maaken.
Want Monſter, Poeldyk en Polanen waa
ren al in 't jaar twaalfhonderd aan den Huy
ze van Waſſenaar eygen, en omtrent dien
(2) S. van

ſchooten is, daar van eygenaar. Zyn 1589.
zoon Graaf Maurits begaf zich den eerſten
van Hooimaand des jaars vyftienhonderd
negenentachtig met eenen zeer grooten
tyd, als een gedeelte zyner erfeniſſe, aan naaſleep van die van zynen huyze en den

mmm-w

# Philips(2) van Waſſenaar gegeeven. Wiens voortreffelykſten Adel uyt'sGraavenhaage

# zoon Jan zich naar deeze Heerlyk

naar Monſter: alwaar alles met eenen zon

#53. heyd laatende noemen, tot eenige Doch
# & ter gehad heeft Johanna Vrouw van Pola
nen, de Lek, den Berg, Breda, Ooſter
hout, Roozendaal en Steenbergen: wier

derlingen toeſtel tot zyne ontfangenis was
vervaardigd, hy onder 't in de wapenen

#

huuwelyk met Engelbrecht van Naſſou die
oederen in het jaar veertienhonderdvier

in dat huys heeft overgebragt. By verſterf
kwaamen die in 't vervolg op Jan hunnen
jongſten zoonszoon, mids de oudſte Engel

komen der inwoonderen wierdt ontfangen,

groote vreugde, zoo aldaar als te Poel
dyk en in andere plaatſen bedreeven, en (4) Bor
onder andere dit geld onder de toe- S##
gevloeide menigte by deeze plegtige be- #ten,
zitneeming en inhulding te grabbel (4)ge- #
fol.31.
gooid.
-

De ſamengekoppelde wapenſchilden van Graaf Maurits en der Halsheerlykheyd Monſter zyn
op de voorzyde binnen dit randſchrift verbeeld:
MAUR1T I Us, COM Es NASs Av IAE, MAR cH1 o VERAE ET
VLISs 1N GAE, Do M1 N US DE MONSTER.

MAURITS, GRAAF VAN NAss OU, MARKGRAAF VAN VEER
EN VLISSINGE, HEER VAN MONSTER.

Tuſſchen het jaar 1589, wanneer de plegtige bezitneeming geſchied en dit geld geſtrooid is,
houdt op de tegenzyde eene hand eenen blooten degen, door een hemelslicht beſtraald en om
zoomd door deeze ſpreuk:
JE MAIN TIEN DRAI.
/

IK ZAL 'T HANDHAAVEN.

s De quaade uytſlag des belegs van Ber zen daar by hadden geleeden, invoege (6) #"
gen op Zoom vermeerderde de innige wroe Koning Philips by plakaat den gewoonly- N# Hiſt,
(5) Bor ging van Alexander (5) van Parma, die, ken tyd der rouwdragte verkortte, om de fol. 134.
Nederl naar men zegt, zoo groot was dat hy, naa afgryzelykheyd der ſchaade, die wyd en
#" 't verjaagen der Spaanſche oorlogsvloote, zyd de edele geſlachten had in treurgewaad
#
ſedert naauwlyks eenen trek van vreugde geſtoken, te eerder aan 't gezigt der ge
OI. 13
op zyn aangezigt liet blyken. Ja deeze meente te onttrekken. Waarby kwam,
droefheyd was by alle de onderdaanen des dat de Hertog van Parma door eene quy
Spaanſchen Konings niet minder wegens nende ziekte wierdt aangetaſt, hem ver
het verlies, dat de meeſte Adelyke huy oorzaakt door het in 't watervallen, als hy
-

het

HIST O R I P EN N

(1) Met - het beleg (1) van Bergen op Zoom opbree

#

I N GEN.

V. Boek. .

nieuws weder den zelfden
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weg in. Waarom 1589.

kende naar Mechelen reedt, of door den Graaf Maurits, dien de Staaten van Hol- -

3-1 verſo. opgekropten hartweedom, zoo wegens het land het luſthuys(5) te Honsholredyk met (s) Reſol.
miſlukken van 't beleg dier ſtad, als het zynen boomgaard uytdenhuyze van Aren- #"

#.

verlies aan de Spaanſche oorlogsvloot op berg
afkomſtig,
doch thans
aangeſlaagen,
13 Julyfol.
dewyl
des
zelfs
Hertog
het
met
den
vyand
#
gekomen, om welke oorzaake de Herto
van Paſtrana en de Prins van Askoli hem hieldt, ſchonken, op uytdrukkelyken (6) (3) Reſol.
(2) alle ſpyt en veele ſchamperheden aan laſt der Algemeene Staaten deeze op- #

beroerten, deeden. Hierenboven hadden zyne wan roerigen ging belegeren. Dan deeze geene 4 April

#
#.

gunſtigen in Spanje het zoo beſtoken, dat kans ziende van eenige genade te zullen #? ".
de toegezondene wiſſelbrieven hem niet verwerven, verdeedigden zich zoo wan
betaald wierden, waardoor zyne manſchap hoopig, dat Maurits, ziende veel van zyn
gebrek aan geld hebbende begoſt te muy volk gequetſt,de walbreuk (7)ontoegange- (7) Reſol.
ten , daardoor weder de gemoederen

lyk en niet wel te verbeteren, zich eyndelyk #"

der inwoonderen zoo verbitterd en van

genoodzaakt vondt de aangevange bele- 5 April

hem afkeerig te worden, dat die zich
niet ontzagen, # gelaadene muylen,
die hy met koſtelyke tapyten naar Italië
zondt, te plonderen , en wegens dee
g# Ze daad (3) zelfs te lachgen. Parma

gering te ſtaaken en zoo hem beſt doen. #"
lyk was weder af te trekken.

Te meer

mids Parma (8) zich tot onderſtand der #
muytelingen had op weg begeeven: aan # #
wienzy,naa't ontfangen van vyftien maan- 9 April

#" echter liet den moed niet zoo zeer zinken den (9) achterſtallige ſoldy, de aanbe- # tºt
verſò,

of hy beval de ſtad Bon, die door Schenk trouwde ſtad, tegens hunnen eed en pligt (# Reſol.

Het be in handen ſtelden. Des nam hy ze # #
leyd hiervan wierdt aan den zoon van den lyk in bezit, deed er zyne intreede, en 't 14 April
ingenomen was, te belegeren.

(3)H. de Hertog (4) van Aarſchot opgedraagen;

werdt geloofd dat hy toen eerſt zyn ge- #"

S#ia dien 't gelukte deeze plaats, naa een beleg laat, dat door langduurige bedruktheyd
foi i37," van zesmaanden te winnen. Even zoo ver was vervallen, opgehelderd heeft, wan
overde ook Graaf Peter Erneſt van Mans neer hy van den tooren der overgegeeve
velt de ſtad Wachtendonk, naa het twee ſtad zyne hoop en oogen weyden liet over
laatſen, alwaar de (ro) H. de
maanden belegerd te hebben. Dan met het Dordrecht en die
niet gewoed had. S#"Hia.
begin van dit jaar ſcheen het geluk, dat bloedige oorlog
Parma in 't voorleeden zoo tegen was ge Ook gaf 't hem een zonderling vernoegen foi iſ."

#
#

weeſt, even als voorheen door het beko

UC

# en betreeden eene der Hol

men van Geertruydenberg hem als met landſche ſteden, zynde deeze de eerſte die
volle ren in den mond te loopen.
Des hy, naa eenen twaalfjaarigen oorlog, had
zelfs bezetting, zynde Engelſchen, had veroverd. Zulks, mids de zon van den
naa 't vertrek van Leyçeſter zich der Staat voorigen voorſpoed door de nevelen der
ſche gehoorzaamheyd onttrokken: en of laatſt bekomene nederlaagen weer ſcheen
InCIl # zelveſedert(als gezegd
wel eeni door te breeken, men deezen legpenning
ger maate had bevreedigd, zoo ſloeg die op te Atrecht des wegen gemunt heeft.

#

Op de eene zyde ziet men Parma in zyn hof ter aarde knielen, en wegens de nederlaagen des
jaars 1588. dat onder hem geſteld is, hemelwaart verzuchten, alwaar de afbeelding des Heylands
in 't midden der wolken, en als tot zyne hulp gereed# wordt. Het omſchrift, in naavol- (11) Lib. I.
ging van (11) Horatius, dient tot vermaan van moedhouding, want het luydt aldus:
#
NIL DESPERAN DU M AU SPICE CHRISTO.
ONDER CHRISTUS HULP IS NIET TE WAN HO OPEN.

De zon van voorſpoed ziet men op de andere

# door de wolken der geleedene tegenſpoeden

en hongersnooden veroorzaakt door misgewas,

reeken: omhoog ſtaat het jaar 89, als dit ge

ſchiedde, daar tuſſchen eene muys, het merkteken der muntkamer van Atrecht, en in den rand
dit byſchrift:
Hhh hh 2

O
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O CL ARIOR E NEBU L IS!

1589.

O HELDER DE RUYT DE WOLKEN!

Dit waaren de vruchten van Leyçeſters
geſtichtte verdeeldheden in dienoord, waar
van ook andere Geweſten nog zwanger
gingen, voornaamelyk Uytrecht van wel
kers beroerte ik een kort verhaal alhier

begaf Graaf Adolf van Nieuwenaar, die
Stadhouder van Uytrecht, Gelderland en
Overyſſel was, zich naar de eerſtgemelde

ſtad, verſterkte zich heymelyk met zyne
aanhangeren, en neemende op 't onvoor

wil aanhechten. Als Leyçeſter nog Land zienſt den Burgermeeſter Praunnik, den
voogd in Nederland was, had hy niet Hoofdſchout Trillo, midsgaders hunnen

als zyne aanhangers met de opengevalle verderen aanhang gevangen (3) herſchiep (3) Bor
ne ampten begiftigd, en zoo in den Magi de Wet, waarop eerlang daarnaa de uyt- E"
ſtraat, als de Staatsvergadering ingedron gebannenen wederkeerden, de Staatſche boek,

gen. Anderen in tegendeel, die de Staat aanhang dus der zaaken meeſter, en Graaf "55.
ſche regeering en Graaf Maurits aanhingen, Maurits, naa 't overlyden van den Graaf
wierden niet alleen daarbuyten gehouden, van Meurs, tot Stadhouder van Uytrecht

(i) Mete- maar ook eenigen der (1) zelve uyt den

verkooren wierdt. Vermids tuſſchen Hol

# Lande gebannen. Welke naa 't vertrek land en Uytrecht, ten tyde van Keyzer (4)

Bor
2#verſo. van Leyçeſter, zich by de Staaten van Karel, eene zeer naauwe vereeniging (4) Nederl.
Holland en Maurits vervoegden om door onderling was gemaakt, en beyde die ge- #en,

hunne voorſpraak te Uytrecht te moogen weſten uyt krachte dier verbinteniſſe door #il.
wederkeeren.

Maar wat moeite daartoe

eenen zelfden Landvoogd ſedert altydwaa- #.

door Dirk Janszoon Lonk, Gemagtigde ren beſtierd geworden; zoo vonden de verſo.
#, (2) der Staaten van Holland te Uytrecht Staaten van Uytrecht naamaals goed Graaf
#oii" ook wierdt aangewend, zoo was alles ver Maurits, mids die reeds Landvoogd van
#,
1589. fol. geefſch, mids de in 't bewind zynde luy Holland was, insgelyks tot die waardig
32den hunne banden dagelyks vaſter maakten heyd over hun Sticht te verheffen. Ter ge
en door 't rugſteunſel der Koninginne van dachtenis nu, dat de vrienden van Mau
Engeland geſtyfd, het roerder regeeringe rits in 't bewind geſteld wierden, waaruyt
/

trachtten in de hand te houden.

Als nu

naamaals zyne verhooging volgde, meen

op 't eynde van 't voorgaande jaar de Wet ik dat dees legpenning te Uytrecht gemunt

naar gewoonte moeſt veranderd worden,

1S.

Op de eene zyde ziet men eenen landman zynen akker bezaaijenbenevens eenengeknottenboom,
het zinnebeeld van den overleeden Prins Willem, uyt wiens ſtam eene jonge ſpruyt ſchiet, die
Graaf Maurits betekent, wiens gezag en vrienden in dien oord herſteld waaren. Boven des zaai
(5) I. Ko jers hoofd ziet men het wapenſchild der ſtad Uytrecht, en in den rand deeze (5) woorden van
rinth. III.

#. den Apoſtel:

®

DEUS DAT IN CREME NTU M.
GOD GEEFT D EN WAS DOM:

1589.
1589.

Op de andere zyde ziet men eenen maaijer, door een Hemels licht beſtraald, het rype koorn
afmaaijen, binnen den zoom deezer woorden:
SPE IN CERTA CERTUM MIHI

LABoREM

SUSTULI.

o P EENE ONZEKERE HOOPE HEB IK EEN EN GEWISSEN
A R BE TD OP MY GENOMEN.

De

H I ST O R I P EN N IN GE N.

V. Boek.
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De Graaf van Meurs, aldus de inwen

achter te laaten, overleedt. Hy was zeer 15 89.
dige ruſt te Uytrecht herſteld hebbende, goedaardig van inborſt, yverig voor den
(r) Reſol. was nu op ontfangen (1) laſt der Staaten Hervormden Godsdienſt, en door den ge
.

#" bezorgd om alles tot het ontzetten van reezen oorlog van Gebhard Truxes in dienſt
#s E" Rynberk te vervaardigen : welke plaats der Staaten gekomen.

# fol
e

het
Biſdom
vandieKeulen
toebehoorde,
en
de laatſte
was,
door de
benden van den

Zyne achtergelaa
te Weduw was eertyds getrouwd geweeſt

met Philips van Mommorançy Graaf van
verjaagden Gebhard Truxes t zynen be Hoorn, die in het jaar vyftienhonderd
hoeve nog bezet gehouden wierdt, en ſe achtenzeſtig te Bruſſel voor 't Broodhuys
dert dat Parma over drie jaaren daarvan om op bevel van Alvaas Bloedraad onthoofd
Zutfen te behouden aftrok, totnutoe door

wierdt. Het droevigomkomen van den Uyt
opgeworpene ſterkten genoegzaam was in rechtſchen Landvoogd heeft des overlee
geſlooten en berend gehouden. Om dit dens NeefGraaf Philips van Valkenſteyn den
voorneemen uyt te voeren reysde hy naar Algemeene Staatenbybrieven overgeſchree
Aarnhem, en was den zevenden van Wyn ven, midsgaders ook van de groote (4) (E#
maand den geheelen dag aldaar bezig met droefheyd zyner naagelaate Weduwe ken- Beroerten,
de gereedſchappen, ſchepen, wagens en nis gegeeven, wier verlies te grooter was, #
# al het (2) verdere, dat van Uytrecht, uyt dewyl des overleedens zaaken in zoo be- #.
Eerten, de Betuwe en Veluwe kwam, te bezigti krompen ſtaat waaren, dat de Weduw om
# gen. Omtrent ten zeven uuren des avonds haaren man naar zynen rang te konnen be
# ging hy met toorslicht naar den Kelder van graaven eene goede ſom (5) penningen van (5) Reſol.
verſo.

't Hof de vuurwerken bezien, die van ee

de Staaten van Holland tot onderſtand ver- #"

ne nieuwe uytvinding, om in 't ſpyzen
van Rynberk gebruykt te worden, op zy
ne orde door den Hopman Denys aldaar
gemaakt wierden. Doch naauwelyks was
de Graaf in den kelder, of, het zy door
onachtzaamheyd van den toortsdraager,
het zy door ander toeval, daar raakte
brand in 't buskruyd, en twee der gemaak
te vuurwerken borſten met zoo groote ver

zocht,
te meer dewyl de overleeden
6 Nov.fol.
wel
negenentwintigduyzend
guldens,Graaf
we- #

gens achterſtallige wedde, van de Staaten
van Gelderland had te eyſchen. En of
wel in dit verzoek, om de gevolgen,
geenszins wierdt bewilligd, zoo ſtonden
nogtans de Staaten van Holland aan haar

naamaals vyfduyzend (6) guldens toe, #,
wegens het aandeel, dat zy in haar over- van Hoij.

woedheyd, dat een gedeelte van 't Hof leeden mans wedde ten achteren waaren. #.
wierdt omverre geſlaagen, alle de omſtaan De weergaålooze verduldigheyd echter, # "
ders onder de puynhoopen begraaven en waarmede zy dit tweede ongeval verdroeg,

# verpletterd, ja de Graaf van Nieuwenaar was zoo groot, dat men om die te vereeu
van Holl dermaate gewond, dat hy (3) naa veele wigen de twee volgende gedenkpenningen,
# ſmerten uytgeſtaan te hebben, den ach naa het rampzalig omkomen van haaren
667.
tienden van Wynmaand, zonder kinderen tweeden Gemaal, heeft in't licht gegeeven.

Rondom het borſtbeeld der ongelukkige Graavinne leeſt men in den rand der voorzyde deeze
tytels:

*

W ALBOURG, COMT ESSE DE NUENAER, MOERS, ETC.
WA LBURG, GRAAVIN VAN NIEUWE NAAR, MEURS, EN Z.
Op de tegenzyde zit zy nevens een lam en eenen dorgeſlaagen boom op eenen vierkanten
ſteen, en met de oogen naar den Hemel gekeerd. De bovenrand heeft deeze ſpreuk tot op
ſchrift:

I. ZDee/.

Iii ii

PA
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1589.
PATIENCE EN AD VERSITÉ.

GEDULD

IN TEGENSPO ED.

Op het voorſtuk van den tweeden ziet men wederom haar borſtbeeld wel met een kleyner
hoofdhulſel doch insgelyks met eene zeer breeduytgeſtrekte kraage, waarrondom in den rand dee

ze tytels te leezen ſtaan:
W ALBOURG, CONTESSE DE NUENAER, MO ERS ET c:

WALBURG, GRAAVIN VAN NIEUWE NAAR, MEURS, EN Z:

Op het ruggeſtuk ziet men haar nevens een lam , 't zinnebeeld der zachtmoedigheyd, op ee
nen vierkanten ſteen, met het hoofd en de oogen naar den Hemel gekeerd zitten, vanwaar uyt

de wolken eenige ſtraalen van Hemelſche vertrooſtingen t'haarwaart uytſchieten. Achter haaren
rug ſtaat een # boom, waar op eene tortelduyf, treurig om 't verlies haarer gade,
zittende verbeeld is. De ſpreuk, die den rand omzoomd, luydt aldus:
PATIENCE EN ADVERSITE.
GEDULD IN TEG ENSPO ED.

En niet zonder reden, dewyl deeze vorſtin haaren eerſten Gemaal eertyds door beuls handen
op het ſchavot, en thans haaren tweeden door 't ſpringen van 't buskruyd, zoo rampzalig heeft
zien omkomen.

(1) Reſol.
der Staat.

van Holl.
1o Oétob.

1589. fol.
W

667.

Onaangezien het omkomen van den
Graaf van Meurs, wierdt Rynberk gewa
pender hand (1) geſpyſd, doch desonaan
gezien het beleg achtervolgd, vermids de
benden voor die ſtad ſedert met zeventig
vendelen onder den Graaf van Mansvelt

Maarten Schenk, op welker magt en
dapperheyd, het geval zyner aanhangeren
zich gehandhaafd had, eyndelyk ontbloot

ziende, in 't vervolg (5) alle gedachten g:#"
liet vaaren van zich, door 't onderneemen N#Hiſt.

van nieuwe aanſlagen o

den Keulſchen fol. 146.

verſterkt, en alle toegangen veel naauwer bodem, in het voorige bezit zyner Staa
bezet wierden.

Wel is waar, dat Maar ten te willen herſtellen.

Dus wierdt de

ten Schenk volgens ontfangen (2) laſt door volkome ruſt in de Keulſche kerk door Par
eenen aanſlag op Nieumegen des vyands ma gewapenderhand herſteld, waarover
1 o July
krachten meende te verdeelen, en dus Erneſt van Beyere, naadat hem die ſtad
1589. fol.
Rynberk te behouden; dan het miſlukken door Mansvelt was ingeruymd, een plegtig
.464
van dien aanſlag kwam hy met het verlies Gezantſchap aan Alexander van Parma af.
## leevens te (3) boeten. Zulks de be zondt (6) om hem voorden verleenden by- de(6)Bello
Strada
ſtand
te
bedanken;
als
door
wien
Bon
een
#"
legeraars
ſedert
hunne
aanvechtingen
met
van Holl. " b
Belg. Decº
12 Aug.
meer geruſtheyd voortzetteden, en, naa en andermaal was veroverd, Nuys gewon- if pagó41.
1589 fol dat de ſterkte van Rees by laag water was nen, Rynberk hem ter hand geſteld, en
547
veroverd, de ſtad buyten hoope van ont des gehuuwden Biſſchops verdere aanhang
zet eyndelyk noodzaakten zich onder thans uyt alle de overige ſloten en ſterkten
(4) Meter. (4) billyke voorwaarden aan de Spaan geheelyk verjaagd. Ter gedachtenis dee
(2) Reſol.

derStaaten
van Holl.

ge Gebhard Truxes zich van deeze

zer herſtelde ruſte van 't Keulſche Bisdom
en ter eere van Parma heeft men deezen

laatſte ſtad, den Graaf van Meurs, en

gedenkpenning aldaar gemunt.

# ſche wapenen te onderwerpen. Invoe
304

Zyn

H IS TO RIP EN N IN GE N.

V. Boek.
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1589.

Zyn borſtbeeld, geſierd met het gulden Vlies, waarmede hy naa't veroveren van Antwerpen in
de ſchans van Kallo beſchonken is, ſtaat op de voorzyde: de Overvloed, houdende in zyne ſlin

ker hand eenen fruythoorn, is op de tegenzyde tuſſchen eenen ſtroomgod en het wapenſchild
van Rynberk afgebeeld, binnen deeze randſchriften:
ALEXAND ER FARNEs 1 us, DUX III. PLAc EN T 1 AE PA RM AE o U E, ECc L e
s1 AM PL ACA v1T ROMA No - COLON 1E Ns E M.

1591.

ALEXANDER FARNEzE, DE III HERrog van PLAc ENzE EN
PARMA, HEEFT DE ROO MSC HE KERK VAN KEULEN
BEVRE E DIGD.

1589.

De overvloed wordt alhier met eenen helm verbeeld, om dat hy door de wapenen verkreegen
was: waarby nog ſtaat aan te merken dat dees Stroomgod ecnen riethalm in de hand heeft, even (1) Ou

als de Ryn op ſommige (1) penningen van Julius Ceſar, Druſus en Domitiaan verbeeld, en alhier #n R.
het zinnebeeld is van de ſtad Rynberk, naar 't voorbeeld der ouden, welke veeltyds de ſtroomen Moog.
voor die ſteden verbeeldden, welke aan de zelve gelegen waaren.
pag. 149

Terwyl dit in Nederland voorviel, was

lementen van Rennes en Bourdeaux als

Hendrik de III, Koning van Vrankryk, zoodaanig erkend. De Roomsgezinde on

(..) Meter door eenen Jakobyner Monnik (2) ver derdaanen integendeel waaren vol vreeze,
Ned. Hiſt moord, en wegens des zelfs erfrecht tot dat het met hunnen Godsdienſt, die thans
" * de Franſche kroon een hevige burgerkryg de heerſchende was, zoude gedaan zyn,
in dat Ryk begonnen. Volgens de Fran en alle ampten, zoo van ſtaat als oorlog,

ſche wetten en het eenſtemmige gevoelen
(3) Meze- der ervaarenſte (3)

#

#

V31n

in handen van die den Hervormden Gods

dienſt aankleefden vallen, indien de nieuw

dien tyd, was de erfenis dier Kroone buy uytgeroepen Koning eenmaal tot het geruſte

tom VII. ten allen twyfel aan den Huyze van Bour bezit der Franſche Kroon geraakte. Zulks
P"83
bon vervallen, maar het hoofd van dien op de verklaaring, welke die van Parys
ſtam was Hendrik Prins van Bearn , die deeden, dat het niet betaamde eenen ketter

den laatſtoverleeden Koning ſlechts in het
tiende of elfde lid beſtondt, en naauwelyks
iet anders dan den blooten tytel des Ko
ningryks van Navarre hebbende behouden,
(4)H. de mids de Spaanjaard (4) zich van overlang

k

ſchen Prins op (6) den troon van den Hey- (6) Meze

ligen Lodewyk te dulden, al het gemeene #

S#ia daarvan meeſter gemaakt had, openlyk

volk, alle de groote Steden, de Parlemen- #Wii.
ten, en voornaamſte Roomſche (7) Geeſt- pag. 9;
lyken zich tegens den nieuwen uytgeroe- # #s
pen Koning verklaarden, en, begunſtigd Chronº

#" den Hervormden Godsdienſt beleedt. Des

van den Paus van Rome en alle de Roomſche

#it

onaangezien, mids hy beloofde zich in Prinſen en Staaten, uytgezonderd die van
zes maanden in de gronden des Geloofs te Florenſe en Veneetſië, zich onderling ver
zullen laaten onderwyzen, geene Onroom bonden, om den Koning van Navarre van
ſchen tot ampten vorderen, en ook toe den Franſchen troon te weeren. Deeze
(5) Meze- ſtondt iemand naar 't Roomſche (5) Hof te verbintenis, als enkelyk aangegaan om den

#

G.
zenden, om den Paus de redenen deezer Roomſchen Godsdienſt te behouden, wierdt Eondini
-

tom. VII. handelinge voor te draagen, en hem van het (8) Heylige verbond genaamd, en ver- de # ab

"ë 7

zyne aankleevendheyd te verzekeren, knochtte door dien ſchyn ook de zoodaa-##
all. Geſt.
-

wierdt Hendrik echter voor Koning van nige Roomſchen, welke anders (9) zulk foi,.

Vrankryk uytgeroepen, en door een groot een verbond voor eenekonſtgreep vanmuyt- # #s
gedeelte des Adels en die van den Her zuchtige geeſten zouden hebben aangezien. #"
vormden Godsdienſt, midsgaders de Par Het Hoofd van dit Heylige Verbond was #Wii.
Iii ii 2.

de Pºë 12.
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89, de Hertog van Maijenne Broeder van den zyne Dochter Izabelle, Dochtersdoch

1589.

-w

•

-

Hertog van Guize, die op laſt van den ter van Hendrik den II. Koning van

(r) Bor

laatſt overleeden Koning vermoord (1) Vrankryk, als de allernaaſte, tot die

#n was geworden. Met wien en de verdere Kroon te roepen: naar dien Bretanje ge
xXV. " verbondenen Koning Philips van Spanje lyk meer andere geweſten in Vrankryk
#. zich op het allernaauwſte vereenigde, niet oor vrouwen eertyds waaren beſtierd
(:) # de alleen om den Roomſche Godsdienſt te geworden.

Aan welk Heylig verbond

S#an helpen handhaaven, maar ook op hoope dees legpenning zyne geboorte verſchuld

Ned. Hiſt.

-

foi i49" van de Françoizen te beweegen, (2) om

is.

Onder de beſcherming der Koninglyke kroone van Spanje, houden op de eene zyde twee ge
ſtrengelde rechter handen verſcheydene ſamenverknochte harten. Waar rondom men in den rand
deeze ſpreuk leeſt:
CUM PIET AT E CONCORDIA. 1589.
E END RA GT MET GOD VRUCHTIG HET D.

1589.

Om het gekroonde wapenſchild des Spaanſchen Konings, leeſt men in den rand der andere zy
de deeze woorden tot opſchrift:

GECT oIRs DU BUREAU DES FINANCES.
LEG PENNING EN VAN DE KAMER DER GELD MIDDELEN.

En ofſchoon de Spaanſche Gezant zeer ke Staaten van Nederland de ketters beoor

groote geldſommen in Vrankrykſpilde om loogd hebbende, alle Roomſche Vorſten
zyns Meeſters Dochter aan de Kroon van althans aanmaande om dit godvruchtige
dat Ryk te helpen, zoo vonden de Hertog voorbeeld te volgen, en zich benevens hem
(3) Meze- (3) van Maijenne en de andere Bondgenoo met de aanhangeren van 't Heylige Ver

# ten echter goed den Kardinaal Karel van bond te vereenigen, om den Franſchen
tom. VII. Bourbon, onaangezien hy door Hendrik Koning, die zoo onrechtmaatig door de
#or van Navarre op het ſlot van(4) Chinon ge ketters gevangen gehouden wierdt, uyt
Henr: de vangen wierdt gehouden, voor Koning zyne gevangenis te (6) verloſſen. Betuy- (6) Bor
voor God en zyne
Enge- #
# van Vrankryk uyt te roepen, en alle on
Beroerten,
derdaanen tot vereeniging aan te maanen, en niet anders, als de uytbreyding xxvii.
boek,
om onder de gehoorzaamheyd van dien der waare Algemeengeloovige Roomſche fol.
18.
rechtgeloovigen Koning, alles tot behou Kerke te beoogen, het vergift der Ketterye
, en den
denis van den waaren Godsdienſt op te aan alle oorden te willen
zetten. Omtrent den zelven tyd liet Ko vreede en de eenigheyd in de Staaten der
ning Philips, naadat hy deeze nieuwe Bond Roomſche Vorſten herſtellen. Waartoe
genooten in Vrankryk uyt Nederland on hy niet alleen alle krachten van 't Spaan
(5) Meze- der 't beleyd van La Motte eenige (5) ſche Ryk wilde inſpannen, maar zyn

##

#

e

-

#

# hulpbenden tegens den Koning van Navar bloed en leeven zelfs byzetten en op
toEVII. re had toegeſchikt, eene wydloopige ver offeren. Zyn Gezant ook in Vrank
Pag 16 klaaring in 't licht geeven, waarin hy be ryk boodt den Hertoge van Maijenne
tuygde, dat hy eertyds uyt zucht voor den een magtig (7) leger tot onderſtand aan; (1) Meze

gedreygden Roomſchen Godsdienſt alleen doch dees, naar de Nederlandſche gren- #"
Vreede met Koning Hendrik den IIgemaakt
had, om de Hugenooten van dat Ryk te
verdelgen en uyt te rooijen, dat hy met
dat zelfde oogmerk aan Karel den IX zynen

zen gereysd, vernoegde zich met alleen tom VII:

vyftienhonderd ſpeerruyters en vyfhon- ****
derd zwaargewapenden van den Herto

van Parma te verzoeken; Welke ook naar
zwager hulpe gegeeven, en in zyne erfly ''t voorbeeld van zynen Koning op deezen
ge
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gedenkpenning betuygt tot handhaaving Vreede het zy den kryg begeerden, ten 1589.
van 't Heylige Verbond, het zy de aan meeſten voordeele der Kerke bereyd te hangers van den Koning van Navarre den WCCZCI1.

In den rand der voorzyde leeſt men rondom het geharnaſte borſtbeeld van den Spaanſchen
Landvoogd, het welke met de Ridderordre van 't gulden Vlies geſierd is, dit opſchrift:

ALEXANDER FARNES1us, PARMAE PLAc E NT1 AE o UE DUX. 1589.
ALEXANDER FARNE ZE, HERTOG VAN PARMA
EN PLACE NZE.

1589.

3

Op de achterzyde is een olyf- en palmtak verbeeld, binnen deeze ſpreuk (1) van den Mah- (1)
Virg.
AEn, lib.
tuaan:

1X. Y. 179.
-

SIVE PACEM SIVE BEL LA GERAS.

HET Z r GT D EN VREE DE, HET Z2 G 2 D EN OORLOG VOERT:

De Koningin van Engeland uyt deeze
verklaaringe afmeetende, hoe men het
uytrooijen van haare Geloofsgenooten in
't oog en de Hertog van Parma tot dat

ninginne van Koning Philips in zyne Ry
(8) Reſol.
ken zelfs voortaan te (8) gaan beſtooken: der
Staaten
doch wel voornaamelyk dewyl de Koning van Holl.
Febr.
van Navarre, tot de Franſche Kroon geroe 22
1589. fol.
(-)H. de eynde (2) nu openlyk onderſtand aan de pen, en de landen en ſteden, den Her 97
Groot, verbondenen in Vrankryk gezonden had, vormden Godsdienſt belydende, in eene
# # heeft van gelyke met geld (3) en vierduy goede onderlinge eendragt, en hunne zaa
) Reſol, zend Engelſchen den Koning van Navarre ken thans in dien ſtaat waaren, dat men
# onderſteund en bygeſprongen. Haar voor met recht de verydeling der hooge voor
Konings eer (9) Reſol.
23 Aug, beeld volgden ook de Vereenigde Staaten; neemens des (9)
Staateu
# " want op den voorſtel, door den Heer lang had te verwachten. Te meer, mids der
van Holl.
Sept.
Thuillerië, Gezant van den Koning van zyne voorheen zoo gevreesde magt thans 26
1589. tol.
Navarre, den dertienden van Oogſtmaand was aan 't afgaan, en hy met den aanwas 635.
#
aan
de zelve (4) gedaan, beſlooten die zyner jaaren niet min de krachten zyns li
er Staat.
van Holi den gemelden Koning met honderdduy ghaams als zyns Ryks vermoogen zag ver
# zend guldens by te (5) ſtaan, en eenige | minderen en afneemen. De Spaansgezinden
# " Gemagtigden aan (6) den zelven te zenden. | integendeel hielden met veele beweegre

#

-

-

#, Ja die van Holland in 't byzonder bewil-|denen ſtaande, dat by Philips, even als
#" ligden, dat uyt hun land tot dienſt des | ten tyde van den afſtand van Keyzer Ka
23 Aug.

zelfden Konings tienduyzendponden lonts, rel, nog de zelfde krachten waaren: en

#"

even zoo veel buskruyts, en andere krygs- | of wel eenige Landſchappen, in Neêrland
# gereedſchappen naar Dieppe zouden (7) afgevallen, tegens hem de wapenen hadden
# moogen gevoerd worden. En niet zonder opgevat, dat daartegens het geheele Ko
25 Aug reden, want Graaf Maurits den zestienden ningryk van Portugaal, het goudryke Bra
# " van Louwmaand aan de Staaten ſchryven zyl, en tegelyk veele landen in de Ooſtin
(7: Reſol. de, betuygde onder anderen zyne groote diën waaren gewonnen; ja dat, gelyk hy
#" hoope, die hy wegens den goeden uytſlag by de geleede nederlaag zyner oorlogsvloo
22 Sept , des aangevangen krygs nu had opgevat, te betuygd had, het verſpillen van eenige
# " zoo om de groote ſchaade, die de Spaan ſchatten in den Nederlandſchen kryg wey
ſche Koning in 't voorgaande jaar op zee nig te achten was, dewyl de mynen,
geleeden had, als om des zelfs hoogen ou waaruyt die dagelyks getrokken wierden,
derdom, en het beſluyt der Engelſche Ko hem nog waaren bygebleeven. Invoege
I. Deel.

K kk kk
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1589.

men , volgens

NE DE R LA N D SC H E
den inhoud van deezen zelfs zyne nieuwe Bondgenooten in

gedenkpenning, wilde dat Philips in Vrankryk, met geenen minderen naa
ſtaat was om niet alleen den laſt van druk, als in den aanvang zyner Heer
ZOO

zwaarwigtig ſtaatsbewind op zy ſchappye , krachtdaadig te onderſteu

ne ſchouderen te blyven draagen, maar

I1CIl.

Rondom het borſtbeeld des Spaanſchen Konings leeſt men in den rand der voorzyde deeze
tytels:
PHILIPPUS HISPANI A R U M REX, MED1 o LAN EN s1 UM DUX.
PHILIPS KONING

1589.

VAN

SPANJE, HERTOG VAN
- MILAAN. 1589. . . .

V

Op de tegenzyde ziet men hem gelyk by de intreede zyner regeeringe, als eenen anderen Her
kules den Starrenhemel, doch met wat meer geboogene kniën, mids de nederlaagen die hy ſc
dert geleeden had, op zyne ſchouderen torſſen. Het randſchrift is aldus:
ON ERI N ON

SUCCUMBIT.

HY B EZ W YTKT NIET ONDER D EN LAST.

De Algemeene Staaten integendeel had

, lyken naam, trooſt der bedroefde Chriſ

den niet zoodra verſtaan hoe aan den Ko ,, tenheyd, en aanwas der Vryheyd van

ning van Navarre de Kroon van Vrankryk , den vryen Godsdienſt te verleenen. Om
vervallen was, of vatteden deswegen zoo dit laatſte zooveel doenlyk was, te bevor
(1) Reſol.
der Staaten
van Holl.

4 Sept.

1589. fol.
594

daanige vreugde op, dat zyden (1) vier deren hadden ook de byzondere Staaten # Reſol.
den van Herfſtmaand eenen algemeenen van Holland een zeer ſtreng (3) plakaat erStaaten
Dankdag uytſchreeven, ter oorzaake dat, tegens de oefening van den Roomſchen van Holl.
Maart
,, als het nu (dus betuygden zy) ſcheen, Godsdienſt in dit jaar laaten uytgaan, met 91589.
fol.
,, dat de ſchelmery, ſchande en laſter het verbod aan alle Roomſchen van in eenige I 55•
Franſche Ryk zouden hebben ingeno kerken, plaatſen, velden of ſchuyten ee
3» men tot uytrooijing aller menſchlyke nige ſamenkomſten, tot het doen of hoo
Vryheyd, vreeze Gods en aanzienlyk ren der Miſſe te houden, op eene boete
heyd der aangeſtelde wettelyke Overig van tweehonderd guldens, te vergelden by
heyd in Gods plaatſe, de gunſt des Al hem, in wiens huys die verricht was, en
lerhoogſten oogſchynelyk zoo verre van ballingſchap des genen die ze zoude
3»

95

,
,,
,
,,
,,
,
»»

(2) Reſol.

,,

thans was verſcheenen, dat de door

bediend hebben, behalven dat ieder, den

luchtige Koning van Navarre, ten mer
kelyken voordeele der gewenſchte Vry
heyd, tot de Allerchriſtelykſte Kroon
was gekomen, ja zelfs door zulke per
ſoonen en zoodaanige middelen, waar
door men getracht had hem en 't Koning
lyke bloed van Vrankryk eyndelyk te
vernielen. Waarom zy in dankbaare er
kentenis bevel gaaven, om dien genaadi
# God ootmoediglyk te danken vooral
le(2) deeze zyne groote weldaaden, en

dienſt maar hebbende bygewoond boven
het onderhoud dat ze als geordende Geeſt

der Staat.
van Holl.

5 Sept.
1589. fol.
595.

lyken van 't land mogten trekken, nog
vyfentwintig guldens zoude verbeuren.

Hierenboven verbooden zy het draagen
van Geeſtlyke kleederen, het houden of
leeren van ſchoolkinderen, ja belaſtten Kor

nelis Sybrantszoon, Ontfanger der goede
ren van Sinte Elizabetsklooſter in 's Graa

venhaage, de Roomſche kerkſieraaden en
(4) Reſol.
kleederen, als kaſuyfels en andere (4) in derStaaten

,, hem met harten en monden te bidden,

't ſterfhuys van Margrietje Pynze, overleede van Holl.
,, dat het hem geliefde te volharden met Non van 't gemelde klooſter aan te ſlaan, ##
fol.
,, zyne genade aan de hooggedachte Ma en ten voordeele des Lands te verkoopen. 1589.
I95.
», jeſteyt, tot heyliging van zynen God Even zoo kreeg ook Kornelis van Kool
wyk
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(i)
Reſol. wyk laſt om de kerklyke Landeryen, on hebbende onwettig verklaard, gaaven zy laſt 159o.
der Staaten
van Holl. der zynen ontfang hoorende, te (1) vey- om de Kapel van Voorſchoote, als zynde
Et len; de Ambachtsbewaarders van Bode- eene zaak van quaade (9) gedachtenis, te
(9) Reſol.
-,- der Ge
# " graave (2) desgelyks; en wierdt op dat ſtuk ſlechten, en in tegendeel een verbod uyt
(#Reſol ſedert nog een algemeen beſluyt (3) geno van geene kinderen op Roomſche Hooge Raad
ſchoolen buyten het 1o) land te zenden. #
#n
van
Holl. men, om uyt de daarvan komende geld
#" ſommen den Graaf van Hohenlo en ande Om de hardnekkige Roomſchen echter te fol, o
-

COm In.

º

# ºok ren hunne (4) achterſtallige wedden te be meer in de Kerken te lokken, wierdt toe- #

#92

zorgen. Met den aanvang des volgenden gelaaten, dat men des Zondaags in 't voor- van Holl.

4-jaars (5)laſtwierdt
ook Niklaasd Adriaanſz
(3) Reſol. ,，I-..
d
koch
-

#n Treur gelaſt de penningen van de verkoc

#

te landen van 't klooſter van Hem tot ver

leezender Evangeliën en 't prediken over #
de zelve den zelfden (11) voet, in die ker- #"
ke alsnog gebruykelyk, zoude onderhou- ##"

#l betering der Onroomſche Kerken, te ge den. Uyt al het welke, en dat men nu #
55 I.
bruyken, midsgaders die van 's Graaven eerſtdaags eenen Onroomſchen Koning op #en
# haage gemagtigd om de klooſterlyke (6) den troon van Vrankryk meende # #e

-

van Holi huyzen en erven t'hunnen voordeele aan te zien, ieder ligtelyk kan afmeeten, wat 15oo fol.
#. te leggen. Hierenboven alle onterving uyt men door deezen penning den ingezeete- ”
55Ohaatdes Geloofs een-(7) en (8) andermaal nen heeft willen te kennen geeven.
(5) Reſol.
der Staaten
van Holl.

13 Jan.
159o. fol.
126.

(6) Reſol.
der Staaten
van Holl.

*.

22 Jan.

159o. fol.
1 S I,

(7) Reſol.
der Staaten

van Holl.

24 Jan.

1599. fol.
IT O.

De cene zyde vertoont het witte paard, en den genen die daar opzit, wien een ſcherp zwaard
ten monde uytgaat, ſtrydende tegens de Koningen en de Overſten der duyzenden. Omhoog (12) Joh.
-

(s,
Reſol vliegt een Engel, die de vogelen roept tot het avondmaal des grooten Gods. Op den voorgrond kap.
open:
der Staat. ſ'.
XIX.
van Holl. ſtaan tot opſchrift deeze ( 12) woorden:
Y. 6.
Z-l- ---

15 Febr.
159o. fol.

'-

-

GODT ALMACHTIH REG NEERT

159o.

237.

De andere zyde vertoont hoe het Beeſt en de valſche Profeet in den poel des vuurs geworpen
worden. Waarboven het wapenſchild van Weſtvrieſland ſtaat, tot blyk dat, gelyk de boven
gemelde beſluyten zyn genomen, zoo ook dees penning aldaar gemunt is. Verder leeſt men dee
ze woorden op den voorgrond:
'T BEEST WORT GEVANGEN.

OP IN BAAR IN GE 19.

Het jaar vyftienhonderdnegentig ſcheen
den Vereenigde Geweſten veel goeds te
belooven, vermids in des zelfs aanvang
een aanſlag, om Breda door middel van
een turfſchip te vermeeſteren, niet min
liſtig beleyd, als wel in deezervoege geluk
kiglyk uytgevoerd wierdt. Deeze krygs

Sprokkelmaand, onder de gemaakte zol
dering. Naa drie dagen toevens, mids de
tegenwind en opgekome vorſt, begaf zich
de Schipper met deeze vracht naar Breda,
en kwam eyndelyk naa 't uytſtaan van
veele gevaaren, veroorzaakt door den
zwaaren ysgang en 't lekworden van 't

liſt was aan Graaf Maurits door eenen A

ſchip, denderden van Lentemaand tegens

(13) Bor driaan (13) van den Berg aangediend, wel den avond binnen de boomen en het ſlot
#en, ke gewoon was met zyn ſchip den noodi dier ſtad. Dan alvooren het ſchip wierdt
XXVII. " gen turf in 't ſlot van Breda te brengen. ingelaaten, was het van eenen Korporaal,
# Des wierdt in des zelfs ſchip behendiglyk hoewel met kleyne oplettendheyd, mids
eene zoldering getimmerd, waaronder hy't meer uyt pligt en laſt als voorzorge
eenige manſchap zich konde verborgen en argwaan verrichtte, onderzocht, doch (15) H. de

houden, en het overige daarboven met (15) niemand van de daarin verborge man-SE"Hie.
turf als naargewoonte gelaaden. In het ſchap ontdekt geworden. De zaak dusverre fol. 154.
ſchip, dus vervaardigd zynde, begaf zich gelukt zynde, deed de afgerechte ſchip
(14)Mete- Karel van Herauguieres, Edelman van Ka per, om nog meer alle achterdenken voor
# meryk, met achtenzestig ſoldaaten en te komen, wel eenige der boven opgeſta

308 verſo, vier andere Hopluyden, op 't(14) laaſt van pelde turven ontlaaden, doch den verde
Kkk kk 2

deren
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159o. deren arbeyd, mids hy, zich door den aan Hohenlo gegeeven, die zich ſtraks
- afgelegden reystogt vermoeidveynsde, tot daarop in (3) den burg begaf, en onmid- Q#
den volgenden dag uytſtellen. En dewyl delyk weder van Graaf Maurits met zyne #.
men hem noodzaakte binnen de ſtad te

onderhoorige manſchap gevolgd wierdt.

moeten vernachten, nam hy die gelegen Op deeze wyze het ſlot geheel zynde ver
heyd waar, om aan Graaf Maurits den meeſterd, zoo ſtondt nu de verwinnaar
ſtaat, waarin de zaaken zich bevonden, te gereed, om met het openen der poorte in

S#
. Hiſt. laaten weeten: mids die reeds (1) tot on de ſtad te vallen, maar de verbaasde bur
-

fol,3%," derſteuning des aanſlags, met een genoeg
ſaam getal knechten, in ſtilte de ſtad was
genaderd. De nacht nu ondertuſſchen het
aanſchyn des aardryks met duyſterheyd
overdekt, en de gemoederen door eene
diepe ruſt in den eerſten ſlaap bevangen
hebbende, tradt Herauguieres met zyne
medegezellen ten elf uuren uyt het ſchip,
verdeelde zyne manſchap aan tween, en
(2) H, de viel zelf met de eene helfte op de(2) bezet
#n. ting, waarop zich eerlang een verward

gery, ontbloot van rugſteun, en bevreesd
voor den aanſtaanden moord en eene wiſſe

plondering, beletteden het eerſte door 't
aangaan van een eerlyk verdrag, en koch
ten het laatſte af, door 't betaalen van twee
maanden ſoldye. Breda aldus zynde (4) #Reſol.

gewonnen, zonder dat iemand, van die #
in 't turfſchip geweeſt waaren, was geſneu-Raad,
veld, wierdt daarover door alle de Ver-

#

eenigde Geweſten, onder 't bedryven vee- # ºok

ler vreugdetekenen, (5) gevierd en des- #

#

fol, 154 krygsgeſchrey onder 't doodſlaan der bezet wegen dees legpenning op bevel van #
telingen, alom in 't ſlot verhief Des den Raad van Staate tot eeuwige gedach- #",
vloog de op de been geraakte bezetting der tenis gemunt, midsgaders de Ontfanger (6) #"
ſtad derwaart met voorneemen van langs Doublet door de Algemeene Staaten gelaſt #.
de poort van 't ſlot den hunnen te hulp te om, naar 't voorbeeld van den gemelden #ol.
komen; dan door de andere wederhelft Raad, ook elf Leggen, ieder van eenen- der #st.
onder Hopman Lambert Charles, met tachtig guldens dier legpenningen, te doen #
ſterk ſchieten en 't ſtiptelyk opvolgen der ſlaan, en die door den Griffier des Lands aan 159o."
beraamde maatregelen in dit voorneemen de leden der vergaderinge, volgens beraam
belet zynde, wierdt het beſtemde teken de orde, uyt te deelen.

Op de voorzyde ziet men uyt het beſchreeven turfſchip, daar het in de haven of gracht, van
't ſlot legt, de verborgene krygsknechten te voorſchyn komen, en den rand daarrondom beſtem
peld met deeze woorden:
PARATI VINCERE AUT MORI. 4. NON ARUM MARTII.

B ERE x D OM TE WINNEN OF TE STERVEN DE N 4. VAN
L EN TE MAAND.

Zynde de nacht, op welken zy het ſlot gewapender hand, en de ſtad Breda vervolgens by ver
drag hebben ingenomen. De rugzyde heeft geene verbeelding, maar binnen eenen lauwerkrans
dit opſchrift:
BREDA A SERV ITU TE HIS PAN A V IN DI CATA,

DUCTU

PR IN CIP IS MAURITI I A NAS So U.
AN NO

CIO I O XC.

BREDA VA N DE SPAANS CHE S LA A VER N'T VERLOST DOOR
'T BEL ETD VAN PRINS MAURITS VAN NASSO U.

IN 'T JAAR 159o.

Hoog

H Is T. o R 1 P EN NI N GEN.
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Hooglyk was men in Holland op de Berg, uyt aanmerkinge dat hy den aanſlag 159o.
tyding van deezen weluytgevoerden aan (4) op Geertruydenberg in 't jaar vyftien (4) zie hier
ag verheugd, zulks de Gemagtigde Raa honderddrieënzeventig mede had bevor- Eaſ.
den van dat Geweſt (1) den Hopman Bru derd, behalven een lyfrente van driehonderd 168.

##
# ges voor 't overbrengen van de zelve met guldens 's jaars en vyfhonderd guldens
Raad.

tweehonderd guldens beſchonken, en uyt gereed hierenboven nog duyzend (5) gul (5 Kantte

#"
den naam der Staaten van Holland by (2) dens hebben toegelegd uyt de eerſte gelden, #?
#5oo fol brieven niet min den Graaf van Hohenlo die van de Brabantſche brandſchattingen ders aten
#ºr efol als Maurits zelf wegens 't herwinnen van ſtonden ontfangen te worden. Zyne Neeven # ##
# #" Breda geluk wenſchten. Dees laatſte ook Willem en Adriaan Jooſtsz van den Berg
#" willende beloonen het goede beleyd, dat wierden ieder met tweehonderd guldens in
van Holl. Herauguieres ſtaande deeze onderneeming gereed geld, en eene lyfrente van honderd
"#j
159o. fol. had laaten blyken, ſtelde hem ſtraks aan vyftig (6)guldens's jaars hun leeven lang #
-

tot Stedevoogd (3) niet alleen van 't ſlot, geduurende beſchonken. Alle de verdere #"
S.# maar ook van Breda zelf, maakte Hopman Hopluyden en gemeene ſoldaaten, die He-16 Maart
xxVif.” Lambert Charles, die de bezettelingen der rauguieres in 't turfſchip verzeld hadden, #ºek
#. ſtad op de poort aanvallende zoo moedig wierden ſedert door Maurits by alle voor
v#
had afgekeerd, Wachtmeeſter der verover komende gelegenheden (7) met ampten be- &#
ederl.
de ſtad, en vondt goed den Schipper, zy giftigd, en ieder der zelve door de Algemee- iſ roeien,
ne twee Neeven, en alle de overige ſol ne Staaten vannuafaan niet alleen met twee #1.
daaten, die in 't turfſchip verborgen ge maanden ſoldye, boven de twee andere, #.
weeſt waaren, aan de goede gunſt der Staa die zy van de ſtad bedongen hadden, maar verlo.
ten van Holland op 't naadruklykſte te be ook ter gedachtenis van hunne beproefde ..
veelen. Zulks de Algemeene Staaten, op kloekmoedigheyd en goed beleyd daaren- #
den voorſlag van die van Holland en het boven nog met deezen gouden gedenkpen- der
de #ol
Staaten
ingenomen oordeel van den Raed van Staa ning, ter waarde van vyfentwintig (8) #
fol. 3o8.
te, aan den ſchipper Adriaan van den guldens, beſchonken.
8I.

- -

-

-
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-

-

&M wRIrii-ANAss/
-

Ao

-

Op des zelfs voorzyde ziet men de verſchoole manſchap uyt het turfſchip te voorſchyn komen,
en de rand omzoomd met deeze woorden tot op- en omſchrift:
INVICT I A NIMI PR.AE M1 U M. PARAT I VINCERE AUT
M OR I. 4 MART II.

BELOON ING DER ON VERWINNE LTKE ZIE LEN. B ERErD

OM TE WINNEN OF TE STERVEN

DEN 4. VAN

L EN TE MAAND.

Onder het wapenſchild van Maurits en den Leeuw der Vereenigde Geweſten, die in den ee
nen klaauw eenen bundel pylen, en in den anderen een bloot zwaard voert, leeſt men dit op
ſchrift op de achterzyde:

BREDA A SERV ITUTE HISPANA VINDICATA, DUCTU
PRINCIPIS MAURIT II A NAS Sou.

ANNO CIO IJ XC.

-,

BREDA VAN DE SPA A NSCHE S LAAVER NY VER LOST, DOOR

HET BE LE2 D VAN PRINS MAURITS VAN NASSOU.

IN 'T JAA R 159o.
I. Deel

LII II

Met
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Met gelyke vaardigheyd, als Breda was Dreux, dat door 's Konings leger wierdt
gewonnen, zoo wierdt het ook binnen aangetaſt, te konnen ontzetten. Des trok

den tienden dag zyner veroveringe wel hy over de Seine, mede voerende al zyn
#" voor (1) anderhalf jaar, door het beleyd veldgeſchut, om den Koning voor de be
Emin. van den Heer (2) van Oldenbarneveld van 't legerde ſtad in zyne werken aan te taſten.
## noodige voorzien. Waarom ook de Staaten Dan die verſtaande hoe het verbonden leger
##ol van Holland in dit jaar geene zwaarigheyd met de Nederlandſche hulpbenden ver
#ºkte,
(2) Mete- maakten om als getuygen over den Doop ſterkt op hem afkwam, en wel willende
Een Ned. zyns zoons te ſtaan, welke den dertien een beleg verlaaten om eenen veldſlag te
Hiſt. # den van Slagtmaand in de Kapel van 't Hof,
beloopen, brak ſtarks zelf van voor Dreux
-

*" ten overſtaan van zyne Doorluchtigheyd op, en ſloeg zich (8) voor eerſt te Non E
den Prins van Chimay, en de Heeren van nancourt neder. Dan ſedert andermaal #"
van daar opbreekende, om den kant van # VII.
# (3) Breederoode, Jakob Muys, Thomas Yvry
te naderen, waande het verbonden Pag. 35.
van Holl. Thomasz, Kornelis van Wel, en Niklaas

#.

Fransz als Gemagtigden der Staaten ge heir, dat de Koning door de vrees geprangd

47 I •

ſchiedde. Die, naadat de Doop verricht het op een vlugten ſtelde. Des viel men
was, den jonggebooren , by die bedie den Veldheer aan met ſmeeken, om den
ning Willem genaamd, tot pillegaave, be vlugtenden vyand zonder langer toeven
halven met eenen lyfrentebrief van twee op het lyf te vallen. Het zelve deed ook

honderd guldens jaarlyks en vry van alle (9) Egmond , en dewyl de Hertog van #
belaſtingen, daarenboven nog met eenen Maijenne des onaangezien zich daartoe Beroerten,

# (4) vergulden kop, zeshonderd guldens onwillig toonde, gaf die voor van by lan- #it
van Holi waardig, beſchonken, in en op welken ger weygering dan alleen met zyne Ne- #3.
# zeer ſierlyk de geſchiedenis van het innee derlandſche benden, de vlugtelingen te
2%,
men van Breda (5)gedreeven was. Onaan willen aantaſten. Dit pochgen en dat die
(5) Bor
Q:# gezien opdeeze vaardige wyze door de ge van Parys den Hertog van Maijenne
Beroerten, melde voorzorg van Oldenbarneveld de zyne blooheyd in 't gezigt verwee
#t ſtad Breda van alle nooddruft voorzien was, ten, haalde dien Veldheer eyndelyk over.
#. zoo zondt de Hertog van Parma ech Zulks op des zelven bevel het leger ſtraks
ter Graaf Karel van Mansvelt met vierduy in de wapenen gebragt, in volle ſlagor
zend man rondom de verloore ſtad, om dening geſchaard, en het teken ten aanval
het ſtroopen der Staatſche bezettelingen te gegeeven wierdt. Doch naauwelyks was
beletten. Welke hierom Zevenbergen in dit verricht, of men zag de gewaande vlug
nam, Ooſterhout, Teteringe, en de om ters ylings omwenden, welgeſchaard ten
gelegene plaatſen bezettede, en Terheyde, ſtryd komen, en met geregelde geleden
zynde een dorp gelegen tuſſchen Zeven en onverſchrokte dapperheyd, onder 't
bergen en Breda aan de rivier de Mark, beleyd van hunnen Koning, op het ver
eene zeer ſterke ſchans met bruggen over bonden leger aanvallen. Zoodat in min
(ro)Meze
&# (6) het water bouwde, om daar door den der dan een half uur tyds (Io) des Herto ray
Abr.
Maurits toevoer te ſcheep te verhinderen. Want gen heir overhoop geſmeeten, de geleden Chron.
*** de door krygsliſt verloore ſtad door geweld der Nederlanſche Speerbenden door 't tom. VII.
te herwinnen was den Spanjaard onmooge handſchut der Koningſchen ontſnoerd , Pag. 36
lyk, mids hy thans een gedeelte zyner Egmond zelfs geſlaagen, zyne zwaarge
knechten in Vrankryk noodig had: wer wapende ruytery geheel aan ſtukken ge
-- -

-

- --

-

waart Alexander van Parma in 't laatſte

van Louwmaand, volgens 't verzoek,
door den Hertog van Maijenne op 't eynde
van 't voorgaande jaar aan hem gedaan,
verſcheydene gewapende ruyters en een

houwen, en zeer veelen der vechtende

Françoizen op de plaats geveld of vlugten
de in de rivier gejaagd wierden. Dit waa
ren de eerſte vruchten, die de Verbonde

nen in Vrankryk van de Nederlandſche

goed getal voetgaſten onder beleyd van hulpe plukten. De Hertog van Maijenne
# Philips Graaf van Egmond (7) tegens Ko vlugtte met het overſchot naar Mantes,
#E" ning Hendrik had gezonden. Met deezen om de handen des Konings te ontkomen;
onderſtand had nu de gemelde Hertog, die welke zelfs hen de grootheyd zyner
zich niet alleen Hoofd van 't Heylige Ver genade deed gevoelen, die ſtaande het
bond, maar ook Stedehouder der Franſche laatſte gevecht de wapenen tegens hem (#) #G,
Kroone noemde, een leger van vierduyzend gevoerd, en hem de overwinning betwiſt #
France,
ruyters en tienduyzend voetknechten by hadden : tot wier gedachtenis dees (11) tom.
VI.
Pag, 356.
een, en waande zich dierhalven in ſtaat om l penning gemunt 1S.
-

-

-

V. Boek.
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De voorzyde bevat het borſtbeeld van den Franſchen Koning, hebbende het hoofd met lau
rier omwonden, en den rand omzoomd met deeze tytelen:
HENRICUS IV, FRANC1 AE ET NAVARRAE
R E X CHRISTIAN ISS I M Us.

-

HENDRIK DE IV, ALLE RCHRISTELTKS TE KONING
VAN VRANK RTCK EN NA VAR RE.

Een wapenſtandaard van bevochten krygstuyg ſtaat op de rugzyde, en tuſſchen dit opſchrift:

VICTORIA Y VRIACA. 1roo.
2 VRY SC HE OVERWINNING.

15.9o.

-

Dees veldſlag, hoewel in Vrankryk mids Graaf Maurits, door zynebenden langs
voorgevallen, begunſtigde echter niet den oever der Waale van Bommel af tot
weynig de Vereenigde Geweſten, mids Schenkenſchans te legeren, hem den over
Parma genoodzaakt was in 't vervolg zyne togt en te gelyk alle zyne voorgenoomene
benden van daar en tot onderſtand der ver aanſlagen in dien oord belettede. Terwyl

ſlaagenen, op te ontbieden.

Ondertuſ

dit aan den kant van Gelderland voorviel,

--

ſchen had Graaf Maurits, in 't begin van
Bloeimaand met den veldtogt, en zich ge
laatende van Nieumegen te willen aantaſten,
te gelyk ook de tot nogtoe geſlooten gehou
(1) H. de dene toegangen naar Breda (1) gelukkiglyk

wierdt door des zelfs Staaten een Landdag
in de ſtad Thiel (4) tegens den achtſten
(!) Bor
- 1 - Nederl.
-

-

-

van Hooimaand beſchreeven, om mids #en,
het omkomen van den Graaf van Meurs, XXVIII.

tot het beroepen van eenen nieuwen Stad-

#

#n. geopend. Sedert was hy met het puyk der houder te treeden en zyn jaargeld te rege

-

foi. ##" Staatſche benden in de Opperbetuw ge len. By algemeene ſtemmen, deeze zaak
rukt, en had recht tegenover Nieumegen, op den tweeden dag der aangevange ver
om die ſtad te benaauwen, eene ſterke gaderinge in overweeging zynde gebragt,
ſchans aan de overzyde der Waale, onaan vondt men Graaf Maurits daartoe verkoo
gezien een geweldig ſchieten uyt de ſtad, ren: waarvan hem door afgezondene Ge
in 't gezigt van den Graaf van Mansvelt magtigden aanſtonds kennis wierdt gegee
(2)Bor (2) en des zelfs leger geſticht en voltrok ven, en 't berichtſchrift met de voorwaar

#, ken Midsdien de werklieden in 't opmaaken den zyner aanneeminge ontworpen. , Dee- tenor
#” zich meeſt van den nachten van blindenbe ze keurde hy goed, nam de aangeboode Nedei.
# dienden, om niet te veel aan 't geſchut der Landvoogdy aan, en deed er den eed op: #".
# ſtad ten doele te ſtaan. De grootſte ſchaa zulks de Algemeene Staaten hem daarvoor boek,”
de ondertuſſchen leedende ſtedelingen door

erkenden, de (5) behoorelyke Volmagts- ##

't omverſchieten hunner huyzen, kerken brieven deeden opſtellen, en naar 's Lands der Ge"
en toorens : zulks hen in hunne woonin

gen de veylige lyfshoede, en genoegzaam
alle toevoer te water benomen zynde, zy
zich in de uyterſte benaauwdheyd von
den, en op deeze wyze Graaf Karel van
Mansvelt, dien Parma geduurende zyn af
(3) H. de weezen het beleydover 't Spaanſche krygs

gebruyk overhandigen. En dewyl door #,,,
deeze verheffing, naadat Maurits ook tot #

Landvoogd (6) van Overyſſel in dit jaar #.
59o. fo
-

-

was verkooren, en in de vergadering der ##

Algemeene Staaten den behoorlyken eed #.
verdeeldheden, tuſſchen de onderlinge Ge- #"H H
S#*#ga
Ned.
Hiſt. volk had(3)toevertrouwd, genoegzaam dit weſten ſtaande het ſtaatsbewind van Ley- ##"
# # ganſche jaarbedryveloos wierdt gehouden: geſter ontſtaan, nu volkomenlyk in dier- # tel.
Lll ll 2
voege ”
(7) daarop hadde afgelegd, alle de voorige comm,

4I2
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159o voege geheeld waaren, dat de zes Veree- | ſlag van den Hervormden Godsdienſt
- nigde Landſchappen thans meer als ooit de | ruſtte te onderſchraagen, zoo behoeft
handen onderling in een ſloegen, om zich niemand te verwonderen dat men dus
met vereende krachten den Hoed der be- |daanigen legpenning in dit jaar heeft zien
vochte Vryheyd, welke op den grond- in 't licht geeven.

Zes handen, als het zinnebeeld der zes Vereenigde Landſchappen, houden op de eene zyde
eenen pylaar vaſt, op welken de Hoed van Vryheyd legt, waar onder ſtaat LIBERT As,
VRT HETD. Onder de zuyl ziet men een boek, het zinnebeeld van den Godsdienſt, want men
leeſt daarboven RELIG Io, GODSDIENST. Verder ſtaan in den rand zoo onder als bo
ven deeze woorden:

HAC N ITIMUR. HANC TU EMUR.
OP DE EZ EN STEUN EN W Y DEEZE BESCHERMEN W7.

En vermids alle verdeeldheden, eertyds door Leyçoſter tegens Graaf Maurits geſmeed, nu als
zynde meeſt aller Landvoogd, door Gods medewerking ophielden, ziet men op de andere zyde
zes pylen door twee geſtrengelde rechter handen vaſthouden, tuſſchen deeze woorden:
DEO JUVANTE,
DOOR GODS HULP E.

Want het zonder deeze onmoogelyk was geweeſt zoo veele verdeeldheden tegens de Staatſche
regeering en Maurits aangelegd, in diervoege te dempen, dat hy zoo korten tyd daarnaa van de

zelfde geweſten tot hunne Landvoogd wierdt gekooren. Verder om aan te toonen, ten wiens ge
bruyke dees legpenning gemunt zy, leeſt men in den rand:
CAL CU L Us SENAT Us PROVINCIAR U M UNIT ARUM

BELGII.

159o.

LEG PENNING VAN DEN RAA D DER VE REE NIG DE

GE WESTEN VAN NEDERLAND. 159o.

Welke Raad, benevens Graaf Maurits heylloos en onguur, thans de nood eetbaar

te Aarnhem zynde gekomen, mids de
ſchans over Nieumegen was voltooid, en
Mansvelt met zyn leger afgetrokken, een
beſluyt nam van insgelyks op te breeken
(1) Bor
(1) en de manſchap in de ſteden te leggen.
Nederl.
Beroerten, Hoewel die van Gelderland veeleer ge

maakte, als iet lekkers at, en allerleye
weggeworpen vuylnis ten lyve ſloeg, om
'er het veege leeven in te houden. Tot

redding dier beknelde ſtad toog Parma den

-

zesden van Oogſtmaand (3) van Valençyn # #*
met zyn op de been gebragte leger naar chronº
XXVIII. wenſcht hadden, dat er iet hoofdzaake Vrankryk: het welke beſtondt uyt twaalf- #"
boek,
lyks waare ondernomen, terwyl Parma duyzend man te voet, vyfendertighon-"
fol. 4.
verſo.
met de meeſte krygsmagt naar Vrankryk derd ruyters, en vyftienhonderd wagens
toog om Parys te ontzetten. Welke gelaaden met allerhanden oorlogsvoorraad.
ſtad door den Franſchen Koning, naadat Deeze gezwinde aankomſt van Parma, die
hy de overwinning by Yvry had bevoch de Koning van Vrankryk niet geloofd had
ten, totnutoe zeer naauw was ingeſloo dat ooit zoude geſchieden, noodzaakte
ten gehouden, en daardoor in den uyter den zelven op den negenentwintigſten der
terſten hongersnood, en eene ongeloove zelfde maand van voor Parys op te bree
lyke dierte vervallen. Zulks men nu daar ken. Dus wierdt deeze magtige ſtad #
(2) Meter. binnen (2) het ezels- en paardevleeſch, ja haare dringende benaauwdheyd gered,
Ned. Hiſt,
fol. 3 t2.

t

honden, katten en andere dieren, die anders zonder dat de afgerechtte Landvoogdſedert
zich

H IS TO R I P EN N IN GE N.
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ſedert in eenig gevecht met den Koning by deezen togt inſchooten wordt Emanuël 159o.
wilde inlaaten: mids die eerlang door ge van Lalayn geſteld, welke voor 't beleg
brek genoodzaakt was van daar te trekken van Corbeil zeer zwaar gequetſt, met Par

en zyn leger in de afgelegene ſteden te ver ma weêr naar Nederland keerde, doch
zenden.

Toen kwam Parma uyt zyne aan de bekome wonde (4) aldaar te Bergen (4), Mauf
in Henegouwe
op den
##
verſchanſinge waarin hy de Koningſchen van
Wintermaand,
in den ouderdom van 257.
Pag

#

(1) Meze
ray Abr.
Chron.

tom. VII.

pag. 68.

verduurd had, te voorſchyn, veroverde
1) verſcheydene kleyne ſteden in 't land drieëndertig jaaren kwam te ſterven, en
chap Brie, en belegerde, om den toevoer te Kondé in 't midden van 't Koor onder
van de rivier de Seine voor die van Parys een prachtige marmere grafſtede begraaven
te openen, de ſtad Corbeil. Dan door wierdt. Hy was een der

#

gebrek aan buskruyt, 'tgene de verbonde Heeren van (5) Nederland en had dee- &#
nen hem niet zoo veel en ſpoedig, als wel zen togt als eerſte (6) Hoofdbevelhebber #en.
(2) Meter.
Nederl.
Hiſt. fol.
3 12.

noodig was, beſchikten, duurde dit beleg onder Parma bygewoond. Voorheen had #til.
eene geheele (2) maand, en wierdt die hem Koning Philips met de Ridder- #.
ſtad niet eer, als op den zestienden van ordre van 't gulden Vlies beſchonken, en #
Wynmaand, ſtormenderhand gewonnen. Landvoogd van Henegouwe, midsgaders K:#
Staande deeze onderneeming hadden zyne Admiraal van Neêrland gemaakt. Tot #n,

ſoldaaten niet weynig zoo door de guur Vrouw heeft hy gehad Anna(7) van Croy, #1.
heyd van den naatyd als andere toevallen, die Dochter was van Willem Markgraaf tol:
en wel byzonderlyk door 't eeten van on van Renti, en van Anna van Reneſſe, #ſen
rype druyven geleeden; zulks 'er vierduy van welke wy hier (*) voor reeds geſpro- # la Toiſ.
(3) Meze
ray Abr.
Chron

tom. VII.

pag. 68.

zend alleen door den rooden loop, elendi
(3) omkwaamen, en de overigen, die mee

ken hebben." Beyder gedachtenis wordt #"
op deezen legpenning bewaard, dien, hoe (#zieſel.

ziek of zwak waaren , op zyne terug wel hy vroeger gemunt is, ik hier op zyn **
komſt, die daarop aanſtonds volgde, in overlyden heb goedgedacht te plaatſen,
de ſteden van Artois verdeeld wierden. ºvermids hy tot geen ander byzonder geval
Onder de genen van naam, die het leeven eenige betrekking heeft.

Op de voorzyde ziet men zyn gekroond wapenſchild, omhangen met de ordre van 't gulden
Vlies, en in den rand deeze tytels:
EMANUEL DE LALA ING, MAR o UIs DE RENTI,
BA RoN DE MONT 1 GN1, &c.

EMANUEL VAN LA LAYN, MARKGRAAF VAN RENTI, BAAN
DE RHEER VAN MON TIGNI, ENZ.

Het wapenſchild van Anna van Croy, die naa haar eerſten Gemaals overlyden met Philips van
Croy Graaf van Solre naamaals kwam te trouwen, en van wien wy in 't vervolg zullen ſpree
ken, ſtaat op de andere zyde, binnen deeze tytels:
ANNE DE CROY, MAR o U Is E DE RENTI,
8' Guicc.

D U c H. Ess E DE CHI MAY.

eſchr. der

Nederl.

fol. 365.

ANNA VAN CRor, MARKGRAAVIN VAN REN TI,

\ Annal.
e la Prov.
& Comté

HERTOG IN VAN CHI MAY.

d'Haynaut
o6

Het geſlacht van Lalayn, dus genaamd naar zeeker dorp, zynde thans een Graafſchap, omtrent

###

twee mylen van Douay en vyf (8) van Valençyn aan de Rivier de Scharpe gelegen, is een der oud- de la Frov.
ſte van Henegouwe: want het was al in het jaar twaalfhonderdzevenenzeventig dat Niklaas Heer & Comté

van Lalayn (9) te Bergen een vermaard gaſthuys ſtichtte, van welken de bovengemelde Emanuel van #"#
fol. 3o7. &
Lalayn by rechte (1o) lyn in de negende voorteeling afdaalt. By deeze zyne Gemaalin heeft hv be- 3 c8.
'Dee/.

Mmm mm

halven
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159o.. halven Margreta en Johanna van Lalayn, wier eerſte jong geſtorven en de tweede met Johan van

GTAET Croy Graaf van Solre getrouwd is, eenen zoon Alexander geteeld, welke zonder kinderen naa

# l, prov te laaten voor Sluys in 't jaar (1) zeſtienhonderdenvier geſneuveld is.
& Comté

d'Haynaut
fol. 309.

Terwyl Parma dus afweezig was, dee
den de bezettelingen der Vereenigde Ge
weſten veelvuldige ſtrooperyen op de lan
den des Spaanſchen Konings, brandden en
blaakten ten platten lande, en zettende
alles wyd en zyd onder brandſchatting,
plonderden zy het vermaarde dorp Geel
uyt, en bragten den ſchrik tot onder de
poorten van Antwerpen. De bezettelin
gen van Bergen op Zoom hadden ook het
S##
(2) van Thienen in te neemen, de
## ſtad te plonderen, en 't omgelegen land
veel gelds tot afkoop der plonderinge af te
perſen. Aan den kant van Vlaandre dee
den de bezettelingen van Ooſtende eenen
ſchrikkelyken inval,want trekkende door de

#

jaar, om die van Breda te benaauwen,

met zoo veel moeite opgeworpen, en met
aarde wallen en ryswerken ten overvloede
voorzien had. Door 't heftig ſchieten B
nogtans wierden de (5) bezettelingen ge- #
noodzaakt den elfden van Wynmaand die #,
ſterkte aan Maurits in te ruymen. Die het # al
daarop naar Steenbergen wendde, 't gene fol:

(6) van't noodige onvoorzien en ſlechts met #eel
tweehonderd man bezet, naadat er twee der Ge

kanonſchooten op gedaan waaren, zyne #.

poorten by verdrag opende. Sedert wierdt van Holl.
nog de ſchans te Roozendaal ingenomen;

#

en door een en tweeden inval der bezette- 436.

lingen van (7) Ooſtende by verraſſing Ou- (i)Mete

denburg veroverd, en naadat het geplon-#

havens van Nieupoort naar Ooſtduynkerke, derd was, aan 't vuur ten beſte gegeeven. 312 verſo.
plonderden en verbrandden zy het Dorp Eene yſlyke jammerkreet verhief zich hier
Ulpen en voorts alle huyzen, kerken, over door alle des Konings Nederlanden:
klooſters en dorpen tot onder Veurne toe. wier ingezeetenen door de achtervolgde
,,Reoi. Graaf Maurits zelf trok in 't laatſte van oorlogen en afbrek van koophandel ver
der GE Herfſtmaand een gedeelte van 't geſcheyde armd, alle de gemelde onheylen van dit
# leger weder te ſamen, en voorzien met ge jaar, als zoo veel geeſſels der vergramde
van Holl. noegzaam geſchut en oorlogsvoorraad, Godheyd beſchouwden. Des dat het tyd

#" heeft hy de ſloten van Hemert, en Heyl wierdt, de boosheden naalaatende, zich
#9. in 'teyland Bommel, en de ſchanſen in den met God te verzoenen, ten eynde zyne
# Elshout en te Krevekeur (3) by Engelen goedertierenheyd hen in 't vervolg van
&#

de eene naa de andere aangetaſten veroverd. diergelyke tegenſpoeden wilde bevryden:

#en. Met dit geluk en eene zeer groote vaardig als blykt uyt deeze twee legpenningen,
#"ö#. heyd ſmeet hy ook het beleg voor de ſchan die ten dienſte van 's Konings rekenkamer
#” rol ſe (4) ter Heyde, die Mansvelt nog in dit in dit jaar te Antwerpen gemunt zyn.

I. Een Nederlander knielt op de voorzyde van den eerſten, voor eenen ontſtooken altaar, en of

(3) Daniel fert Gode met opgehevene handen een nederig en verſlaagen hart, die in de wolken als een Oude
VII. W. 9. (8) van dagen verbeeld wordt. Het randſchrift is:
JAM, JAM PLACAN DUS DEUS.

159o.
-

NU, NU MOET GOD VERZOEND WORDEN.

159o.

Rondom het gekroonde wapenſchild van den Spaanſchen Koning, leeſt men in den rand der
tegenzyde deeze woorden:
t

G ECT o I RS DU BUREAU DES FINAN CES DU ROY.

L EG PENNING EN VAN DE KA MER DER KONING LTKE
GELD MID DE LEN.
-

II. Op het voorſtuk van den tweeden, die ook het zelfde ruggeſtuk heeft, ziet men een men
ſchen

H IS TO R IP EN N IN GE N.
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ſchen hart boven de vlammen van eenen brandenden altaar hangen. Om hoog in de wolken is we- 1599.
der de Godheyd, als op den eerſten verbeeld, binnen het zelfde randſchrift:

•

JAM, JAM PLACAN DUS DEUS. 159o.

NU, NU MOET GOD VERZOEND WORDEN. 159o.
Integendeel de Vereenigde Geweſten den Heer van (4) Oldenbarneveld, en de (4) Leev.
namen dagelyks toe in rykdom door den de overige Staatsbedienaars van Holland #"
aanwas van den koophandel, 's landsinkom om deezen tyd geheel vereffend, alle wan-ban, pag.
ſten groeiden meer en meer, en de gemaak trouw met de Engelſche hulpbenden uyt 33 en 34
te verbonden met de Gebuurvorſten wier den weg geruymd, en de verbonden met
den ſtiptelyk onderhouden. Ja men zag, Koninginne Elizabet tot wederzydſch
in dit jaar, op de klagten door de Gezan genoegen gehandhaafd. By deeze geruſte
ten der Ryksvorſten aan de Algemeene tydsgeſtalte beſloot nu Graaf Maurits zich
(r) Bor
(1)
Staaten gedaan, door de zelve de ſtad ook tot Heer van Vliſſinge te laaten inhul
Nederl.
en
't
ſlot van Burik, de ſchans Lutkenho den, vermids het voorheen opgevatte
Beroerten,
XXVIII. ve, en verſcheydene anderen plaatſen van miſtrouwen der Engelſche bezettelingen,
boek,
't Duytſche Ryk, die zy van den Span en 't onderlinge verdrag tuſſchen die en de
fol. 12.
verſo.
jaard hadden gewonnen, aan de rechte ſtedelingen eertyds aangegaan, welke tot
(2) Bor
(2) eygenaars wedergeeven en hunne be nogtoe deeze inhulding hadden verhinderd,
Nederl.
Beroerten,

zetting daaruyt ligten. Hierenboven ver althans kwam op te houden, en gevolge

booden zy hunne knechten niet alleen ee lyk ook het daarover geſlooten verdrag te
nige ſtrooperyen op de landen der onzy vervallen. Des toog Graaf Maurits der
fol. 14.
verſo.
dige Gebuurvorſten te doen, maar ook de waart, en is aldaar den zesentwintigſten
minſte wanorde op zulke vyandlyke landen (5) van Oogſtmaand, met geene mindere (5) Bor
te pleegen, welke de brandſchatting, waar plegtigheden
als ook
eertyds
Kampveere,
ingehuld: zynde
by 'tteverrichten
dier #
Xxviii.
(3) Bor
opzy geſteld waaren,opden gezetten (3)tyd
ederl.
Beroerten, betaalden. Aldus wierdt het krygsvolk on ſtaatlykheden, naar ouder gewoonte, #
XXVIII.
der behoorelyke tucht gebragt, en waaren onder anderen dees ſtrooipenning, hoewel #
boek,
alle oneenigheden, die ſtaande het voorige zonder jaartal, waarſchynelyk om de on
fol. 1o.
Landsbeſtier van den Graaf van Leyçeſter zekerheyd wanneer deeze inhulding zoude
XXVIII.

boek,

ontfonkt waaren , door het wyze en geſchieden, onder de gemeente te grabbel
voorzigtige gedrag van Graaf Maurits, gegooid geworden.

Des zelfs voorzyde voert rondom het wapenſchild van

Vliſſinge, dat eene

gekroonde zilvere (6) Virg.

fles op een rood veld is, in den rand deeze woorden uyt den Italiaanſchen (6)Heldendichter:

oLIM

MEMINISSE JUVABIT

#
Y. 207.

'T HERDENKEN ZAL ONS NAAMAALS VERMAAKEN.
Welke ſpreak waarſchynelyk ziet op de voorleedene wederwaardigheden en tegenſpoeden, en . . .
onder anderen ook op de weygering door die van Vliſſinge aan Maurits ecrtyds (7) gedaan, als Nederl.
(7) of
hy zich aldaar wilde laaten inhulden: welke hy op deezen penning met een zacht verwyt be Beroert.

tuygt niet te zullen vergeeten. De rugzyde voert Maurits gekroond wapenſchild, en daar XXV.
rondom zyne gewoonlyk zinſpreuk:
JE MAIN TIENDRAI.

boek,
fol. 4o.
verſo.

-

IK ZAL 'T HAND HAAVE W.

1591.

Terwyl de Algemeene Staaten aldus het | dienſt by de hand. Voorheen, als gezegd
welzyn des lands behartigden, naamen is, had men reeds vaſtgeſteld alleen de
die van Holland het ſtuk van den Gods openbaare oefoning van den Hervorm
Mmm mm 2.

den

.

p
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1591. den Godsdienſt te gedoogen, dan vermids begonnen, thans eene bronader wierdt van
- tot nogtoe geene vaſte kerkorde, waarnaar hevige geſchillen, waarin ook eerlang de

zich de Leden moeſten regelen, zoodaanig gemeene man, zoo door belang als zucht
als men noodig oordeelde, was opgeſteld, van Godsdienſt, zyn part en deel nam.
g:# zoo naamen zy den eerſten van (i)Sprok En ſcheen dit het geheele land in eenen (6) Reſol.
B#ten, kelmaand des jaars vyftienhonderdeenen vinnigen twiſt te zullen zetten, te meer, #

ſteden Delft,
Rotterdam,
12 No,
#" negentig een beſluyt om daarin te voorzien, dewyl
Hoorn (6)en de
Medenblik
niet alleen
zich te #"
fol.
en benoemden de Heeren Willem van Zuy

#.
verſo.

len, Johan van Oldenbarneveld, Gerard

gens de beraamde kerkorde kantten, maar ,Reſol.

van Wyngaarden, Johan van Banchem en dat men ook in verſcheydene byzondere de Staaten

(#) Reſol (2) vier Raadsheeren uyt het Hof, mids kerkvergaderingen de Predikanten, die daar #"

#gaders acht Predikanten van verſcheydene over gezeeten hadden, voor verraaders der 1591. fol.
eden van Holland, om op het verkiezen
#el en aanſtellen der Kerkdienaaren, 't afleg
gen van hunnen eed, 't bedienen des Nacht
maals en andere kerklyke verrichtingen de
noodige maatregels te beraamen en op te
, ſtellen. Deeze benoemde Heeren verga
derden hierop den vyfentwintigſten van
Sprokkelmaand in 's Graavenhaage, en
naamen de kerkregels, die door den over
leeden Prins van Oranje en eenige Leden
1 Febr.

der Staaten van Holland en Zeeland in het

kerklyke gerechtigheden uytſcholdt, en #Reſol.
als zoodaanigen dreygde van hunne bedie- der Ge

ningen te zullen afzetten. Waardoor de #"
Staaten van Holland, zich eyndelyk ge- van Holl.

noodzaakt vonden, tot herſtelling der ge- #
vaarloopende eendragt, het beraamde pla- #".

kaat niet af te kondigen, maar die zaak tot #
eene gunſtiger tydsgeſtalte vooralsnog te van Holi

laaten (7) beruſten. Tuſſchen de onder- #
linge ſteden van Holland heerſchten on- #".

dertuſſchen ook geene mindere verdeeld- #

jaar vyftienhonderddrieëntachtig waaren heden: want gelyk de ſtad Leyde met de # #
# ontworpen, op nieuws onder handen (3) (8) Heemraaden van Rynland, zoo lagAm- Van 7 tot
#
# Hoi verdeelden die, naa veel by- en afdoens, ſterdam met Dordrecht wegens 't
recht
der
Rynſche
(9)
wynen
niet
weynig
75.
## in veertig (4) punten, en bragtenze van
#pt ºok temaand
ieder ondertekend op den achtſten van Len over hoop. Die van Rotterdam hadden #
in de Staatsvergadering. Welke niet alleen wegens den Hildam met de (1o) van Holl.
(4) Reſol.
#S#n ſedert van den Hove van Holland daarover Graaflykheyd van Holland, maar ook we- #al
# het oordeel hebbende ingenomen, en des gens de binnenvaart met Gouda een zoo 14.
##Mey zelfs goedkeuring (5) ontfangen, in Bloei (12) groot geſchil, dat de laatſte ſtad zich #
#59i fol. maand een plakaat op dat ſtuk ontwierpen, uyt de Staatsvergaderinge en 's lands geld van Holl.
#
met voorneemen van het te laaten afkon (13) inhieldt, en men des beſloot eynde- #
(5) Bor
#n, digen en de ontworpe Kerkordein gebruyk lyk rechtsdwang tegens haar (14) te ge- 25 en 3.
rStaaten
#” te brengen. Eer dit echter geſchiedde, bruyken. En dewyl onder de zeven # #

#

2ö.

#

wierdt dit

voorneemen ruchtbaar, en in

den van Noordholland wegens de belaſting van Holi

eſchil getrokken of het aan de werreld van het platte land daarenboven ook geene #"
#9i fol.
yke Overigheyd ſtondt zoodaanige regels kleyne twiſt ontſtaan was, zoo is 't geen 75.

te beraamen.

De meeſte Predikanten be

wonder dat men in dit jaar weder, tot ver- 7514) Reſol.

van legpenning
de vereyſchte
eendragt,
den #
weerden van neen, de Werreldlyke Over maan
volgenden
te Hoorn
heeft zien
#n Holl.
heden het tegendeel: invoege deeze zaak,
Jan. l
1591. fol.
die tot veſtiging van meer eendragts was in 't licht geeven.
6.

De ſtad Hoorn ziet men in 't verſchiet, op den voorgrond eenen poſthoorn, het wapenſchild
dier ſtad, en tuſſchen beyde twee aarde potten, op het water dryven, binnen deeze meergemel

de ſpreuk op de eene zyde:
FRANGIMUR SI COLLIDIMUR.
WY BREEK EN ZOO WY ON DER LING STOO TEN.
Twee

-
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Twee jukoſſen, van zon en maan beſcheenen, trekken op de andere zyde eenen ploeg, binnen

1591.
-

het omſchrift deezer woorden:

TRAHITE AE QUO JUGO. 1591.
T REKT O ND ER EEN G EL 7 KD RA AG EN D

j U K.

1591.

Waarlyk zoo de Staaten dit ooit deeden, heden verſtoken worden, wierden de
was het, onaangezien de voorgemelde Heeren van Kenenburg, Johan Pauli,
huyſlyke oneenigheden, in dit jaar. Want (4) Reynier Kant en Doctor François #
hebbende opgenomen en hunne eygene in Maalzon voor dit jaar benoemd, om van Holi.

komſten en die, welke zy door de uytge hem op den aanſtaanden veldtogt te ver-# #l.
ſchreeve brandſchatting erlangden, beraad zellen, en naar 't voorbeeld der Ve-#
(1) Bot

l

ſlaagden zy om hunne krygsmagt met (1) neetſiaanen met raad en daad , in alle

#n, drieduyzend man

te voet en driehonderd voorvallende gelegenheden, by te ſpringen
XXVIII. ruyteren, voor den tyd van zes maanden, en voor Raadſlieden te dienen. Wat de
#. te vergrooten. Doch om den ſlaapenden zee aanbelangde, zoo beſlooten de Staa

verſo.

vyand niet wakker te maaken, vondt men

ten van (5) Holland, dat tot bevyliging #,

alleen goed ieder Wendel tot tweehonderd der zelve twaalf oorlogſchepen, alle be- van Holi.

coBor

(2) man te verſterken, op welke wyze zy quaam om daarop een goed getal riemen te #
in ſtaat waaren, om zoo te voet als te konnen gebruyken, en voor twee maan- #"
#" paarde een leger van tienduyzend mannen den wel voorzien van volk, eetwaaren
Nederl.

boek,” in 't veld te brengen. Met welke manſchap, en krygsbehoeften , tydig voor de ha
fol 't zynde wel betaald, en des ook willig tot vens van Duynkerke en Nieupoort bin
allerhande aanſlagen, zy verhoopten iet nen de banken zouden gelegd worden,
groots ſtaande deeze veldtogt te ondernee om dus de kaaperyen van de vyandlyke
men. En opdat hen niets in dien tyd zeeſchuymers te beteugelen. Daarenboven
voor 't #
mogte ontbreeken, deeden zy een groot wierden nog twee
getal metaale ſtukken geſchuts en veeleko gat van Sluys gelegd, midsgaders (6) nog #

#

els gieten, affuyten, ſchanskorven, tenten, zee
vyftien
anderen
verdeeld
in #
gebragt,
om aan,
zichvyven
tuſſchen
het Vlie
#

# , houweelen, en verdere gereedſchap
n maaken, midsgaders eene groote me
nigte van balken en # tot het ſlaan

van bruggen ſamenbrengen. Om het ge
ſchut aan en af te voeren namen zy een
oedgetal van bootsvolk aan, dat in 't
(3) Mete- doortrekken van (3) moerige gronden,

# tot het in- en ontſcheepen, en het toeſtellen

1•

en de Hoofden op te houden. En dewyl
tot zoo zwaare toeruſtingen zoo te lan
de als te water groote geldſommen
noodwendig vereyſcht wierden, bewil
ligden de Staaten van Holland, Zee
land, Uytrecht, en Vrieſland voor de oor
logslaſten deezes jaars te lande, in twee

316.verſo. der beukeryen, # gebruykt worden. honderdduyzend guldens ter maand, en #
Behalven deeze voorzorg zoo voorzagen (7) daarenboven nog in zeshonderdduy-van Holl.
zy de naaſtgelegene grensſteden met aller zend guldens voor de bovengemelde # fol.
handen voorraad, en op dat die van daar # oorlogskoſten, en dat de be- 4.
voor het leger altyd naar behooren zoo te taaling der waardgelders, door de Staaten
lande als te water zoude konnen worden van Holland aangenomen, daaruyt ook

naagevoerd, wierden veele karren en ſche zoude geſchieden. Deeze groote en tydi
pen in dienſt genomen en gehuurd tegen ge voorzorg geſchiedde met geen ander (8) Reſol.
den aanſtaanden veldtogt. Aan Graaf Mau
rits zelf, op dat hy, alvoorens iet hach
lyks te onderneemen, niet altyd genood
zaakt zoude zyn het gevoelen der Staaten
te innen, en dus, door 't wachten op hun

oogmerk, als om met (8) den Franſchen #"
kryg en het afzyn van Alexander van Par-pointen
ma gewin te doen, en dus zelfs eerſt den

raad te volbrengen, dien zy door 't uyt-1391 fol.
geeven van deezen leg- en gedenkpenning, **

beſluyt, en van de voorkomende gelegen de gemeente hebben willen inboezemen.

I. Deel.

#

Nnn n n

I. Twee

1
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159 r.

I. Twee
(1) Odyſſ
ib

ooijevaars, gewaarwordende dat de zomer voor handen is, bouwen op den ſchoor

ſteen van een huys by tyds hun neſt, binnen den zoom deezer Latynſche ſpreuke, genomen uyt
het Griekſch van (1) Homerus:
-

NoN SEMPER AESTAS, PARATE NIDOS.
HET IS NIET AL TrD ZOMER, DES BERE YD T UWE NESTE N.

Dat is, 't is niet altyd oorlog tuſſchen Spanje en Vrankryk, noch Alexander zal altyd afwee

# Ouaan R.

Moog.

zigEen
zyn:Admiraalsſchip
des neemt dien
waar, en gelyk
verſterkt
dertyd
Romeynen,
menuwe
dat grenzen.
ook op de penningen van Nero, Helioga
balus (2) en andere Keyzers verbeeld vindt, wordt met gelykſlaande riemen op de andere zyde
-

pag. #1. voortgedreeven, binnen dit omſchrift:
CONJUNCTIS VIRIBUS ITE.

1591.

GAAT MET VEREEN DE KRACHTEN,

1591.

Tot vermaan, dat niemand zich der gemeene laſten te onttrekken, maar men gelykerhand,
by zoo gunſtig gety, het ſchip van Staat ter behoude haven in te ſtuuren hadde.
II. Van den zelfden ſtempel wordt ook een le enning gevonden, welke, als hebbende de zelf
de verbeeldingen en opſchriften, alhier niet beſchreeven, maar nevens den eerſten hier boven al
leen verbeeld ſtaat.

Uyt deeze krygsruſtinge, en dat Graaf nog den zelfden avond Deventerberennen,
en met eenen weergaloozen ſpoed het ge
terloo deed inneemen, oordeelde Parma, ſchut daarvoor planten. Hierbinnen voer
dat het op 's Hertogenboſch of Geertruy de het bevel Graaf Herman van den Berg,
denberg gemunt was, waarom hy ook in die Maurits in den bloede beſtondt, als
beyde die ſteden de bezetting by tyds ver gebooren (5) uyt zyne Moeije, en des te (3)H. de
ſterkte. Dan Maurits door eenige ſoldaa afgunſtiger over de glori van zynen Neef, #ia.
ten, als boeren en boerinnen gekleed, op beſlooten had het uyterſte af te wachten. fol, 164."
ederl.
g#
den vierentwintigſten (3) van Bloeimaand Op den negenden van Zoomermaand was
Beroeten, de groote ſchans, op de Veluwe tegen door zesenveertighonderd ſchooten een
Maurits de ſloten van Turnhout en Weſ

#til over Zutfen gelegen, door krygsliſt heb groot gedeelte des muurs langs de kaaine
#

bende veroverd, rukte zyne gereed ge dergeveld, en daarop eene ſchipbrug over
houde manſchap te ſamen, en ſloeg 's daags
daaraan het beleg voor die ſtad zelve.
Straks wierden er achtentwintig grove
ſtukken geplant, de ſtadswallen daarme

de haven gemaakt, waarlangs de voorbaa

rigſten, zonder aan te merken dat ze te
kort was, den ſtorm aanvingen, met over
de gaapende opening te ſpringen. Dan

de beſchooten, en de bezettelingen op de deeze reukeloosheyd met hunne dood be
derde laag dermaate bevreesd, dat zy den taalende, wierdt den volgenden nacht de
brug voltooid, en de ſtad, mids nu alles

# vyfden dag(4)naahunne inſluyting de aan

Hit fol, betrouwde ſtad aan Graaf Maurits overgaa ten ſtorm vaardig was, op de gedaane op
*" ven. Met dit geluk begunſtigd deed hy eyſching, en onder de zelfde voorw:
CD.

r
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(r)
Bor den (1) als Zutfen, overgegeeven. Toen deren van Maurits, geene Spaanſche bezet- 1591.
Nederl.
Beroerten, W endde het Graaf Maurits, op 't ſterk ting wilden inneemen, maar die buyten Xxviii." verzoek der Vrieſche inwoonderen van hunne ſtad in de voorſteden huysveſtten;
boek,
# . zich hunner te willen ontfermen, en hen te meer mids 'er wel duyzend boeren bin
eenmaal van zoo haatelyken breydel, als nen de ſtad by opbod waaren gekomen,
Groeninge was, ontſlaan, naar dien oord. om aan 't verbeteren der werken te arbey
r

-

y

Naa eenen zeer moeijelyken optogt, mids den: 't gene zy met zeer groote naarſtig
# het leger een moeras van drieduyzenden heyd verrichtten, dewyl er goede betaa
#n, vyfhonderd ſchreeden in de lengte moeſt ling volgde, en om welke te konnen doen,
XXVIII. doortrekken, kwam het den twintigſten op laſt van den Magiſtraat, dusdaanige
: van Zomermaand (2) voor Groeninge. noodmunten van geel koper binnen de
verſö.
Wiens if woonders, onaangezien het na ingeſloote ſtad wierden geſlaagen.

Zoo boven als ter wederzyde van het wapenſchild van Groeninge, ſtaat alleen de eerſte letter
van ſtads naam, met het jaar deezer belegeringe:
G R o E N I N G E.

15.91.

Door deeze welgeregelde voorzorg van voorhoede, die daarop, in ſchyn als of
binnen, en uyt vreeze, dat de ſtedelin zy bevreeſd was, de paarden zwenkte,
) H, de gen meer benaauwd de (3) Spaanſche be en door de geveynsde vlugt de haar op de
N#Hiſt zetting inneemen, en dit hem in 't vervolg hielen zittende ruyterbenden van Parma
fol. 167. alle gelegenheyd van die ſtad te veroveren in eene der beſtelde hinderlaagen lokte.
beneemen zoude, brak Maurits den zes

Toen verhief zich eerſt het gevecht, waar
den dag weer van Groeninge op, om de in zeſtig Spanjaards (6) ſneuvelden, hon- (6) Mete

omleggende ſterkten met minder gevaar te derdenvyftig gevangen, en drie ſtandaar- #
veroveren, en dus de verlaate plaats tot den , midsgaders tweehonderdenvyftig 3#verſo.
gunſtiger gelegenheyd als ingeſlooten te paarden veroverd wierden. Parma, die
houden. Maar als nu volgens dit beſluyt dit treffen uyt het hof van Nieumege ge
de zeer ſterke ſchanſen Delfzyl, Opſlag, zien had, was niet min over deeze onder
Imetille, en Littelberg waaren ingenomen, neeming verbaaſd, als beducht dat Maurits
(4) Mete- en men van meening was om Steenwyk (4) op de eene of andere wyze de brug, die
# te belegeren, kreeg Maurits bericht, hoe over de Waal gelegd was, zou weeten te
317 verſo. dat, de gereeze tweeſpalt onder de Spaan verbreeken, en dus de ſchans ontzetten. .

ſche benden door Parma gedempt zynde, Des vondt hy goed zelf het beleg op te
hy met de zelve in de Betuw was gekomen, breeken, en deed, onder (7) voorgeeven (7) Bor
en aldaar de ſchans Knotſenburg, door

van bevel ontfangen te hebben om tot on- #en:

Maurits in 't voorgaande jaar tot beteuge derſtand der verbondenen naar Vrankryk Xxviii."
ling van Nieumege gemaakt, had belegerd. te moeten trekken, op den zesentwintig- #
Des, laatende aan Graaf Willem de be ſten van Hooimaand eerſt het geſchut, verſč
ſcherming van Vriesland bevolen, trok toen de paarden, en eyndelyk ook het voet

(5)H. de Maurits (5) met allen ſpoed over Aarn volk uyt de Betuw over de Waal aan den

S#ia hem naar de Betuw, en gaf den beleger
fol. 168. den, zoo door tekenen als afgezondene
booden, van zyne aankomſt kennis. Om
den vyand eenig voordeel af te zien, was
men den zelven zeer dicht genaderd, ter
wyl zich de overige regementen van voet
en paardenvolk in de boſſchen en achter de
holten derwegen verborgen hielden. Naau
welyks waaren de voorſte benden door den
Spanjaard ontdekt of die ſprong te paarde,
en viel met vollen ren op de Naſſouſche

kant van Nieumege komen.

Wiens in

woonders zich niet ontzagen hem van

blooheyd te beſchuldigen, en wegens 't
vlugten van zoo ouden Veldheer (8) op de (8)H. de

aankomſt van eenen jongeling, met #fia.
ſchimp- en ſmaadwoorden te bejegenen. foi i69.
Bezwaarlyk heeft hy dit verwyt konnen

verkroppen, zulks, hy daar door weder
in zyne voorige ziekte ſtortende, de reys
naar de wateren van 't Spaa hervattede.
Ondertuſſchen wierdt het beleyd van
Nnn n n 2
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1591. Maurits in de Vereenigde Geweſten ten |venter, als het verjaagen van de Spaanſche

- hoogſte geroemd, en zag men teUytrecht, |benden uyt de Betuwe, deezen legpenning
zoo wegens het winnen van zutfen en De- | in 't licht komen.

(1) Bor

Omhoog ziet men de ſtad Nieumege in 't verſchiet, en aan deeze zyde der Waale de ſchans

Nederl.

Knotſenburg, dus genaamd om dat de burgers van Nieumege, alszy eertyds muytten, met knotſen

B
eroerten,

XXVIII.

gewapend op (1)

t verſcheenen: waarnaar zy ook knotsdraagers

# worden.

Op de

#k," andere zyde leeſt men, onder de wapenſchilden van Uytrecht, dit opſchrift:
fol. 4

OB SECURITATEM DITION I ULTRAJEcT EN s1, ZUTPHANIA
DAVENTRIAQUE CAPTIS, RECUPERAT AM, HISPANIS

Ex BATAvi A QUOQUE FUGATIS. CIO 10 xCI.
WEGENS DE WEDERGEKRE EGE VE rLIG HErD VOOR HET
STICHz UrTRECHT, NA A ZUTFEN EN DEVENTER
GEWONNEN, EN DE SPANJAARDS OOK

UYT DE BETUWE VERJAAGD TE
HEBBEN. 1 f91.

#

hy te land geſtapt, of deed Hulſt door zy

te voordeelen, die door den Godlyken

ne benden berennen : in welke ſtad al

De Algemeene Staaten ziende de

zegen, en onder het goede beleyd van thans geen Stedevoogd was, vermids die,

Maurits, ſtaande deeze veldtogt reeds op om eenigen toevoer te geleyden, (5) met (9Bot
den Spanjaard behaald waaren, en willen een gedeelte der bezettelingen, weynig Nederl...

de gewin doen met de gunſtige gelegenheyd
deezes tyds, eyſchten op nieuws nog eenen
buytengewoonen onderſtand van twee
G) Reſol honderdduyzend guldens (2) van de by
&#n zondere Staaten van Holland, Zeeland,

# Uytrecht ,
beº:

en Vrieſland.

tyds eer de ſtad berend wierdt, daar uyt #"
was getoogen. Maurits liet hier weder boek,
zyne zonderlinge gezwindheyd, in 't # #
voortzetten van de aanvechtingen blyken:
want op den derden dag waaren de meeſte

En ofwel de omleggende ſterkten veroverd, de beuke

ſchatkiſt der eerſtgemelden geheel was ryen geſticht, en het geſchut daaropge

#l uytgeput, zoo bewilligden zy echter

voerd, om de ſtadswallen met geweld te
in omtrent honderddertigduyzend gul beſchieten. De weynige overige bezette
dens als zynde hun # onaangezien lingen, zynde hierover niet weynig ver
. (3)Reſol men die geldſom tot (3) tien ten honderd baaſd, en te zwak om de plaats lang te
5 I-

#" rente, en een ten honderd voor makelaar beſchermen, ſtelden hun eenigſte geluk in
18 juny

#".
e

dyloon voor tien of twaalf maanden moeſt 't bedingen van voordeelige verdragspun
opneemen,
uytweder
de verpondingen
van ten, welke den vyfden dag naa (6) de in- (6) H. de
het volgendeomjaar
afgelegd te wor

ſluyting wierden getroffen. Op den vyf- #n.
den. Naauwelyks was dit ingewilligd, entwintigſten van Herfſtmaand toogen #"
en Maurits aldus in ſtaat geſteld om nog zy, omtrent driehonderd ſterk, uyt de
iet groots te verrichten, of hy bezigtigde ſtad, die Graaf Maurits daarop terſtond
zyne benden, zondt de verzwakte ter be

in bezit deed neemen.

Wel is waar, dat

zetting in de ſteden, en begaf zich met de de Spaanſche Landvoogd op 't eerſte ge

G# overige, vierduyzend ſterk (4) te ſcheep rucht van dit beleg tenſpoedigſte zyne ben
foi is" naar Vlaandre, werwaart hem eene groote den byeentrok, om de ſtad te redden: dan
menigte van geſchut, ſchansgereedſchap die was gewonnen, eer de opontboodenen
pen en alles wat tot het doen van een beleg ſamengekomen waaren. Doch zy belet
vereyſcht wierdt, ten ſpoedigſte uyt Zee teden echter dat Maurits in dienoord iet

land wierdt naagevoerd. Naauwelyks was verders van belang ondernam: zulks hy,
I133
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naa de ſtad van alles wel voorzien te heb

waart en achter dien oord, die 't meeſte ge- 1591.
vaar liep, met eenen tweeden (2) wal; ver- (5TNTete
g# ben, met zyne benden weder (1) terug mids
zy beſlooten hadden zich kloekmoe- # S#
#ten, en naar de Betuw keerde. Hier #
#it
te hy zyn leger met de voorheen in bezet dig te verweeren en het uyterſte af te #
oek,
#. ting gezonde manſchap, ſloeg den veer wachten. Maar, als door 't geweldig *"
-

verlo.

tienden van Wynmaand het beleg voor ſchieten, veele van der inwoonderen
Nieumege, en tegelyk eene brug, om de huyzen ter aarde geveld, en door het ker
tuſſchen de eene en andere men en kryten der zelver gemoederen ten
zyde open te houden, over de Waal. Zyn eynde raads waaren, vergaderde de gemeen

#

leger, dat nuuyt achtduyzend man te voet te opſtraat, de Magiſtraat op 't Raadhuys,
en zeſtienhonderd ruyteren beſtondt, be en overdrongen eenpaarig de bezettelin
toonde thans wederom eenen weergaloo gen, met Maurits het verdrag der over

zen yver in 't voortzetten der werken: gaave op den eenentwintigſten van Wyn
zulks het naa verloop van weynige dagen, maand te ſluyten. Met deezen zoo groo
in dit jaar zynde
gevoerd,
liet
de
Raad
van
Staate tot lof
ken geſchuts, de Hoenderpoort te be
ſchieten. De bezettelingen des niet be van Graaf Maurits deeze legpenningen
zich in ſtaat vondt, om met veertig ſtuk ten voorſpoed de

ſchroomd, beſchanſten zich meer binnen

#

InUlIn [CI).

I. Op de voorzyde van den eerſten ziet men den gekroonden Nederlandſchen Leeuw in den
rechter klaauw een bloot zwaard en in den ſlinker eenen bundel van zeven pylen houden. Om
hoog leeſt men in de wolken het woord JE HO VAH, HEERE, en in den rand verder dee- 9, Kap. I.

ze ſpreuk uyt den (3) Evangeliſchryver Lukas:

- 49.

FECIT MAGN.A, QUI POTENS EST.

Hr, DIE MAGTIG IS, HEEFT GROOTE DING EN GEDAAN.
De achterzyde heeft geene verbeelding, maar deeze woorden tot opſchrift:
ZUTPHAN IAE, DAV EN T R1AE, HULST 1, NOVIOMA G1 o UE LIBERT A
T E REST 1T U T A, CASTEL L1s PLUR1 M 1s CAPT 1s, HOST 1B u so UE
EX BAT A v 1A FUGAT Is SE NAT Us FOED ER AT A R U M PRO
V IN C 1 A R U M F1E R1

FE c1 T.

CIJ IO XCI.

DE VR rHErD VAN ZUT FEN, DEVENTER, HULST EN NIEUME
GE HERSTELD, VERSCHErD ENE SCHANS EN VERO VERD,
EN DE VrAN DEN UrT DE BETUWE VERJAAGD
Z rN DE, HEEFT DE RAAD DER VERE ENIG
DE GE WESTEN DE EZ EN DOE NV

MUNTEN.

1591.

II. De tweede heeft om den Nederlandſchen Leeuw geen randſchrift , buyten welk verſchil

hy anders met den eerſten legpenning in alles overeenkomt.

Naa 't welbezetten van Nieumege, her- hy, met den roem zoo veeler behaalde
ſchiep hy aldaar den Magiſtraat, en ſchafte overwinningen belaaden, weder in Hol
het # der gilden af, dewyl dat meer land, en wierdt aldaar met zoo heerlyk
maals tot muyten, plooijeryen, en veele een gejuych (4)der gemeente verwelkomd, (3) Meter.
dat men niet weet, dat iemand voor hem Ned. Hiſt.
diergelyke oneenigheden en wanorde ſtof ooit
diergelyk bejegende. Men riep hem 318, verſo.
fe gegeeven had. Hebbende dus 't meeſte

gedeelte van Gelderland veroverd, kwam zynen lof naa, men wenſchte hem geluk
I. Deel.
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(1) H. de
Groot

Ned. Hiſt.

fol. 172.

met de bekomene voordeelen, niet zoo

moogen van eenen Vorſt, die de geheele

zeer voor zich zelf als wel voor 't gemeen Chriſtenheyd de wet ſcheen te zullen voor
behaald en verkreegen. Onder zynen Va ſchryven, en zich nog onlangs beroemd
der eertyds had men niets als verdriet, ee had van tot dien laſt bequaam te weezen,
ne zee van ongelukken, en naa des zelfs waaren gewoon dagelyks te zeegepraalen,
overlyden zich en 't geheele Land ten en onder 't beleyd van Alexander Farneze,
tyde van Leyçeſters Landvoogdy door den afgerechtsſten Veldheer zyns tyds,
e veelvuldige verdeeldheden geſlingerd de eene ſtad voor, de andere naa te ver
gezien : maar nu had men reden van overen, en de Vereenigde Geweſten dus
zich te verblyden, mids de landpaa meer en meer te benaauwen. Zekerlyk
len door de wapenen (2) waaren uytge een wonderlyke zwaai der zaaken deezer

breyd, de Staat door 't bezit dier ſteden werreld, die niet door 't los geval der
en ſtroomen tegens de vyandlyke aanſlagen waart geſold , maar door de onnaa
gedekt, en de jonge Landvoogd ſlechts
voorbeſchikkingen Gods , on
met de glorië, van die voordeelen behaald er wiens bedwang alles geſteld is, en

#

te hebben, volkomen te vreede. Integen volgens de onuytputtelyke ſchatten zy

deel zoo ſtonden de inwoonders der Spaan

ner

# op

de allergeregeldſte wy

ſche Nederlanden door 't verlies van zoo ze ge eyd en beſtierd wierdt.

In deeze

veele plaatſen als opgetoogen, niet wee beſpiegeling zag men te Antwerpen, ten
tende wien daarvan de ſchuld te geeven. gebruyke der Rekenkamer van Brabant, in

Zy onderſteund door 't uytgebreyde ver dit jaar den volgenden legpenning munten.

Op de eene zyde wordt de wereldkloot door eene hand, die uyt de wolken komt, binnen het
randſchrift deezer woorden, vaſt gehouden:

-

CUNCTA IN DITIONE DEI POSITA. 1591

-

ALLES IS

oNDER

DE HEERSCHAPP Y VAN GOD GESTELD.

2) Ou

Van ouds wierdt de werreld als een enkelde kloot of ronde bol, gelyk men zien kan op de (2)
# R. penningen
van Julius Caeſar, Hadrianus en andere Heydenſche Roomſche Keyzers, verbeeld ,
Moog.
pag. I I2.

3) Augu
in. in
Pſalm.
XXXII.

W. 13.

maar ſedert Chriſtus door zyne kruysdood de werreld, dat is de menſchen dieze bewoonen, van

haare ſlaverny verloſt heeft, is die al door de eerſte Chriſtenen met een daar opſtaande kruys,
niet min als de kroonen der Koningen (3) verſierd geworden.

-

Om het gekroonde wapenſchild van Koning Philips, leeſt men in den rand der andere zyde
deeze woorden:

Gec torns PoUR LA CHAM»re DES coMPres EN
BRABAN T.

LEG PENNING EN VOOR DE REKEN KAMER IN
BRABANT.

Gelyk al de werreld uyt den laatſten ten laaten gaan, om door zyne bemiddeling
veldtogt wel konde afmeeten, dat de Ko eenen Vreede tuſſchen de Vereenigde Ge
ning van Spanje niet in ſtaat was, om en weſten en den Spaanſchen Koning uyt te
de Vereenigde Geweſten t'onder te brengen, werken. Om van dit voorneemen aan de
en te gelyk den oorlog in Vrankryk met Algemeene Staaten opening te doen, be
vrucht voort te zetten, zoo had reeds in 't noemde hy tot zyne Gezanten den Ge
voorgaande jaar de thans regeerende Key weezen Biſſchop van Keulen, Graaf van
zer, het zy daartoe aangezet door Koning Yzenburg; Simon Graaf van der Lippe,
Philips, ofuyt eygezucht tot welzyn van Johan Heer van Perelſteyn; Otto Hendrik

den huyze van Ooſtenryk, zyne gedach de Beyland, Baanderheer van Reydt,
mids
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midsgaders Dirk Echten van Meſpebrun, raaden te vinden van weder in eenige han- 1591.
en Frans Philips van Fomſted beyde Mee
ſters in de Rechtsgeleerdheyd. Welke, on
aangezien de Algemeene Staaten, in eenen
(i) Beſol zeer langwyligen (1) brief, zich geheel

deling van Vreede of verzoening met den Koning van Spanje te treeden, alzoo zy
in alle de voorige handelingen bevonden

#

#

ongeneegen om met den Spanjaard wegens

hadden, dat men, onder
dekmantel
van den Vreede aan te bieden, ſlechts toe

Raad.

eenen Vreede te handelen reeds in 't voor

leyde om hen te verſtrikken, en het juk

#" gaande jaar betuygd hadden, met een zeer der afgeworpe dienſtbaaarheyd weder op
15oo fol groot gevolg van bedienden in 't begin van den hals te dringen, zoo beſlooten de Key
#39, en Wintermaand echter op eene zeer ſtaatly zerlyke Gezanten in ſchyn als of ze tot
5 IO.
ke wyze hunne (2) intreede te Bruſſel dee het uytvoeren van zwaarwigtiger zaaken
5o7, 5o8

(2) Bor

&##

-

V

den, om vooraf met Parma wegens eene ſtonden gebezigd te worden, weder te

Beroerten,
zaak
van dat belang te beraadſlaagen. Dees rug naar 't Ryk te reyzen. Voorwaar
XXVIII.
1.: 21.1- --:

#" hieldt zich thans te Valençyn op, en de Vereenigde Staaten vonden deeze aan

foi A8.

kwam, op 't ontfangen bericht hunner aan bieding van Vreede thans niet alleen on
komſte, zeer ſchielyk te Bruſſel om hen tydig en gevaarlyk , maar de Engelſche
te verwelkomen en de wegen en middelen 'Koningin zelve had aan den Staatſchen
te beraamen, die men, om zoo gewenſcht Afgezant mondeling in een gehouden ge
eene zaak tot een goed eynde te brengen, ſprek verklaard, dat zy deeze aangeboo
diende in te ſlaan en by de hand te neemen. de bemiddeling niet anders als bedriege
Staande hun verblyf te Bruſſel lieten zy lyk, en herkomſtig (3) van de looze (3) Reſol.
door eenen Trompetter van hunne aankomſt

raadſlagen van 't Spaanſche Hof aanzag. #"

aan de Staaten der Vereenigde Geweſten In de Vereenigde Geweſten ook, om de 23 Noy.
kennisgeeven, en van de zelve de vereyſch ingezeetenen daarvan te overtuygen, vondt #""
te vrygeleybrieven verzoeken. Dan de men goed deezen legpenning in 't licht

wyl die by herſchryven betuygden niet ge

te geeven.

Op de eene zyde ziet men de Nederlandſche maagd binnen eenen openſtaanden tuyn, op de
aankomſt van twee Afgezanten, wier een eenen vreedetak in de hand heeft, zich zorgeloos tot

ruſt begeeven, terwyl in 't verſchiet een Spaanſch leger op haar aantrekt, en verſcheydene ande
re krygsknechten haaren tuyn trachten te beklimmen. Waarrondom tot opſchrift ſtaat:
PAX PATET INSIDIIS. 15.91.
DE VREDE STAAT VOOR DE LAAG EN OPEN. 15.91.

Op de andere zyde wordt zy binnen den geſlooten tuyn waakzaam met het zwaard in de hand,
tuſſchen haare lyfwacht en verſcheydene gewapende krygsknechten gezien, die de aanvallers
moedig afkeeren en ter neder ſchieten, binnen deeze woorden:
TUT A SALUS BELL O.

DE WELVAART IS VE rLIG IN DEN OOR Lo G.

Terwyl men dus vergeefs met de Ver
eenigde Geweſten door 's Keyzers bemid
deling eenen Vreede trachtte te bewerken,
Parma op nieuws bevel uyt Spanje
om de verbondenen in Vrankryk met nieu
we hulpbenden te onderſteunen. Om dit
uyt te voeren had hy reeds voorheen aan

#

brieven (4)ter hand geſteld om in Duytſch- (4) Meter.

land en elders nieuwe krygsbenden te lig- #"

ten, en de zamelplaats op de grenzen van ""
Artois betekend. Van dit Geweſt, was

thans Markus van Ryë Markgraaf van Va
rambon Landvoogd,en om zyne zonderlin-

##d

gebequaamheden van den Koning geacht #e

verſcheydene aanzienlyke perſoonen laſt zynde, met de ordre (5) van 't gulden Vlies dºor fol.
Ooo oo 2.

be, 3°*
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beſchonken. Hy wierdt voorheen als Af maaltyd op de ſcheepsbrug bygewoond had,

gezant aan den Keyzer gezonden, om heeft hy zich (2)ook in 't beleg van Nuys #"
vanwege den Spaanſchen Koning, over laaten vinden en nieuwen onderſtand uyt #elg Dec,

(1)Strada
de Bello

de komſt van den Aartshertog Mathias Bourgondië hebbende gebragt, is hy Ver- "**
in Nederland, te klaagen. Waarin hy zich dugo in Vrieſland te hulp gekomen, en
zoo wel queet, dat hy met de Landvoog heeft Blyenbeek ingenomen, om Rynberk,
dye van Gelderland op zyne terugkomſt waare 't moogelyk, door uythongeren te
wierdt beſchonken. Geen mindere bly dwingen: dan ſedert met François (3) ##
ken zoo van moed als ſtaatkunde heeft hy Veere zynde in gevecht geraakt, had hy #e.
ſtaande de Nederlandſche oorlog gegeeven. het ongeluk van geſlaagen en dus Rynberk II Pagé36.
te worden.
Dees
Want in 't beleg van Doornik (1) voegde 't geluk van

#

hy zich, als Vrywillige, ten

ſtorm; en

Belg. Dec.

II. pag.
2o6. &

264.

ramp maakte hem echter niet minder ge

in dat van Duynkerke was hy nevens acht: Want als Karel van Mansvelt naa
Mondragon de eerſte, die des zelfs ſlot be maals uyt Nederland vertrok, wierdt hem
klom. Door 't winnen van Hevergem 't Opperbewind van Pikardye (4) en Ar- (*) H. de

heeft hy Gent niet weynig benaauwd en tois gegeeven. In welk laatſte Geweſt tot #ia
tot des zelfs overgaaf geholpen. Naadat eer van zynen Landvoogd in dit jaar de fol. 238
hy met Alexander de heerlyke intreede te twee volgende legpenningen gemunt
Antwerpen gedaan, en den prachtigen zyn.

I. Op de voorzyde van den eerſten houdt eene hand, die uyt de wolken komt, het roer van

een ſchip waar op het wapenſchild van Artois geſteld is, voorts is de rand omzoomd met deeze
woorden:

HINC SECURITAS. 1591.
HIER UTZ DE GERUSTHETD. 15.91.

Het gekroonde wapenſchild van den Landvoogd, omhangen met de Ordre van 't gulden Vlies,
ſtaat op de andere zyde, binnen dit randſchrift:
MAR c Us A RYE, MARc H1 o VARAMBo N 11, G U B ER NA To R
ART HEs IAE.

MARKUS VAN RTE, MARKGRAAF VAN VARAMBON,
LAND VOO GD

VAN ARTO IS.

II. De volgende is den voorgaanden gelyk, en alleen door het maakſel en de groote van het
ſchip onderſcheyden, welk verſchil in de bovenſtaande verbeelding beſt kan gezien worden.

Door de aanbevoole werving, waarvan
wy hiervoor geſprooken hebben, had A
lexander van Parma met de manſchap die
reeds vooraf naar Vrankryk wasgezonden,
omtrent drieduyzendruyters, tienduyzend
(5) Meze voetgaſten, met (5) tweeduyzend wage
ray Abr.
Chron.
nen, midsgaders, veertig ſtukken grof ge
tom. VII.
pag. IO7.

aan den ouden Graaf Erneſt van Mansvelt,
niet alleen het beſtierder Nederlanden voor

den tyd zyns afzyns opgedraagen , maar
hem eenen nieuwen Geheymen raad, be

ſtaande (6) uyt zeven Leden, toegevoegd, (6)Meter.
om in alle ongelegenheden, door zyn af-

weezen te ryzen, hem met raad en daad
ſchut met hun toebehooren op de grenzen te onderſteunen. Dus alles hebbende ge

van Nederland by een gekreegen. Eerdee regeld vertrok hy, hoewel nog heel zwak
ze volkeren opbraken heeft hy den Staaten van lighaam, op den dertienden van Win
van Brabant, en die der andere Geweſten termaamd naar Valençyn. Alwaar hy van
volkomen genoegen gegeeven, en met den jongen Hertog van Guize wierdt op
goedkeuringe van den Spaanſchen Koning gewacht, om te beraadſlaagen, wat men
LOT

#
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tot voordeel van den Roomſchen Gods

krachts by te zetten, zondt hy onder zy- 1591.
dienſt (want het was voor dien alleen, dat nen Neefden Graaf Sfrondato eenige ben-T
Philips betuygde de wapenen te voeren) in den den verbondenen tot onderſtand. Met

Vrankryk vereenigd zynde met den toege welke en de volkeren des Hertogen van
zonden onderſtand van Paus Gregoor den Maijenne zich Parma, zoodra hy den voet
XIII, beſt zoude onderneemen. Want dees in Vrankryk gezet had, vereende. En of

-

zynde, naa 't overlyden van Paus Sixtus wel de Nederlanders (3) hierentuſſchen #de
den V, en Urbaan den VII, tot die waar

klaagden, dat men hunne grenzen ten roof S#"Hia

(!) H, de
Groot
N#"Hiſt
fol. 174.
(1) Meie-

digheyd gekooren, en meer (1) Spaanſch
gezind als zyne voorgangers, had tegens
den Koning van Vrankryk den Kerklyken
Ban (2) uytgeblixemd, en daarby niet al

liet, en hun geld en jonge manſchap ten foi iſ,"
gebruyke van anderen verſpilde, terwyl
het landin den doolhofdes Franſchen krygs

#

leen de onderdaanen van hunnen eed ont

-

-

32o verſo ſlaagen, maar die zelfs aangezet, om te
gens Koning Hendrik, als zynde van den
Hervormden Godsdienſt, tot beſcherming
van het waare Geloof de wapenen op te
vatten. Om deeze bedreygingen te meer

meer en meer ingewikkeld wierdt, zoo
ſcheen echter Koning Philips zich dien ten
hoogſten aan te trekken; ja ſchoon men
niet zag vanwaar eyndelyk uytkomſt te er
langen, die van God zynen helper,als wiens
zaak hy verdeedigde, volgens de getuygenis
van deezen legpenning, te verwachten.

Want in den rand der voorzyde leeſt men, rondom het geharnaſte borſtbeeld van den Spaan

#.

ſchen Koning, deeze ſpreuk (4) van den Apoſtel:
w

DOMIN US MIHI ADJUTOR.
DE HEERE IS MY EEN HELPER.'

Op de tegenzyde is een doolhof verbeeld, binnen deeze ſpreuk van (5) Virgilius:
FATA V IAM INVENIENT. 1591.

##til.
Y. 1 13.

HET NOOD LOT ZAL D EN WEG VIND EN 1591.

1592.

Zoodra zich Parma met de verbonde overgeeven, indien hy niet voor den vyf

nen in Vrankryk vereenigd had, hieldt
men onderling raad hoe Rouaan, dat door
den Franſchen Koning belegerd wierdt, op
de beſte en mingevaarlykſte wyze zoude
konnen gered worden. De middelen hier
toe zynde beraamd, wierdt aan Parma de
(6)
Meze-ſtad
la Fere op de (6) rivier de Oize inge
ray Abr.
# ruymd, om daarvan zyne wapenplaats te
r

-

tienden (8) van Lentemaand ontzet wierdt, (8) Meze
trok hy over de Somme, en hebbende in #
vier dagen meer als dertig uuren afgelegd, ton. VII.
kwam hy op den geſtelden dag omtrent drie P** *
uuren van Rouaan. De Koning dit ziende
nam het beſluyt van een gevecht te waa
gen, en trok tot dat eynde alle de benden
van de overzyde der riviere tot zich. Maar

tom. VII. maaken en in de zelve door hem vierhon

in 't bezigtigen bevindende, dat ze door
Pºë "7 derd man ter bezetting gelegd. Dit ver de geleedene ongemakken des winters in
richt zynde toog het leger op, nam Neuf eenen zeer ſlechten ſtaat waaren, en de
(7) Mets- chaſtel in, en ſmeet (7) behendig eenig ontzetters, integendeel van alles wel voor
# onderſtandvooreerſt in de belegerde veſting, zien, niet dan naar den ſtryd haakten, be
3,,verſo. met voorneemen om het leger ondertuſ ſloot hy liever het beleg op te breeken, als
ſchen van de ongemakken te herſtel met zoo ongelyken kanſe, om 't winnen
len, die het ſtaande de voorige optog van eene ſtad, deezen veldſlag en tegelyk
ten, door de ſtrafheyd des winters had zyne reeds bekome glori in gevaar te ſtel
geleeden. Maar als Parma verſtondt, dat len. Des, naa zyn geſchut en verderen
het gebrek in Rouaan groot was, en de Ad voorraad in veyligheyd te hebben verzon
miraal Willars, die in deeze ſtad het bevel

den, toog hy met zyn leger naar Pont de

voerde, de zelve by verdrag zoude moeten l'Arche, en beval aan den Hertog van
Ppp pp
Bouil
I. Deel.
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1592. Bouillon, dien hy korts te voore tot Maar Rouaan, de verloſte ſtad van het noodige
verheven had, te voorzien. Echter was zyne glori, daar
# met zyne onderhoorige benden deezen af door behaald, zeer groot, vermids hy,

(NTEET ſchalk van Vrankryk (1)

#en, togt te dekken. Zoodra Parma van dit gelyk in't voorleeden jaar Parys, zoo in
# opbreeken bericht kreeg ſloeg hy voor om dit Rouaan ontzet had. Philips zelf wierdt
Ol. I2.

Verſo,

den vlugtenden geenen tyd te gunnen, daarover niet alleen geluk gewenſcht:
maar aanſtonds met vollen ren op het lyf maar men zag hem, als eenen beſchermer

en Meze te vallen, dan de nydigheyd der Franſche des Roomſchen geloofs in Vrankryk, we
#y Abr. (2) Bevelhebberen belettede zoo ſchoone gens 't ontzetten van Rouaan op dee
#"VII. kans te waagen : zulks Parma zich ver zen legpenning in dit jaar in 't licht ko
pag. 112. noegen moeſt met, naa 't ontzetten van II1CIl.
tom. VII.

y

Tuſſchen de borſtbeelden van Koning Philips, en zynen eenigen Zoon, ziet men op de voor
zyde een overeyndſtaande bloot zwaard, binnen dit om-en opſchrift:
DIVO PHIL 1 P PO II, HISPANIAR UM REG 1, ET DIvo PHILI P
G.

B#

PO III, D1v1 FIL1o, PROPUG NATORIBUS (3). 15.92.

de reb. ab
Alex. in

Gall. geſt.
fol. 79.

AAN DE VooRVECHTERS D EN VERGoo D EN PHILIPS
DEN II, KONING VAN SPANj E, EN AAN DEN
VERGOOD EN PHILIPS DEN III, DES VER
GOOD ENS ZOO N.

I 592.

Op de andere zyde wordt de Roomſche kerk in de gedaante van eene maagd verbeeld, wier
hoofd met de Pauslyke kroone gedekt is. Op haare ſlinker hand zit eene duyf, en met de rech
%y:# ter houdt zy den werreldkloot, midsgaders twee ſleutels, zynde het zinnebeeld der verkreege
XVI.y.18, magt (4) van binden en ontbinden op de aarde. Het omſchrift is:

LAETARE, MATER ECCLESLA.
VERHEUGU, O MOEDER DE KERK.

ne betere legerplaats, kwam hy zich in
(#) Abr.
Mºre- Caudebec (5) belegerd om zich niet alleen nog grooter ongemak bedraaid, en van alle
ray
Naadat Rouaan aldus ontzet was, wierdt

van 't graan dat er in was meeſter te maa kanten bezet te vinden. Dit was niet
#t ken, maar ook om den toevoer langs de zoodra van den Koning gemerkt of die
" rivier te openen. Hoewel die van bin zondt zyn uytgeleezenſte paardevolk den
nen zich wel verweerden, zoo moeſten tienden van Bloeimaand naar 't Dorp Rant
zy zich eyndelyk op den zeventienden ſon, alwaar tweeëndertig vaanen van Par
van Grasmaand aan de verbondenen over maas ruyterbenden waaren gelegerd, met
geeven: welke, om de nieuwgewonne ſtad welke ſtraks een yſlyk gevecht wierdt (7) (!)Meter
te dekken, hun leger te Yvetot neêr begonnen, en de overwinning door 't be- #.
ſloegen. Ondertuſſchen had de Franſche leyd van Graaf Philips van Naſſou, die 322.
Koning in allen ſpoed nieuwe benden door de Vereenigde Staaten met een Uyt
uyt de ſteden geligt, en dus een leger rechtſch, vyftien Hollandſche en vier
van dertienduyzend voetgaſten en drie Zeelandſche (8) vendelen knechten op 't (3)Reſol.
chronº

(6) Mete- duyzend ruyters by een (6) vergaderd, verzoek van den Franſchen Afgezant Bu- #

# om aan Parma, waare 't moogelyk, ſlag te ſenval, tot onderſtand des Konings in in Jan,
3#verſo. leveren. Dan als hy zag, dat de afgerechte dit jaar naar Vrankryk was gezonden, #nel
Veldheer tegens zynen wil daartoe niet te
brengen was, bezettede hy alle detoegan
gen, en dwong hem onder Caudebec te
wyken. Maar in plaatſe van alhier in ee

zich ſtraks voor den Koning in diervoege
verklaarde, dat de geheele krygskas, en
het grootſte gedeelte van des legers uyt
ruſting in handen der Françoizen viel,
mids

H IS TO R IP EN N IN GE N.

midsgaders de Nederlandſche benden van
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te (2) Neufbourg zich te ver van 't leger 15922
hebbende geſcheyden, thans genoodzaakt Gy Kºever

waaren zich op beſcheydenheyd gevangen #

te geeven. Parma integendeel, zonder tom VII.
wierden. Zulks de eerſtgemelde zelf het naar deeze om te zien, haaſtte zich zonder P*g 113.

gevaar niet, als met naar Artois te vlugten, ophouden, zulks hy in vier dagen van
ontkwam. Dit, en dat het leger door ge Caudebec te Charenton met zyn leger aan
brek aan eetwaren en water, midsgaders kwam, en zich niet zeker waande, voor
door de daaruyt ſpruytende ziekten geheel dat hy de grenzen van Nederland be
(!)
ray ME
Abr. - bedorven wierdt, bragt (1) Parma in de reykt had. De Spaanſche hulpbenden door

# uyterſte verlegenheyd, dan te gelyk hem den Franſchen Koning tot op de Nederland
tºn VII eene krygsliſt te binnen, door welke hy by ſche grenzen aldus zyndete ruggedreeven,

** nacht over de rivier en uyt dit gevaar raak zag men tot lof dier (3) Majeſteyt, hoe- (3) De Bie
te. De Koning zat hem echter geduurig wel eerſt in 't volgende jaar, deezen ge-Eance
op de hielen, en de naagezondene ruyter denkpenning munten ; wiens voorzyde #niet
benden hadden het geluk van in deezen af hieronder niet verbeeld is, mids de Bie,
togt nog vyfhonderd
voetgaſten uyt wiens penningwerk ik de verbeelding
te betrappen, welke door vermoeidheyd getrokken heb, die niet verbeeld heeft.

#

Het geharnaſte borſtbeeld de Konings , hebbende het hoofd met eenen gepluymden helm ge
dekt ſtondt, volgens de getuygenis van den gemelden Schryver, op de voorzyde , binnen den
zoom deezer tytelen:

HENRICUS IIII, D E1 GRAT 1 A FRANCOR U M ET
NAVAR RAE REX.

HENDRIK DE IIII, DOOR GODS GE NA DE KONING
VAN VRAN KRTK EN NA VAR RE.

Op de andere zyde ziet men de koninglyke ruyters het vlugtende paardevolk van Parma, met
't gene ook door dit omſchrift wordt beveſtigd:

g# ſpeeren op de hielen zitten;

HEN RICO HISPAN Is SIC TERGA DANTIB US.

1693.

LAAT EN DE DE SPANJAARDS DUS AAN HENDRIK
DE HIEL EN ZIEN. 1593.
l

In Nederland, daar Parma op deeze Keyzer te(6) Praag geſchreeven, met veele (o Bor
wyze met een verzwakt leger en ziekelyk

betuygingen van hoogachting der Keyzer. E#,

lighaam terug kwam, hadden des Keyzers lyke Majeſteyt tot deezen Staat, overgaf #"
Afgezanten, om alle gedachten tot het Des zelfs inhoud en de mondelinge en #
ſluyten van Vreede niet geheel af te leggen, ſchriftelyke boodſchap des Gezants was, #
eenen hunner reysgenooten,te weeten den hoe de Keyzer, hebbende aangemerkt den
(4) Bor (4) Baanderheer van Reydt achtergelaaten. langduurigen oorlog, waardoor niet al

#n

Welke, naa 't

# der verzochte

leen de Nederlanden tot in 't gebeente ge
xxviii" vrygeleybrieven, zich in perſoon (5) met knaagd wierden, maar ook verſcheydene
# een gevolg van tien of twaalf bedienden # des Ryks groot naadeel geleeden
(#Reſol naar 's Graavenhaage begaf, en aldaar op adden, volgens zyne gewoonlyke goe
#n
zevenentwintigſten van Lentemaand dertierenheyd, zich met een innerlyk me
van
Holl. den
.
in jan" in de Vergadering der Vereenigde Staaten delyden over deeze oorlogsrampen voel
#n
ºok zynde
verſcheenen,
aan der zelver Leden
5•
eenen brief,
op den tweeëntwintigſten
van de aangedaan, en met de Vorſten des Ryks
-

-

tot ſtuyting van de zelve zich hebbende

Slagtmaand des voorleeden jaars door den beraaden, het afzenden van dit Gezant
Ppp pp 2.
ſchap

1592.
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konnen

goedvinden ;

om zyne

dan dewyl zy ten volle overtuygd waaren,
dat met de zelfde oprechtheyd by den
Spanjaard niet gehandeld wierdt, als welke
nog even vaſt tot ſtaatsregel hieldt, dat
men den ketteren en ongehoorzaame onder
gonnen, met meer ernſts althans op nieuws daanengeene(4)beloften behoeft te houden, (4) Reſol.
mogt worden aangevangen, en met beteren zoo was by hen een beſluyt genomen, van #"
uytſlagtot heyl des lands voltrokken. Wey voor alsnog zich in geene Vreedehande- in Jan,
nig ſmaaks vonden de Vereenigde Staaten ling met dien Landaardt in te laaten. Ech-#*"
in deezen voorſlag, ja die wierdt van hen, ter uyt hoogachtinge tot den Afgezant, .
#" gelyk alle de voorgaanden (1) en om dat en in erkentenis der geneegenheyd zyner
Ned. Hiſt zy brieven van den Spaanſchen Koning, Keyzerlyke Majeſteyt, beſchonken zy den
# op dit ſtuk geſchreeven, (2) onderſchept Baanderheer van Reydt met eene goude B
âerstaaten hadden, geheel verdacht gehouden. In keten (5) van omtrent achttienhonderd $#
#" voege die op en ingevolge van den voor guldens, en lieten zyne gemaakte teer- Beroerten,
### tol. ſlag der Staaten (3) van Holland , den koſten uyt de gemeene ſchatkiſt betaa- #l.
I7.
Deeze afgeſlaage bemiddeling, ge-fol49.
#
Reſol. zevenden van Grasmaand aan den Keyzer len.
erStaaten lyken Gezant hunne dankbaarheyd we
lyk die in 't gezigt van al de werreld
van Holl.
gens
't
opgevatte
medelyden
des
Keyzers
geſchied was, gaf ook aanleyding (6) ren
@M:
Ned.
in Jan.
- bemiddeling tot heeling der voorgevalle
vreedebreuke aan te bieden, op dat de vree
dehandeling, die in het jaar vyftienhon
derdnegenenzeventig te Keulen wel was be

1592. fol.
I 5•

(7) Ovid.
Metam.

lib. I. fab

1o, 11 &
I2 •

te verſtaan gaaven, en hoe zy niet anders, dat daarop dees gedenk-en legpenning ge- Hiſtºfol,
323.
als den aangebooden Vreede wenſchten : maakt is.

I. Op de zyde van den eerſten ziet men Argus, geſteld door Juno tot hoeder om Iö dochter
van Inachus, door Jupiter in eene koe veranderd, te bewaaren. Dan Merkuur maakte door 't
zoet ſpeelen dat (7) hy begoſt te ſluymeren, en hieuw hem, naa zyne oogen met den ſlaapver
wekkenden Vreedeſtaf te hebben beſtreeken, het hoofd af, waarop dit omſchrift zinſpeelt:
FISTULA DUL CE CAN ENS NOSTRUM NON
DE CIPIT ARGUM.

HEr zoE TKLINKENDE FLUrry E BEDRIEGT
ONS EN ARGUS

NIET.

Op dat echter niemand door 't aanbieden van den langgewenſchten Vreede mogte in ſlaap ge
wiegd worden, leeſt men op den voorgrond:
NE TE MERE CRED EN DU M.
NIET REUKE LOOS TE VERTROUWEN.
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Op de andere zyde is eenberd, waarop 't woord PRIVILEGIA, voorrechten, te leezen ſtaat,

I592.

aaneenen palmboom opgehangen. En vermids men voorheen zoo door geeſt- als werreldlyke mid- -delen had toegelegd, om de ingezeetenen van die voorrechten te berooven, zoo ziet men verder

deezen palmboom door verſcheydene geeſtlyke en werreldlyke perſoonen beſprongen, om hem zoo
dierbaaren ſchat, hoewel te vergeefſch, volgens dit randſchrift, te ontneemen:
A D VERSUS IN NIXU M ULTRO SESE ER IG IT PON DU S.
Hr VERHEFT ZICH TE MEER TEGENS DEN
DRUKKEND EN LAST.

Want de natuurkenners willen, dat de palmboom hoe hy zwaarder belaſt wordt, daartegens

te ſterker en weeldriget opwaſt. ,,Dan dewyl het bevechten van 's Lands voorrechten tot nog
toe te vergeefſch geſchied was, leeſt men op den voorgrond:
FRUSTRA CONATUR.
HY TRACHT TE VERGEEFSC H.

Die nu door Iö de Hollandſche melkkoe, door Argus de goede wachthouding der Staaten, en
door den ſlaapverwekkenden vreedeſtaf van Merkuur deeze aanbieding van pays verſtaat, zal lig

telyk, met het gene hier voor reeds gezegd is, de echte zinſpeeling van den geheelen gedenkpen
ning ontknoopen.

II. De tweede, die een legpenning en te Middelburg in Zeeland gemunt is, verbeeldt op de eene
zyde den Afgezant, die eenen Nederlander den vreedetak van 's Keyzers bemiddeling aanbiedt,

doch de laatſte, voorzigtig en bekommerd voor bedrog, wyſt naar eene ſlang, die uyt het gras en vi
en van onder de voeten van deezen Gezant zich verheft, binnen deeze (1) ſpreuk van den Man-

#il.

tuaan :

Y.93.

-

LATET ANGUIS IN HERBA.
DAAR SC HUYLT EEN SLANG IN 'T GRAS.

Het wapenſchild van Zeeland ſtaat op de andere zyde , binnen deeze zooeven gemelde
ſpreuk:

NE TEMERE. 15.92.
NIET REUKELOOS.

15.92.

zyn het opgebragte bootsvolk te loſſen. Tot

Naar maate zich de Vereenigde Geweſten
van den aangebooden Vreede, uyt vreeze
voor bedrog, afkeerig toonden, zoo waa
ren zy ten uyterſte bekommerd om alles,
't gene zoo tot de beveyliging der zee, als

geleyde der Dokvaarderen wierdt een wel
uytgeruſt oorlogſchip toegeſtaan; een an
der nevens een jagt moeſt zich in Bolke

den aanſtaanden veldtogt noodwendig ver

een voor Bosmerhoorn, en een voor 't A

nerbalch, een karbeel op of omtrent de Jaé,

eyſcht wierdt, by tyds toe te ruſten en klaar melander gat ophouden, midsgaders voorts
te maaken. En wat het eerſte, te weeten de het Vlie, Maarsdiep, de Maas, de zeega
veyligheyd der zee, aanbelangde, zoo dee ten en (4) binnen ſtroomen met zulke (4) Reſol.
denzy wederom in dit jaar als in het voorige ſchepen en jagten bezet worden, als de #"
de havens van Duynkerke en Nieupoort Admiraaliteyt en Graaf Maurits zouden van 1 tot
(:) Reſol, door (2) twaalf en 't gat van Sluys door twee noodig oordeelen. En dewyl men ver- #l.
#" weluytgeruſte oorlogſchepen tydig bezet ſtondt, dat de vyand te Blavet en (5) in 16.
van 1 tot ten, en door vyftien andere af- en aanvaa andere havens zich ter zee toeruſtte, #,
#l. rende kruyſſers de zee tuſſchen de Hoof wierden tot veyligheyd van de vaart op van Holi.
7.

den en 't Vlie van de vyandlyke kaapers Brouage de Gemagtigde Raaden der Admi- #"
zuyveren. Daarenboven gebooden zy dat raaliteyten gelaſt, tot geleyde van de der-159, fol.
'er geene koopvaardyſchepen voor den waart bevrachte koopvaarders tegens den"
eerſten van Grasmaand, zonder het ver

vaardigde geley, naar Noorwege of't Ooſte
zouden moogen
vaaren, en afgevaaren
(3) Reſol.
- #n zynde zich geenszins van de geleydende
# oorlogſchepen verwyderen op peene, dat
#" anderszins, in zulk een geval de Reeders

vyftiende van Sprokkelmaand vier bequaa
me oorlogſchepen klaar te hebben. Sedert
op die vyandlyke toeruſting in de zeehavens (6) Reſol.

-

van Bretanje nogmaals zynde geraadpleegt, #
wierdt dit getal van vier (6) tot negen ſche- ##

pen vermeerderd, en die gelaſt tot afbrek #M:
o2. fol.
#59, fol- en koopluyden niet gehouden zouden (3) des vyands zich op die kuſten op te houden: ###.
-

9.

'Deel.

QS1q q q

-
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waarby die van Holland verzocht wierden tigde Raaden ter Admiraaliteyt gelaſt

nog drie van hunne bequaamſte oorlog tot verydeling van 's vyands voorneemens
ſchepen te willen voegen. En vermids de noodige maatregels (1) te neemen, en #
men ondertuſſchen vernam dat er reeds vooral de gemelde havens van Duynkerke # #
negentien vyandlyke oorlogſchepen uyt en Nieupoort door de twaalfderwaart ge- #
de haven van Blavet in zeegeſtooken waa zondene oorlogſchepen wel bezet te hou- #l.
ren, en er daarenboven nog twaalf ofvyf den. En niet zonder reden, dewyl men 62.

tien te Duynkerke uytgeruſt wierden, met de wacht ter zee als het beſte gedeelte aan
voorneemen om zich van het in 't voor zag, gelyk blykt uyt deezen legpenning,
leeden jaar verſterkte vlek Quillebeuf die ten gebruyke van de Admiraaliteyt in
meeſter te maaken en gevolglyk de rivier Zeeland, als daar het opzigt over hebbende,
de Seine te bezetten, wierden de Gemag in dit jaar gemunt is.

Rondom eenen brandenden altaar leeſt men in den rand der voorzyde deeze woorden:
PRO ARIS

ET FocIs.

VOOR 'T VADERLAND EN DEN GODSDIENST.

Op de tegenzyde ſtaat het wapenſchild van den Zeelandſchen Zeeraad ; binnen dit rand
ſchrift.

PARS EXCUBAT OPTIMA. 1592.
HET BESTE GEDEELTE WAAKT

Met geenen minderen yver wierdt het
ſtuk des oorlogs te land benaarſtigd; des
men op nieuws weder vroegtyds een groot
getal bootsvolk, om 't geſchut af en aan te
voeren, in dienſt nam ; veertig ſtukken
geſchut met hun toebehooren vervaardig

1592.

dens voor dit loopenden jaar, in zoo vee
le maanden te verdeelen, als de mee
ſte dienſt des Lands zoude komen te ver

eyſchen. Dus alles zoo te water als te land
zynde geregeld rukte Maurits, den acht
entwintigſten van Bloeimaand met zesduy
de; het klaarmaaken van tenten, karren zend voetgaſten en tweeduyzend ruyteren
en wagens belaſtte, en het maaken van ten beleg (4) voor Steenwyk, t gene van 2 :
eene groote menigte ſchoppen, houwee ſterke veſtingwerken, goede bezetting, ##
len, en ander ſchansgereedſchap den minſt en al het noodige tot het uytſtaan van een 323 verſo.
eyſchenden aanbeſteedde. Graaf Mau langduurig beleg, voorzien was. De laa
rits, weetende van hoe grooten klem het ge grond daarenboven was den belegeraa
gereedde geld was, begaf zich in perſoon ren ook zeer naadeelig, zoo in't voortzet
g)Bor naar Uytrecht, Overyſſel, (2) Gelderland ten der loopgraaven, als in 't oprechten
#., en Zeeland, woonde de byzondere Staats der beukeryen; invoege men weynig met
Beroerten,
XXIX. ' vergaderingen en Landdagen dier Geweſten het hevig ſchieten vorderde, en de aan
# by, en drong te Uytrecht ſterk aan om vechters zich genoodzaakt vonden, om
ieder vendel met twintig man te vergroo met graaven de ſtad (5) te naderen, 't gene $#
ten. Ja die van Holland, Zeeland, Uyt die van binnen door de gemaakte tegen-#,
recht en Vrieſland bewilligden des niet al mynen, en 't doen van veelvuldigeuytval- #",
leen, als in 't voorgaande jaar, in tweehon len, trachtten te beletten. De belegeraars boek,

derdduyzendguldenster maand voor de ge hadden ook eenen houten tooren van ver-"
(3)Reſol. woonlyke oorlogskoſten, maar tot onder

ſcheydene verdiepingen toegeſteld, om de

#n houd en oprechting van een goed veldle verdeedigers der wallen te gewiſſer te tref
# ger, en andere ongewoone krygslaſten, fen, en die weder een vuurwerk op rade
#Jan, nog in eene bovengewoone belaſting ren uytgevonden, om de aangelegde my
#9" van (3) negenmaalhonderdduyzend gul nen van buyten onnut te maaken: dan 't
CCI1C
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(i) Meter eene en andere (1) gevaarte deed geene ge voortzetten, vermids hy wierdt verwit- 1592.
# wenſchte uytwerking, maar gaf aan, tigd, dat de vyand zich van alle kanten, TT
'” leyding, dat er veel volks en tyds geſpild om Koevorde te ontzetten, ſamentrok.
wierdt.

Tot dat die van binnen ondertuſ

Het beleyd hiervan was aan Verdugo 's

ſchen geen ontzet tegemoet ziende, eyn Konings Stadhouder (5) in Vrieſland op- # de
delyk den moed opgaaven, en den vierden gedraagen, welke tot dat eynde met om- #a.
van Hooimaand in onderhandeling traden. trent achtenveertighonderd zoo voet- fol. 181.
Het verdragzynde getroffen, wierdt de ſtad knechten als ruyters over den Ryn komende

den volgenden dag door de overgebleevene zich te Emlichem, zynde in 't Graafſchap
bezettelingen ingeruymd, welke by. 't Bentheym en maar een uur gaans van Koe
uyttrekken nog tuſſchen de zeven- en acht vorde gelegen, neérſloeg ; vanwaar hy
honderd ſterk waaren. Om het verlies den belegerden zyne aannadering en den
van 't gebleeven volk te boeten, had Mau weg, waarlangs hy hen meende te ontzet
(2) Bor rits ſtaande dit beleg (2) ondertuſſchen ten, door eenen brief bekend maakte. Dan
#n, tweeduyzend nieuwe Soldaaten door den dees in handen van Graaf Maurits zynde
XXIX. Heer van Stolburg doen ligten; zulks hy, gevallen, bezettede die de afgeſprokene
# naadat # gewonnen was, zich toegangen met de uytgeleezenſte manſchap
verſo

echter nog in ſtaat vondt om op den zes en geſchut, en deed tot onderſtandzynsle

entwintigſten der zelve maand ook Koe gers een goed getal van de ſoldaaten uyt
vorde te belegeren. Het gene, zoo door de loopgraven komen, om den naderenden
zyne veſtingwerken, als zeldzaamegronds vyand in de beſchanſing het hoofd te bieden.
Welke, hebbende ieder een wit hemd over
cene ſtreek zandig land tweeduyzend tree hunne harnaſſen, desnachts voor den zeven

geſtalte, zeer ſterk is, want het legt op

den breed, tuſſchen twee ontoeganglyke den van Herfſtmaand langs twee of drie ver

moeraſſen, welke geheel Vrieſland, Drent ſcheydene (6) plaatſen, onder een eyſlyk ##

g) Bor

en een groot (3) gedeelte van Overyſſel geſchreeuw, op de werken der belegeraa-fol.325.

#Beroerten,

dekken. Terwyl
voor ren aanvielen.
y de beſchanſingen
3

Eenigen dier aanvalleren
xxx. ' Koevorde gemaakt wierden trok Maurits hadden het geluk van daarbinnen te raaken;
#. met eenige uytgezochte manſchap voor maar de Naſſouſchen daar op toeſchietende
Otmarze, waarin onder Alfonzo Mendoza dreeven hen met zoo groote ſlagtinge te

(4) Meter zeſtig paarden(4)en twee vaanen voetgaſten rug, dat zy, hun voornemen ondoenlyk
Ned. Hiſt lagen. Het geſchut geplant zynde waaren achtende, ſtraks terug trokken, en dus aan
# #* naauwelyks drie ſchooten gedaan, of die leyding gaaven, dat die van Koevordeden
van binnen door vrees bevangen, leverden
de aanbetrouwde ſtad op de zelfde voor
waarden over, als die van Steenwyk eer
tyds hadden bedongen. Met dit geluk
keerde Maurits ter verſterking der zynen
weder naar Koevorde, om de begonne

twaalfden van Herfſtmaand (7) met Graaf (7)Hor

Maurits het verdrag3 hunnerovergaave
ſloot. En
gaaVe 1IOOBeroerten,
ten. Ter gedachtenis van deeze overwin- XXIX.

ning
en het veroveren van Steenwyk, Ot- #.
marze, en Koevorde deeden de Staaten (8) $) Ritter.
der Vereenigde Geweſten de volgende leg-

#

aanvechtingen met meer ſpoeds te doen penningen,zoo van zilver als koper, munten.

(9) II. Ko
ning. kap.

I. Op het voorſtuk van den eerſten is onder den Hebreeuwſchen naam JE HOV AH
HEERE, en boven de drie gewonnene ſteden een bloote arm, die uyt de wolken komende

# #r.

eenen ſchepter houdt, binnen dit (9) randſchrift verbeeld:

en kap.

XIX.y.31.

xxxVII.

\
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2.

9

ZELUS DOMINI EXER CITUUM FE CIT HO C.
D E 2CVER DES

HEEREN

DER

HE IRS CHAAR EN

HEEFT D IT GEDAAN.

Het ruggeſtuk, dat geene verbeelding heeft, voert dit opſchrift:
STENOVICO, OTMARSIA, COVORDIA CAPTIS, HO STE
REPULSO, SENAT Us FOEDE RAT AR u M PRO v1N c1 AR U M
F1 ER I FE C 1 T.

CIO IO XCII.

STEENW YK, OTMAR ZE EN KOE VOR DE GEWONNEN, EN DE
VYAND AFGESLAAG EN Z rN DE, HEEFT DE RAAD DER
VE REE NIGD E GE WESTE NV DE EZ EN

DOEN MUN

TEN. 15.92.
II. Van den tweeden is de voorzyde eveneens als die van den eerſten, dan op de tegenzyde
leeſt men dit verſchillende opſchrift:

STEN OV ICO, VET MARSIA, COVORD1A FORT 1T ER RECUPERA
TIS, HOSTE PULSO, CUM GLORIA DO MUS NASSO VIAE.
CIO IOXCII.

STEENWrK, OTMAR ZE EN KOEVORDE KLO E KMOEDIG HER
WONNEN, EN DE VYAND, TOT LUTSTER VAN DEN
HUYSE VAN NAS SOU, VERj AAGD. 15.92.

III. Het zelfde opſchrift heeft de derde op de eene zyde, en rondom den Nederlandſchen

Leeuw op de andere zyde dit randſchrift:
ORDINEs PROVIN c1 ARUM GERMAN 1 e INFer 1 oR 1 s DECR ero
PUB L1 co CUDI JUSSERUNT.
DE STAAT EN DE R GE WESTEN VAN NEDER DU TTS CH LAND

HEBBEN Br oPENBAAR RAADSBES LUrr DEEZEN
DOEN MUNTEN.

IV. De laatſte, die het zelfde opſchrift op de achterzyde, als de twee voorgaanden, heeft,
verbeeldt op de voorzyde eenen ſterken toren, die met een ſtormbok door acht krygsknechten
gebeukt wordt. Het randſchrift is:
INGEMIN ANDO SUBRUET.

Doo R 'T VEEL VERDUBBELEN ZAL Hr

Het verlies van Steenwyk, Otmarzeen
koevorde, midsgaders de andere onheylen,
geduurende de voorige jaaren, van den
kant der Vereenigde Geweſten ontfangen,
waaren als zoo veele donderſlagen, waar
mede het heldhaftige gemoed van Alexan

NE#RszoRTEN.

was het minſte, want anderen gingen nog
verder en wilden, dat hy zich met de Ver

eenigde Geweſten onderling verſtondt, en
hen voorbedachtlyk deeze voordeelen hadt
laaten behaalen, om ten koſten van 's Ko

nings verloorene ſteden, zich van de gunſt

der Farneze beſtormd wierdt. Te meer, en hulp dier Geweſten te verzekeren: ver

mids zyne benyders hem naagaaven, dat
hy al willends den oorlogſleepende hielt,
om zich by den Spaanſchen Koning nood
zaakelyk te maaken, en dus de Nederland
ſche Landvoogdy, wier voornaamſte be
zigheyd thans in oorlogszaaken beſtondt,
als de ervaarenſte krygsheld zyner eeuwe,

midshy gevoelig, wegens 't ongelyk zynen
zoone Renaut door 't veroveren van Por

tugaal aangedaan, door zoo magtig rug
ſteunſel zynde geſterkt, met de Vereenig

de Geweſten de overige Nederlanden zoude
poogen te deelen, en zich van der zelver
wederhelfte meeſter te maaken. Want dees

voor altyd in handen te houden. Dan dit zoon zynde hem geboren uyt Maria
Wall

H IS T O R I P EN N IN GEN.
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#" (1) van Portugaal, Dochter van Eduard en reden, den vyftienden van Wynmaand, 1592.
# Izabelle van Braganſe, ſcheen van allen wel binnen acht dagen uyt Bruſſel, en binnen if pag.
I 57,

meeſt tot die kroon gerechtigd en door het
tien daaraanvolgenden uyt de Nederlan
winnen van Portugaal door den Spaanſchen de
den naar Bourgondië , zonder hem, om
Koning, des ook wel meeſt beleedigd te zich te verſchoonen, te willen hooren
weezen. Des onaangezien was Parma niet ſpreeken. Eenen anderen, die opzigt had
zoo dra van deezen uytgeſtrooiden laſter over 's Konings geldmiddelen, Sanſey ge
en van de uytvinders van dien verwittigd, naamd, liet hy in de gevangenis ſmyten, (3) door my
of hy trachtte zoo naadeelig een gerucht, en vervolgde de andere quaadſpreekers #se
door 't ſtraffen van de uytſtrooijers, in zy met andere ſtraffen : het gene aanleyding tekend:
Handboekje

(:) Meter. ne geboorte te ſmooren. Dus bande hy gaf, dat dees (3) legpenning in Vlaandre

van J. Ous

#" (2) den Heer van Champaigney om deeze

daan,

gemunt is.

Alexander, op de eene zyde te paarde gezeeten, bevecht met eene ſpeer een gedrocht, binnen # Pſalm
XXI.

decze ſpreuk van (4) David :

Y. 5. vol
gens den
Latyn

HUM ILIABIT CA LUMN IATOREM. PS. 71. I 592.

ſchen text.

Hr ZAL DE N QUAA DS PR EE KER
PSA LM. 71.

VERNEDE REN.

1592.

Rondom het Bourgondiſche kruys ſtaan op de andere zyde de wapenſchilden van de vier
van Vlaandre; binnen den zoom deezer woorden:

Leden

-

JUBILATE DEO IN UNITATE CORDIS.
j U rCHT GO DE TOE IN EEN DRAG TIG HE YD DES HARTE N.
En ofwel Alexander van Parma op dee Spaanſche Hof verdacht was geworden,
ze wyze de quaadſpreekers ſtrafte, zyne naauw acht te ſlaan, den elfden dier maand

ziel nogtans behieldt daarvan ſedert altyd te Bruſſel was aangeland. Parma hoewel
de naaween. Doch die beletteden hem ech

van alles bewuſt, ontveynsde den inhoud

ter geenszins op de zaaken van Vrankryk van zynen laſt te weeten, dan zyn geſprek
bedacht te zyn met op nieuws weder alles, ontwykende, zettede met alle kracht de
(5)rOOt
H. de tot eenen (5) derden togt naar dat ryk, te begonne toebereydſelen voort, om daar
#"Hia doen vervaardigen, waartoe hy van den door of den opgekropten harteweedom te
foi i83 Spaanſchen Koning een uytdrukkelyk be verdryven, of het Spaanſche Hof van den
vel had ontfangen. En ofſchoon hem tot opgevatten argwaan te geneezen. Maar
deezen togt het noodige geld en zyne eyge het zy het grootmoedige hart eens krygs
gezondheyd van lighaam ontbrak, zoo helds, die gewoon is ſteden te dwingen,
nam de Landvoogd echter voor, dien per de ontfange wederwaardigheden niet zoo
ſoonlyk by te woonen, en vertrok tot dat ligt door vergeetelheyd verzet, of dat zy
eynde den naaſtlaatſten van Wynmaand van ne ſterfuur daar was, immers de zwakheyd
(6) Bor (6) Bruſſel naar Artois, werwaart bereyds zyns lighaams, door de guurheyd van
#, de nieuwe Duytſche regementen, midsga den naatyd aangetaſt, nam zoodaanig
#" ders de verſterking der Walſche benden en de overhand, dat men wel zag, dat zyn
# zyne eygelyfknechten te paardeoptrokken. leeven op 't eynde liep. Dierhalven zich,
Te Atrecht gekomen verſtondt hy op den naar de wyze der Roomſche Kerke, door
veertienden van Slagtmaand, tot geene Johan Saraçeno Abt van Sint Vaſt, in wiens
kleyne verwondering, dat de Graaf van Abtdy hy gehuysveſt was, des nachts het
Fuëntes, door den Spaanſchen Koning laatſte Oliſel hebbende laaten bedienen, is
naar Nederland gezonden om, gelyk het Alexander Hertog van Parma denderden
-

gerucht wilde, op Parmaas gedrag, dat aan't

# #Deel '

van Wintermaand, in den ouderdom van
Rrrrr

zes
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ſpraakzaam en meegaande omtrent
1592. zesenveertig jaaren binnen Atrecht over moeid,
de
zynen,
(2) goedertieren tegens zyne # de
leeden. Vanwaar zyn lyk naar Italië ge
voerden in de grafſtede zyner doorluchtige Vyanden, en, zoo als uyt zyn uyterlyk ge- NEHiſt.
(1) Bor voorouderen (1) bygezet is. Zyne dood drag beſpeurd kon worden, volkomen ge-fol 18+

#en, willen eenigen dat door vergif zoude zyn trouw aan zynen Koning. Wiens gedach
XXIX,

veroorzaakt, en brengen tot bewys by,
dat hy juyſt ſtierf, zoodra zyn opvolger in
Nederland was aangeland. Wat hier van
zy, 't is zeker, dat hy een der grootſte
Veldoverſten van zynen tyd geweeſt is. In
't naajaagen van de glori was hy onver

tenis, gelyk ook die van Alexander

van Parma op deezen gedenkpenning
bewaard wordt, welken ik nergens be
ter, myns bedunkens, dan alhier op des
Landvoogdsoverlyden heb konnen plaat
ſen.

Rondom het geharnaſte borſtbeeld des Algemeengeloovigen Konings, leeſt men in den rand
der voorzyde deezen tytel:
PHILIPPUS, DE 1 GRAT 1 A HIS PAN 1 ARUM REX.
PHILIPS, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN SPANJE.

De achterzyde bevat het borſtbeeld van den geweezen Landvoogd in 't harnas, en der zelver
rand dit omſchrift:

ALEXANDER FARNES 1 us, PAR MAE, PLACENT 1 AE o U E DUX. Z.
ALEXAN DER FARNE ZE, HERTOG VAN PARMA EN

PLAc E Nze.

ENZ.

. Door dit overlyden van Alexander wier nen aan den nieuwen Landvoogd waaren

den de Spaanſche Nederlanden van Opper toegevoegd. Hierenboven had Philips,
om den Nederlandſchen Adel door heerly
ke eerampten en andere waardigheden tot
zynen dienſt te verpligten, den Hertog van
Aarſchot (6)tot Landvoogd over Vlaandre; (6)
Meter.
Ned.
Hiſt.
zynen Zoon den Prins van Chimay over 326. verſo.
Henegouwe ; Aremberg over Gelderland,
den Markgraaf van Varambon, als reeds ge
zegd is, over Artois; Barlemond over Na
#e
bygelege ſterkte gevorderd waaren, den men; Billy over Ryſſel, Douay en Orchiers,
rOOt
Ned, Hiſt. Françoizen (3) ontnomen. Ondertuſſchen en eyndelyk Philips van Croy, Heer (7) van (#) Le
hoofd ontbloot, doch des onaangezien
eenige van de vergaderde benden naar
Vrankryk, tot onderſtand der verbonde
nen, gezonden, welke aldaar verſcheyde
ne burgen en ſterkten hebben ingenomen,
midsgaders de ſtad Noyon op den zeſtien
den dag haarer belegeringe , naadat de
grachten gevuld en de mynen tot onder de

A-

-

e

-

#
or Ned. had de Spaanſche Koning van 't afſterven Molembais over Doornik en 't onderhoo-#"
-

#oenten, van Alexander Farneze bericht ontfangen, rige land verkooren. Dees laatſte heeft Ja- d'Or fol.

#

en by voorraad den tytel van Opperland kob van Croy Heer van Sempy en Ridder ***

##

voogd aan Peter Erneſt van (4)Mansvelt van 't gulden Vlies tot Vader, en Jolande

#, opgedraagen, die in den ouderdom van van Lannoy, (8) Erfdochter van Heer ##
S#

tachtig jaaren door 't lange bedryf van ſtaats Philips van Molembais en Solre, tot Moe- dºor #
Beroerten, en oorlogszaaken anderen van gelyken rang der gehad. Zulks door dit huuwelyk deeze 324.
#x verre te boven ging. Dan dewyl Mans twee heerlyke goederen in den Huyze van
boek, velt een Duytſer en de Spaanſche Koning Croy zyn gekomen, en daarom de tytels
#
nooit zonder argwaan was, bleef de klem daarvan door deezen Philips hunnen zoon
(5) H, de der regeeringe in handen van den Graaf van gevoerd geworden. Welke Johan van Go Guice.
#a. Fuëntes en Steven (5) Ibarra, beyde ge Croy Heer van Solre, 't gene in Henegou- beſchr, der
fol 187. boorene Spanjaards: welke tot Raadsman we (9) twee uuren van Avennes legt, en #.
Baan
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Baanderheer van Molembais by zyne eer van Montigny overleeden was. Tot vor-

1592.

dering zyns geluks had hy zich voorheen fort in Artois, geteeld heeft. Doch dee naar Spanje aan 't Hof begeeven : alwaar
ze overleeden zynde, is hy ſedert ge hy ſtraks tot Hopman van 's Konings lyf

ſte Gemaalin Anna, Erfvrouwe van Beau

trouwd met Anna van Croy, Erfdochter trawanten, en thans vandaar (2) thuys #
van Willem van Croy , Markgraaf van komende, tot Graaf van Solre verheven Hiſt. foi

Renty, en Anna van Reneſſe (van welken wierdt, met welken nieuwen eertytel men 3-6 vetº.
zyne gedachtenis op den volgenden leg
penning in dit zelfde jaar bewaard vindt.

(1) zie ſol. wy hier voor hebben (1)geſproken) naadat
38
haar eerſte man Emanuël van Lalain Heer

Rondom zyn wapenſchild, dat met eene Graavekroon gedekt is, leeſt men in den rand der
cene zyde deeze tytels:
PH 1 L 1 P PE DE CROY, Co M TE DE SOLRE.
PHILIPS VAN CRO1, GRAAF VAN SOLRE.

Op de andere zyde ziet men een ſchip wel met voorwind, doch tuſſchen, twee gevaarlyke
klippen, in zee vaaren; binnen deeze zyne gewoonlyke zinſpreuk:
BONA VIC IN A MAL IS.

Iſ 92.

DE VOO RSPO ED HEEFT D EN TEGENSPOED TOT'
GE BUUR.

1593.

Iſ 92.

Met dennieuwen Landvoogd wierdt de terbenden, die om den moerigen grond in
kryg met nieuwe hevigheyd begonnen, dit beleg van geen nut waaren, had Mau

Gº
H. de het geeven van lyfsgenade wederzyds (3) rits in de naaſtgelegene ſteden en ſterkten
Groot
Ned.Jaarb
fol. 189.

verbooden, en Geertruydenberg onder 't | verdeeld, om door geduurige ſtrooperyen

beleyd van Maurits aan de Weſt-, en door 1
Hohenlo aan de Ooſtzyde, op den achten
G# twintigſten (4) van Lentemaand des jaars
#n, vyftienhonderddrieënnegentig, met om
# #t vyfduyzend man te voet berend. En

de vyandlyke wegen onveylig te houden,

en van de minſte beweeging der Spanjaar

den aanſtonds den beleggeren te berichten.
Tot het zelfde eynde had men ook op de
beraamde plaatſen verſcheydene vuurbaa
# mids dit leger vry kleyn was om de ſtad te ken langs den legerwal geſteld, om elkan
verſo,
vermeeſteren, en tegelyk den vyand van der (7) by nacht te verwittigen, mids het (7) Bor
buyten het hoofd te # deed Maurits, leger by de drie uuren in 't ronde was uyt- #n.
(s) H. De naar maate van de hachlykheyd der (5) geſtrekt. Gelyke voorzigtigheyd hieldt #"
S#, aanbeſteedde werken, de ſoldy der krygs men ook te water door de op de wacht ge- #
Ned.Jaarb.
fol. 192. knechten verhoogen en dus zeer vaardig al legde ſchepen, behalven welke nog twee #'
le toegangen met wallen en grachten zoo andere vlooten geduurig af- en aanvoeren
daanig verſterken, dat de opgeworpene om den lyftogt en oorlogsbehoeften aan te
verſchanſingen eer een regelmaatige veſ brengen. Dan het gene boven al in deeze
tingbouw, als gewoonlyke legerplaats kon welgeregelde voorzorge de meeſte opmer
den genoemd worden. Daarenboven hieldt king verdiende, was de weergalooze
eene vloot ſchepen de toegangen aan de krygstucht (8) die met de uyterſte naauw-(s) Mete
keurigheyd
door
de ſoldaaten
ſtaande
het #
#.
Noordzyde, daar de ſtad door eenen in ganſche
beleg,
wierdt
onderhouden,
waarham der Merwe beſpoeld wordt, geduurig
O

bezet, en had men zorg gedraagen van de

door de eetwaaren van alle kanten toe

legers, die door de moeraſſen van een ge
(@Meter ſcheyden wierden, door biesboſſen en
#. gedamde ryswegen over (6) de bygele
328
gene moeren ſamen te hechten. De ruy

vloeiden, en voor eenen zeer laagen prys
verkocht wierden: daar men integendeel
in de vyandlyke legers, alwaar 't rooven
en ruyten in zwang ging, van alles gebrek
R. rr r r 2

had,
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1593. had, en dat ten dierſte moeſt betaalen. Ja | en van de krygsknechten van binnen (2) (2) Bor
de huysluyden zelfs, ziende zich veyliger niets euvels te vreezen hadden. Deeze #n.
binnen als buyten de legerplaats, kwaamen geruſtheyd, door de goede krygstucht ver- XXX. "
met alle hunne dierbaarſte en tilbaare goe oorzaakt, midsgaders de ongehoorde wy-#.
ze, door welke Maurits zoo ontoegangly-verſo.
g# derenderwaart als tot eeneveylige (1)vry: ke
ſtad in 't ronde had weeten te beſluy
#" plaats vlugten, ploegden en bezaaiden zelf
verſo
den grond binnen de verſchanſingen: als ten, waaren oorzaak, dat in de Vereenig
ofzy voor den vyand van buyten gedekt, de Geweſten dees legpenning gemunt is.

De ſtad Geertruydenberg, als blykt uyt den bovengeſtelden naam MONS GERTRUDIS,
(3)
is op de eene zyde verbeeld, nevens de oorlogsvloot en het leger, dat haar ingeſlooten hieldt.
lib. #prat
III.
Od. II.

Verder ziet men binnen de verſchanſing, ten blyke der voorgemelde tuchtoefening, eenen

V. 22.

landman den akker ploegen, binnen dit (3) randſchrift van den Lierdichter:
NE GATA TEN TAT ITER VIA,
H2C

(4) Bor
Nederl.

Beroerten,
XXX.

boek,

STREEFT

CIO IJ XC III.

LANGS ONGE BAAN DE WEG EN

1593.

En dewyl het voor de ſtad leggende ſlot door zynen moeraſſigen grond niet dan langs eenen
dyk was (4) te naderen, zoo wordt op de andere zyde de Berg Aornus, Mons Aornos, verbeeld:
welke in Indië
op zyne kruyn eene ontoe
ſtad voert, doch die desonaangezien
door de kloeke ehendigheyd van den Grooten (5 Alexander is veroverd. Zulks deeze verbeel

#

#

fol. 16.
verſo.

dingen op den naam van BERG, en de ongenaakbaarheyd van beyde die ſteden zinſpeelen. Het

#uint,
randſchrift is insgelyks eene ſpreuk van (6) Flakkus:
Curt. lib.
VIII.
cap.
II.

VIRTUS REPULSAE NES CIA.

6) Horat,

##
Y. 17.

DE DAPPERHEYD IS

NIET AF TE Wrz EN.

-

Zoodra Mansvelt de tyding van deeze
onderneemingen de zwakheyd van Maurits
leger , doch geenszins zyne aangewende
voorzorg verſtaan had,docht hem dit beleg
eene gunſtige gelegenheydom met den aan
vang zyner regeeringe den lof zyns naams
in top te voeren, en in 't vervolg met zoo

goed begin den loop zyns bewindste kroo
nen. Tot dat eynde ontboodt hy zynen
zoon Karel uyt Vrankryk, bragt twaalf
duyzend voetgaſten en drieduyzend ruy
tersmidsgaders eenen grooten naaſleep van
geſchut te veld en vertoonde zich voor
Maurits beſchanſte legerplaats. Dan tien
dagen in 't bezigtigen van zoo ongemeene
beſchanſingen hebbende geſleeten, en het
ontzet langs dien oord ondoenlyk vinden
de, trok hy naar de legerplaats van Ho

en ondiepten in de ſtad te breeken. Dan
door de geduurige waakzaamheyd der be

leggeren liepen deeze aanſlagen tot niet,
en bragten die de ſteedelingen geen de
minſte hulp en hem geenen anderen loftoe,
dan dat hy met een leger, eens zoo ſterk
als dat der belegeraaren, ſlechts ooggetuy
gen was, eerſt van het verlies der ſchanſe,
naderhand van 't veroveren der buyten
werken, en eyndelyk van het winnen
der ſtad zelve. Want de beleggers hunne
loopgraven langs eenendyk tot aan de ſtad,
en hunne galeryen tot aan het bolwerk
gebragt hebbende, beklommen den vier

entwintigſten (8) van Zomermaand het (s)Bot
zelve door middel van eene biesbrug zeer Nederl.

onverwacht, ſloegen de verweerders en #"
daaronder
den nieuwverkooren
Stedevoogd
den Heer van
Gerſon dood, en
dwongen boek,
fol.21.

(7) Bor henlo, welke door geene(7) mindere wer
#en. ken, als die van Maurits, gedekt was. Hier de ſtad onder eerlyke voorwaarden haare
Beroerten,
xxx” ondernam hy eerſt om het op 't land ſtaan poorten te openen. Waar in Graaf Mau- #
#ek,
fol. 2o.
verſo

de water af te tappen, toen om de vloot te rits zynen Broeder Frederik Hendrik tot #en,
verdryven, en eyndelyk om door middel Stedevoogd, en Jonker Arend (9) van #

van rys- en takkeboſſen over de moeraſſen Duyvenvoorde tot des zelfs Stadhouder #.
33 Il

V. Boek,
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aanſtelde : mids die zich in dit jaar op de alle kanten in te ſluyten, ja in 't gezigt van
Hoogeſchool van Leyde begaf en des, om het vyandlyke leger te veroveren: waarnaa

1593.

de daarop vallende koſten te vinden, met de Staaten in dankbaare erkentenis, en tot
# Reſol. een
regement te voet (1) van twintig ven lof van Graaf Maurits deeze penningen by
er Staat.
van Holl.

18 Jan.

1593.fol.
2I

delen door de Staaten van Holland was be

Jakob Janſze de jonge deeden munten,
giftigd, voor wier ieder hy om de tweeën wier eerſte naderhand gediend heeft om,
dertig dagen veertig guldens ſtondt te trek door de (2) Afgezondenen der Vereenig
ken. Door het zoo wel gelukken van dit be de Geweſten de Heeren Jonker Jan van
leg behaalde Maurits eene onſtervelyke Duyvenvoorde, Jooſt de Menyn, Rey
eer, vermids hy met kleyner magt niet al nier Kant, en Simon Myndertſz aan 't
leenden vyand had weeten het hoofd te Deenſche Hof, daar 't pas gaf, wegge

bieden, maar zoo ongenaakbaare ſtad van

To EnSº--

A

."

der Ge
CO1In m.

Raad.
van Holl.

27 Mey
1594, fol.
I7 I.

ſchonken te worden.

5ë##
Ar-T: i

(2) Reſol,

T

I. Op de voorzyde van den eerſten ziet men de gewonne ſtad, midsgaders de ſcheepsvloot, die
ze te water, ſtaande het beleg, heeft ingeſlooten gehouden. ſ

De tegenzyde heeft geene verbeelding, maar in een ſierlyk vierkant deeze woorden tot op

chrift:

GERTRUDISBERGAM AB HISPA N 1 s VIN DI CANT ORD IN Es

CONFOEDE RAT 1, DUCE PRIN c I PE NASSAv 1 AE, IN

CONSPE cru ExERC1 rus HOST 1 u M.

c1o IoxCIII.
DE VERE ENIGDE STAATEN HERWINNEN

VAN DE SPAN

jAARDS GEERTRUrD EN BERG o N DE R 'T BELErD
VAN DEN PRINS VAN NAS SOU, IN 'T
GE ZIGT VAN 'S VTANDS

LEG ER. ' 1593.

II. Geertruydenberg, zoo als het te water en te land is ingeſlooten geweeſt, ſtaat op de eene
zyde van den legpenning, even als op de andere zyde dit opſchrift:
I. Deel.

l

SSS Ss

GER
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GERT RUD ISBERGAM AB HI SP AN 1 s V IN D ICANT ORD1 Nes
CON FOE DE RAT 1, DUCE PR IN C 1 p E NASSA v1 AE IN
CONSPE cT U EXERC1T U s HOST 1 U M.
CIO IO XCIII.

DE VE REE NIGDE STAAT EN HERWINNEN VAN DE SPAN
j AA R DS GE ER TRUTD EN BERG, ONDER HET BE
LE rD VAN DE N PRINS VAN NAS SOU,

IN 'T GEZIGT VAN 'T VrAND
L2 KE LE G E R.

IJ 93

de Mem. - Staande dit beleg (1) was de Prinſes dens 'sjaars, zoo voor haar als haare kin
# # # Louize Juliane van Naſſou halve Zuſter deren haar leeven lang geduurende te

#" van Maurits, by den zelven in 't leger

ſchenken, waarvan de briefden zeſtienden

Naſr pag voor die ſtad komen afſcheyd neemen, om (7) van Lentemaand is verleend geworden. (7) Reſol.

haar voorgenomen huuwelyk met Frede Deeze begiftigde Prinſes, door de ſteden #

49.

(2), Mem. rik den IV, Keurvorſt (2) van den Palts, Delft, Rotterdam en Dordrecht in 't door- 16 Maart

## te gaan voltrekken. Zy was de oudſte reyzen (8) met heerlyke banketten ont- #3"
Jul, dé

#

van de zes Dochters, die haar Vader haald, was eerſt van meening over Breda, (8) Bor

* Willem de I. Prins van Oranje by zy onder geleyde van eenige Staatſche krygsne derde Gemaalin Charlotte van Bourbon

#.

benden, in gezelſchap van haare Moeije de Xxx

(3) Hubn in het jaar vyftienhonderdzesenzeventig(3) Graavin van Zwartſenburg, Graaf Johan #
# geteeld had. Naa 't overlyden van haare van Naſſou en een verder ſtaatlyk gevolg,
Moeder is zy eerſt opgevoed onder het te land naar Duytſchland te reyzen, en tot
beleyd van Louize van Kolligny haare dat eynde door den Graaf van Hohenlo
Stiefmoeder, en ſedert onder dat van haare met zeven (9) benden Staatſche knech- (9)Bot

Moeije de Graavin van Zwartzenburg. Om ten derwaart geleyd, maar aldaar op #a,
dit beoogde huuwelyk met Maurits halve haare aankomſt verſtaande dat door den XXX.
Zufter voort te zetten had de gemelde vyand een aanſlag op haar perſoon was #.
Keurvorſt van den Palts den Vryheer van aangelegd, keerde zy weder terug naar
# Wyenburg in de Vereenigde Geweſten(4) 's Graavenhaage , en neemende haaren
van Hoit gezonden, en dees voor zyne terugreys, weg over Leyde, Haarlem en Am
# uyt den naam zyns Meeſters, tot de zelve ſterdam is op Bremen of Hamburg ſcheep
#l. zoo goote geneegenheyd by 't neemen van gegaan, en vandaar te land naar Dillenburg #
55 •
afſcheyd betuygd, dat die, naa hem veel en haaren Oom Johan van Naſſou(1o) ver- de Loyſe
voorſpoeds op zyne aanſtaande reys ge der voortgereysd; werwaart haar Bruyde- #
(5) Reſol. wenſcht te hebben, beloofden (5), byal # de Keurvorſt van den Palts zich ook 49.
#" dien zyn Meeſter met geweld vyandlyk egaf, en alwaar het huuwelyk ten over
van tot wierdt aangetaſt, denzelven uyt al hun ver aan van den Landgraaf Lodewyk, des
# moogen, zoo als dan de ſtaat des lands ee Keurvorſten Oom en Voogd, Johan Her
65
nigzins maar zoude konnen lyden, te zul tog van Tweebruggen, en wel (11) vyf E#
len byſpringen. Invoege de Staaten van endertig andere Graaven en Grooten den Beroerten,
-

-

w

Holland, verſtaande in dit jaar het ſluy dertienden van Zomermaand(12) met vee- #
ten van 't gemelde huuwelyksverbond met le pracht en ſtaatſië is voltrokken.

Maurits Zuſter zich deswegen zoodaanig

Dit #.

heb ik hier te meer willen aanroeren, mids

#n.

# verheugden, dat zy (6)goedvonden, mids zy de Moeder is geweeſt (13) van den Geſlachtk.
#" de Bruyd nooit even als alle de andere naamaals verjaagden Koning van Bo- #
## kinderen van den overleeden Prins met iets hemen, van welken in 't vervolg om- ##
#" was begiftigd, aan de zelve twintigduy ſtandig zal worden geſproken, en men #in
zendguldens in gereed geld, en daarenbo de gedachtenis van haaren Gemaal op dee- #%.
ve nog eene lyfrente van tweeduyzendgul ze drie gedenkpenningen bewaard vindt.
I. De

I. De eene zyde van den eerſten voert zyn geharnaſt borſtbeeld, en de andere de wapenſchil-

-

den van den (1) Palts, Beyere, en 't Aartsſpysdiſſchersampt des Ryks, binnen de randſchriften

g#

deezer tytelen:

Procer.fol,
47.

FRID ERICH PFALTZGRAVE BEY RHEYN, DES HEY L1 GEN

ROM1sch EN REY chs ERTZT Ruchs es UND CHURFurst,
HERT Zo G IN BEY EREN.

1599.

FRED ER IK PAL TSGRAAF BY DEN RYN, AARTS SP TSDIS SCHER
EN KEUR VORST DES HETLIG EN ROOMSCHEN RYKS,
##

HERTO G IN BETER E.

W:

Iſ 99.

'erſ:
WAA

II en III. De twee anderen zyn den eerſten gelyk, uytgezonderd, dat de eerſte der zelve
in 't jaar 1602, en de laatſte en kleynſte een jaar vroeger als de tweede gemaakt is.

oºi,

De blaam , behaald door eene ſtad van

de Graaf van Zolms, met omtrent vierduy

zulke aangelegenheyd, enzoo ontoegang zend man in Vlaandre viel, en het land
lyk als Geertruydenberg was, voor zyne van 't Vrye dwong de geweygerde brand
oogen door eenen zwakkeren vyand te ſchatting, als voorheen, te betaalen. Met

laaten weg neemen, zettede den Graaf de hulpe, die de Graaf van den Berg van
van Mansvelt aan om, zoo niet eenig voor Mansvelt ontfangen had, nam hy Ouwer

deel op de Vereenigde Geweſten te beko

derzyl ſtormenderhand (5) in; desgelyks &##

men, ten minſte te beletten, dat 's Her

Slochteren, Winſchote , Wedde, en naa Beroerten,

#" togenboſch, wiensinwoonders(2) hem ver vruchtloos eenen aanſlag op de Bourtang XXX.
Ned. Hiſt. dacht waaren, den vyand toeviel. Des nam beproefd te hebben, # hy Koevor- # 4.
* '94

hy voor de ſchans Krevekeur, waaruyt de de in te (6) ſluyten, op hoope van door (6) H. de
ſtad groot ongemak leedt en zich deswe uythongeren die ſterke veſting, ſtaande de Groot,
gen veelmaals beklaagd had, t haarer ver voorhanden zynde wintertyd, te winnen. #.
trooſting te belegeren , maar dit was niet Maar terwyl men hiermede aan den kant

(3)Reſol. zoodra door Graaf Maurits, die in dit jaar

van Vrieſland bezig was, beſtonden de

de S#n door de (3) Staaten van Holland tot Groot

Spaanſche benden, by gebrek van betaa

van Holl.

#" Houtveſter van dat Geweſt was aangeſteld, ling hunner achterſtallige ſoldye onder Ka
#93 fol gemerkt, of die heeft den aanſlag, met zich rel van Mansvelt op de grenzen van Vrank
tuſſchen die ſchans en Mansvelt te legeren, ryk te muyten ; de eetwaaren, hunnen
Nederl, teleurgeſtelden verydeld. Zulksde Spaan Veldheer toegevoerd, zelfs te plonderen;
#ten, ſche Veldheer van daar opbrak, en zyne en hunne oude Hoofden af-, en nieuwe,

&# Bor

#

#

benden (4) naar Vrieſland zondt, om al uyt den allerverachtſten en geringſten
daar haar geluk te beproeven, onaangezien hoop, met gemeene bewilliginge der rots
SSS SS 2.

ge

-

NE DE R LA N D S CH E
1593. gezellen aan te ſtellen. Welke ongehoor re Geweſten op dat ſtuk niet minder. Want (a) Reſol.
44O

- zaamheyd, op de Franſche grenzen be gelyk die van Holland de noodige berichts- derStaaten
(1) H. de gonnen, (1) zich ook eerlang in de andere punten voor hunne (4) Rekenkamer, voor #"

S#ia ſteden van Nederland deedgevoelen. Invoe den (5) Griffier van 's Lands Hooggerechts- 1593, fol.
foi ig," gedebezettelingen van Rynberk medeaan't hof en voor de Weeskamers der ſteden (6) #Ree,
muyten ſlaande, door het invorderen van Delft en(7) Rotterdam beraamden, midsga- #

# land,

ders ook orde op 't(8)verley der Leenen af. E#
5 Maart

zich voor een gedeelte aan betaaling hiel
(2) Bor pen. En mids Graaf Herman (2) van den
N#, Berg hen de geïnde geldſommen in minde
Beroerten, . . :
#" ring van hun achterweezen liet behouden,

hangelyk van de aangeſlaagene goederen, 1593, foi.
op het ſlagturven of (9) de ontgrondingen #Reſe

tollen en vreygelden van 't

#
#

en het viſſchen in de (16) Maas en Merwe #
ſtelden, zoo deeden ook andere Staaten #

en het overige in geld, midsgaders vergiffe en ſteden desgelyks, en wel byzonderlyk #n
nis van 't begaane bezorgde, wierdt de op die van de ſtad Uytrecht in dit jaar op #81 tot
ſtand in dien oord geſtild. Diergelyke on het ſtuk der Kerkorde: welke op de aller- # dito
geregeldheden ontdekten zich geenszins plegtiſte wyze tuſſchen den Magiſtraat en #o19i.
onder de krygsvolkeren der Vereenigde de gemeente dier ſtad den eenentwintigſten # #ol.

# Geweſten,

maar die waaren wel betaald, van Bloeimaand (11) deezes jaars wierdt de Staten

van Holl, waar toe de Staaten, behalven de gewoon beſlooten. En dewyl aldus daardoor niet # #
; #'fol lyke tweehonderdduyzend guldens ter min de ruſt in de Kerke aldaar (12) herſteld, 27 Jan,
I•
maand nog tientonnen (3) ſchats daarboven als de grenzen door de wapenenuytgebreyd #sº

#aat in dit jaar bewilligd hebben en zy des tot
# alles willig en bereyd, als in 't laatſte beleg

en beſchermd waaren, zoo behoeft zich

# Reſol.

niemand te verwonderen van in de zelfde

#

#" was gebleeken. Wat het huyſlyke beſtier ſtad en ook dit zelfde jaar deezen legpen- 24 Sept
##
I37.
#
Reſol.

#'fol aanbelangde,zoo was de zorg der byzonde ning te zien in 't licht geeven.
II 5.

erStaaten
van Holl.

23 Jan.

I593. fol.
25

(11) Bor
Nederl.

Beroert.
XXX.

boek,
fol. 46.
-

(12) Bor
Ned. Ber.

- -

XXX.

Op de eene zyde ziet men, onder het wapenſchild dier ſtad, in een bloeijend geweſt eenige #
welbeboude ſteden, omhoog in de wolken het woord BELGIA, Nederland, en in den rand fol. se
dit omſchrift:

LEX REGIT, ARMA TUENTUR. 1593.
DE WET BESTIERT, EN DE WAPEN EN BESCHERMEN 'T 1593.

Rondom het Staatenwapen van het Landſchap Uytrecht, leeſt men in den rand der andere
zyde deeze woorden tot omſchrift:

CALCU L1 RAT1oN UM ORDINUM TRAJECT 1.
REKEN PENNING EN DER STAAT EN VAN UYTRECHT

In 't midden van zoo goede geſteldheyd land goed op den zes-en zeventienden van
van binnen, kreegen de Vereenigde Hooimaand plegtelyk te vergaderen, om te

Staaten zoo by monde van den Franſchen beraadſlaagen of het niet ten hoogſte althans
(13)Bor Afgezant, (13) als door eenen brief van dienſtig voor den lande zoude zyn in dee

#, den Koning zelf tot hun groot leerwee,

ZC

# van zaaken eenen Gezant

#" zen, bericht, dat die Majeſteyt beſtemd van byzondere bequaamheyd, midsgaders
had, den Hervormden Godsdienſt afzwee eenen der ervaarenſte (14) Godsgeleerden (14) Reſol.

#

**

rende, zich met de Roomſche Kerke te

hunner Hooge ſchoole aan zyne Maje- #"

verzoenen. En dewyl dit eene zaak was, ſteyt te zenden, om haar de voorgenoo- 16 July
waaruyt de Vereenigde Geweſten in 't ver me verandering af te raaden, en door goe-#"
volg niet als veel naadeels, zoo voor hun den raad tegens alle de behendige aanſla
ne Geloofsgenooten als den Staat zelf te gen der Roomſche Geeſtlyken in den Ge
gemoet zagen, zoo vonden die van Hol loove te verſterken. Hoewel de yverig
ſten

V. Boek.
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ſten hierop ſterk aandrongen, zoo nam de ling niet, als met de uyterſte omzigtig- 1593.

vergadering eyndelyk met volle eendragt heyd wierdt geſproken, en aan alle Kerk
een beſluyt om, die zaak aan God bevolen bedienaars uytdrukkelyken laſt van daar
laatende, voor een goede uytkomſt en den van in hunne preeken geen het minſte ver
aanwas van den Hervormden Godsdienſt maan te doen, maar om voor den Fran

te bidden. En vermids men op verſchey ſchen (1) Koning alsnog, onaangezien hy (1) Bo;

dene plaatſen met veele ſchamperheden
des Konings verwiſſeling uytkreet, als of
hy zich zoude hebben laaten ontvallen,
dat het draagen der Kroone wel een ter
Mis gaan waard was, zoo zonden zy aan
alle Magiſtraaten bevel van zorgvuldig toe

den Roomſchen Godsdienſt omhelsd had,

te zien, dat van des Konings geloofswiſſe

geeven.

#r.

en voor de Staaten van 't zelve Ryk, naar XXX.

de voorige gewoonte, by't eyndigen hun-#.
ner kerkdienſten te bidden. Met het zelfde verſo.

oogmerk meen ik, dat ook dees legpen

ning door de Zeelanders is in 't licht ge

De eene zyde verbeeldt eenen mansperſoon, die op eene plank, ruſtende op eenen

ronden
(2) I. Ko

rint. kap.
bol, door middel van een koordedanſers ſtok zich beſtandig en in evenwigt houdt, binnen deeze X.
W. 12.

ſpreuk van (2) den Apoſtel:

QUI sT AT VIDEAT NE CADAT.
DIE STAAT ZIE TOE DAT HYT NIET VALLE.

Het gekroonde wapenſchild van Zeeland ſiert de andere zyde, binnen deeze zyne gewoonlyke
zinſpreuk:
LUCTOR ET EMERGO.

1593.

IK WORSTEL EN HOU Mr BOVEN,

1593.

Voorwaar geen zinnebeeld en ſpreuk ja ſcheen die te zullen overſtroomen, ver
konden de Zeelanders met meer rechts, als mids het water, ten tyde dat het val
het bovenſtaande voeren , zoo men aan len moeſt, eenen voet zelf hooger klom, als
merkt de gelegenheyd dier landen, en hoe het in een der voorige acht jaaren geweeſt

zy onophoudendlyk met de alverſlindende

was: zulks het te Hoorn tot beneden aan

zee en ſchrikkelyke watervloeden ten allen
tyde te worſtelen gehad hebben: waarvan
ons dit jaar weer een zonderling voorbeeld
verſchaft. Want op den vierentwintigſten

de herberg van den rooden molen ſteeg. In
zee zelfgeſchiedde eene ſchrikkelykeſchip
breuk onder de ſchepen, welke zich thans

op die (4) verwoede hoofdſtoffe bevonden: (1) H. de

o) Bor van Wintermaand (3) verhief zich om want van honderdveertig, die met koorn S#"Hia.
trent den avond een zeer geweldige weſt en andere waaren om naar Italië te vaaren, foi 197.
#" noordweſte wind, die met yſlyke woede in 't Maarsdiep, Texel, en 't Vlie bevracht
boek,
en ſtorm op ſtorm voortgeſtuuwd, de af en gereed laagen, wierden er veertig van
"" gronden des aardryks zelfs beroerde, de hunne ankers gedreeven, vervolgens ge
zwaarſte boomen van hunne wortels ruk rold en geſold werwaart de verbolge zee
te; daken, toorens, huyzen, en ſchoor baaren de groflyvige gevaarten ſmakten.
ſteenen nedervelde, en onder een ys Eenigen wierden hoog en droog op 't ſtrand
lyk gehuyl in 't midden des akeligen geſmeeten, anderen ſtieten met zoo dol
nachts eenen wiſſen ondergang den aan een geweld tegens een, dat de touwen zyn
zee grenzende landen voorſpelde. Want de ineen verward en de ſchepen te berſten,
de opgedronge zee, door zoo fellen wind zy elkander onderling, onder een yſlyk
gegeeſſeld, verhief haare baaren ten He huylen en kermen der noodlydenden, naar
mel en beukte met eene weêrgalooze den afgrond rukten. Met een woord; den
raazernye 's Lands dyken en duynen; onverzaadelyken zeeboezem vielen onnoe
I. Deel.
Tt t tºt
melyke
Nederl
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1593. melyke ſchatten en den omleggende ſtran

den die van Zeeland door den zelfden ſtorm

TET den(1) de wrakken met by de vyfhonderd geleeden, waarom ten gebruyke der Admi
lyken, als zoo veel getuygen der geleede raaliteyt aldaar in dit jaar dees legpenning
#"
ſchaade, te beurt. Gelyk een verlies had is gemunt geworden.
XXX.
Nederl.
boek ,

fol. 78.

De eene zyde verbeeldt in 't verſchiet een eyland, en wat voorwaart twee ſchepen onderzeyl,
verder is de rand omzoomd met deeze woorden:
ID EM PROTECTOR ET HOSTIS.

DE ZELFDE IS MY EEN BESCHERMER EN VY AND.

Want de dyken van Zeeland (2) bereyken wel veertig mylen, elke myl van vierduyzend roe

(2) Gar-

gon Wal- den, van welke ieder van opmaaken wel zeſtig guldens, en dus in 't geheel, om zich tegens de

# zee te dekken, zesennegentigB tonnen
gouds gekoſt hebben. Daarenboven moet ieder mergen
-

Arkadia,

9

-

idee,' lands tot onderhoud dier dyken jaarlyks zoo aan ſchot- als dykgelden wel acht guldensopbrengen.
pag. 43. De andere zyde voert het wapenſchild der Admiraaliteyt van Zeeland, met deeze gewoonlyke
ſpreuke:

-

LUCTOR ET EMERGO. 1593.

IK WORSTEL EN HOU Mr Bo VEN, 1593.
I594

Met het begin des jaars vyftienhonderd- kant daartoe ten hoogſte geneegen. Want
- vierennegentig, waaren de gemoederen | onaangezien de ſtrafheyd des winters zet

der Roomſche Nederlanderen als opgetoo-|tede hy door ganſch (6) Duytſchland met (ODe

(3)Reſol, gen door de verwachting (3) van Erneſt | den uyterſten ſpoed zyne reys voort, en #
#n
Aartshertog van Ooſtenryk, dien Phi- | is met eenen grooten naaſleep veeler Edel- neſtifol.
AE#.
van Holl. li
-

# lips tot Algemeenen Landvoogd van lieden zyns Hofs langs den Ryn over Keu- #
#sept.fol. Hy
Nederland
aangeſteld
en den
beroepen.
den zeventienden
dag en
deezes
jaars
te ”
#
was dehad
Broeder
van (4)
tegen- |len
| Luxemburg
aangekomen,
aldaar
door
(#) Bor

woordigen, en de Zoon van den over- | Philips Markgraaf van Solre, en Don Dië
#n, lecden Keyzer Ferdinand, welke weder | go Pimentel verwelkomd. Sedert reysde
# de Broeder van Keyzer Karel en dus de | hy voort op Namen ; vanwaar hy , naa

#:

Oom van Koning Philips geweeſt is. Uyt | eenigen tyd te hebben uytgeruſt, op den

verſo,

hoofde, dat hy den Landsheere zoo naa | dertigſten (7) van Louwmaand te Bruſſel (7) Bor

vermaagſchapt was, vertrouwde ieder, met uytneemende pracht en ſtaatſië van #n.
dat hy dit bewind niet zoude aanvaard heb- eerpoorten, vuurwerken, en heerlyken toe- Xxxi"

ben, zonder zich eenen goeden uytſlag |ſteſ wierdt ingehaald en ontfangen. Naaſt #
•4•
-

-

-

-

tot aanwas zyner eere, de herſtelling des | eyndigen dier ſtaatlykheden, die door #.
Vreedes, en 't heyl der ingezeetenen te | Johan Baptiſt Houwaart wederom waa

belooven. Tot nogtoe had hy Hongarië |rengeregeld en uytgevonden, gaf hy
(s) H. De (5) en de uyterſte grenzen des Ryks van |den derden van Sprokkelmaand aan de
#at. wegen den Keyzer zymen Broeder beſtierd, | vergaderde Staaten den laſtbrief zyner
foi, ijs en was aldaar ten hoogſte bemind van des aanſtellinge tot Algemeenen Landvoogd
zelfs inwoonders, zoo door de zonderlin- | over , wierdt daarvoor erkend, en de

ge beleefdheyd in alle zyne bedryven, als | eed van getrouwheyd door de vergader

de beſtandigheyd der gegunde ruſte, mids | de Leden aan hem afgelegd. Van deeze
hy noch den vyand tot de wapenen porde, | aanneeming is de gedachtenis door den

noch van den zelven daartoe gepord wierdt. | volgenden gedenkpenning bewaard, wel
Des ſcheen hy, om Nederland te bevree- | ken

ik

nooit weezendlyk gemaakt ,

digen door Philips derwaart te zyn beroe- | maar ſlechts in (8) Bizot verbeeld gevon- #). pag.
#78
pen, en om dit uyt te werken van zynen | den heb.
I. De
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I. De voorzyde bevat zyn geharnaſt borſtbeeld, en der zelver rand deeze tytels tot om
ſchrift:

ERNEST Us, D E 1 GR AT 1 A AR CHIDUX AU STR1 AE, BEL G1 CA R UM
PROVINCI A R U M GUBE R NA To R.

ERNEST, DOOR GODS. GE NA DE AARTS HERTOG VAN
OOST EN RTK, LAND VOO GD DER NEDERLAND

SCHE GE WESTEN.
Op de tegenzyde leeſt men, tuſſchen eenen laurier- en palmtak, die door twee kroonen als een
krans zyn ſamengehecht, deeze zyne gewoonlyke (1) ſpreuk:

#

Mauſ,

e la Toiſ.

d'Or, pag.
23o.

SOLI - DEO GLORIA.
GO DE ALLEEN DE EER.

II. Van den zelven Aartshertog is my dit penningplaatje by eenen voornaamen liefhebber dee
zer zinlykheden te Bruſſel ontmoet, het voert zyn borſtbeeld binnen dit randſchrift:
ERNESTUS ARCHH D U x

AUSTRIAE.

ER NEST AARTS HERTOG VAN OOSTENRTK.

Naadat de plegtigheden zyner aannee beeldde en op eenen vergulden triumfwa
minge te Bruſſel waaren voltrokken, beſloot gen was gezeeten, op de allerplegtigſte
#, (2)hy,uytgelokt door de alom verbreydde wyze verwelkomd. Verders waaren de
# faam van Antwerpens groote heerlykheyd, ſtraaten met een oneyndig getal van toe
# die ſtad te bezigtigen. Totdat eyndeden(3) zienders opgepropt, de huyzen op eene
# Siets- dertienden van Zomermaand te Mechelen zonderlinge wyze verſierd, en op de mark

# vernacht hebbende, kwam hy den volgen ten en opene plaatſen door de koopluyden
# " den dag, naate Lier eenige uuren vertoefd van Spanje, Portugaal, Genua, Milane,
te hebben, des naamiddags te Berchem, Florenſe en Luka, ieder volgens zyne eyge

daar de gewapende burgery van Antwer en byzondere landswyze, een groot getal
pen, onder 't losbranden van het hand van eerpoorten, en praalgevaarten toe
ſchut, met de uyterſte tekenen van hoog geſteld en opgerecht. In 't byzonder
achting wierdt ontfangen, en langs den hadden tuſſchen de Muntkamer en de
weg tot aan de Keyzerspoort geleyd: wel Abtdy van Sint Michiel de drie Broe
ken naam zy van Keyzer Karel ontleent ders Markus, Johan , en Jakob Fokker D
Y De
#n. (4) en verkreegen heeft. Naauwelyks eene overdeftige eerpoort met veele onder- #,

#Adv.
was hy in de ſtad gekomen of wierdt ſcheydene boogen opgerecht, welke, wel #Adv.
rneſti
Erneſti
# door eene maagd, die Antwerpen ver- (5) duyzend voeten lang tot aan het ver- #.
Ttt tt 3
(

blyf
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1594 blyf van den Aartshertog reykte, en tot ſlachts, in zyn Vaderland komende te ſter-

) Gui

geenen kleynen luyſter van het overryke ven, by uyterſten wille meer (1) dan zes #
geſlacht der Fokkers of Fuggers, verſtrek Millioenen goude kroonen achterliet, van #
te. In 't midden boven den ingang zag

wien de bekende ſpreekwyze van iemand, "*

men eenen gekroonden dubbelden arend,
aan den ſlinker hoek het wapenſchild van
dien huyze, en aan den rechter dat van
Augsburg, vanwaar het herkomſtig is.
Door den koophandel op de Weſtindiën
had het onnoemelyke ſchatten vergaderd,
zulks Antoni Fugger, in de wandeling
Fokker genaamd en hoofd deezes ge

die ongemeene ſchatten bezit, eenen ryken

(2) fokker te noemen herkomſtig en thans ##t.
e

#

-

-

-

-

-

-

r

in gebruyk is. Dit hebbe ik hier chid Alb.

willen aanhaalen, om dat my van den Pºg 185.
oudſten der bovengemelde Gebroederen
dees penning in de penningkas van den
Metaalproever (*) Dirk ter Hoeve in (*)Eſaiur.
's Graavenhaage, is ter hand gekomen.

Om het geharnaſte borſtbeeld van Markus Fokker, die Raadsheer van Keyzer Rudolf (3) den
Not S R II, en ſtamhoofd des Norndorfſchen taks geweeſt is, leeſt men in den rand der voorzyde deeze

(3) Imhof

Imp.482.
Proc. tytels:
fol.
y

MARX FUGGER HERR Vo N KIRCH B ER GE UND

WEISSENHoRN.

Markus

FOKKER, HE ER VAN KERKBERGE EN
WITTENHOORN.

Wiens Vader Keyzer Karel de V tot Lid zyns Raads heeft aangenomen, en niet alleen tot

G), 'E" den (4) Baanderheerlyken ſtand verheven, maar naamaals in het jaar ## den
Not. S. R.
Imp.
mp. Proc.
1'roc

eerlvk
Augsburgſchen
ryksdag
de Standen
Roomſchen
beroepen,
en deeze
B Kerkberge
ryksdag
y
p
#
van
en onder
Wittenhoorn,
diedes
hy aan
hem, en Ryks
zynen
Broeder
eertyds
verpand had
4.

fol. 479.

te leen gegeeven.

In den randder tegenzyde leeſt men, rondom het borſtbeeld van Sibille van

Eberſteyn zyne gemaalinne by welke hy, behalven verſcheydene Dochters, vier zoonen geteeld
heeft, deeze tytels:
SIBIL LE FUGGE R, FRAw VON KIRCHBERGE UND
WEISSENHOR N.

SIB ILLE FOKKER, VROUW VAN KERKBERGE EN
WITTEN HO O RNW.

Zooras Erneſt het Nederlandſche Staats handelen, zondt hy Otto Hartius en Je

bewind had by de hand gevat, ſtrekten roen Komans beyde rechtsgeleerden van
zyne eerſte poogingen om den Vreede tuſ Bruſſel, met vrygeleybrieven der Wer

Q# ſchen de onderlinge Staaten van Nederland eenigde Staaten, (6) naar 's Graaven- (6) Reſol.
#ren, te bewerken. Tot dat eynde, doch onder # alwaar zy, onder veele beleef- #"
de betuygingen
en dat
de Aartshertog
I Meyfol.
# ſchyn van eenige byzondere zaaken van niet
dan naar eenen
beſtandigen
Vreede #
fol. ,,. den Prins van (5) Chimay te moeten ver
wenſch
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wenſchte, aan den Griffier der Algemeene vereffend is, zoo bleef het ook by deeze 1594.
Staaten eenen brief van hunnen Meeſter bedreyging : onaangezien de Vereenigde overhandigden. Welke, den zesden van Staaten de gedaane aanbieding zyns Broe
(:) Net5- (1) Bloeimaand deezes jaars te Bruſſel ge ders van de hand weezen. Want hebbende
# tekend, naa 't uytmeeten der voorleedene de afſchriften van den brief van den Aarts
339 verſo elende, de Vereenigde Staaten tot aangaan hertog, en het gedaane vertoog zyner Ge
van eenen oprechten Vreede aanmaan magtigden aan de byzondere Staaten ge
de, waartoe hy van zynen kant alles, wat zonden, betuygden zyden zevenentwin
in zyn vermoogen was, met de uyter tigſten der (5) zelfde maand, behalven de

$#

ſte oprechtheyd beloofde te zullen by beweegredenen in andere voorgeſlaagene Beroerten,
brengen. Het zelve hebben ook naamaals Paishandelingen meermaals gemeld, van #.
de twee Gemagtigden, op den zeſtien zich geenszins op Koning Philipsbeloften te fotº.
(2)Reſol den (2) der zelfde maand ten gehoor konnen verlaaten, mids die enzyneSpaan- "

#-

COIIlIn.

zynde ingeleyd , by monde aan de ſche Raadsluyden den ouden (6) ingewor- #"

Raad

Algemeene Staaten voorgedraagen en be
#
Omtrent den zelven tyd ook
#l. had zyne (3) Keyzerlyke Majeſteyt ,
198.
het zy om zyns Broeders verzoek meer
(3) Meter. :
N#" ingang te doen vinden, het zy om de
Hiſt. fol. Staaten bevreeſd te maaken, op de Ryks

#

telden haat tegens deeze landen in 't minſte Ned. Hiſt.

niet hadden afgelegd, maar integendeel, ***
op den zelfden tyd dat men deezen Vreede
aanboodt,

# moordenaars om

-

343-

(4) H. de

#

vergadering te Regensburg uytgewerkt,

gekocht en in de Vereenigde Geweſten ge
zonden, om op 't dierbaare leeven van
Maurits, van Frederik Hendrik, nu omtrent

S.#

dat de beſchreevene Ryksleden eenpaarig (7)tien jaaren oud, van Johan (8) van Ol- #en,
lyk een beſluyt naamen, om de wapenen denbarneveld, Aldegonde en andere uyt- b#
oek
tegens den genen op te vatten, welke ſteekende mannen van hunnen ſtaat op ee- #.
weygerig bleefden Vreede op billyke voor ne moorddaadige wyze toe te leggen. Aan # #

#

erSt

-

# waarden aan te gaan. Dan volgens der welk antwoord en de redenen daarin ver-van #"
-

Junyfol.
Duytſchen aardt, die gemeenlyk eerſt tot vat dees legpenning zyne geboorte ver-31594

de zaak komen, als die verbrod, of reeds ſchuld is.

I93

Het gekroonde wapenſchild van Zeeland ſtaat op de eene zyde, en in den rand het opſchrift
deezer woorden:

LUCTOR ET EMERGO.

15.94.

IK WORSTEL EN HOU MT BOVEN,

Op de andere zyde ziet men den

1594.

# Koning aan eenen Nederlander den olyf- of vree

detak aanbieden, terwyl een omge ocht en gewapend verraader hem tracht te ontwapenen,

en door 't zetten van zynen voet te doen vallen, waarop dit omſchrift zinſpeelt:
PACEM OSTENTAT, SED HOC AGITUR.

Hr ZWE TST VAN VREED E, MAAR DIT GAAT ER OM.

Want op den zelfden tyd, dat de Aarts- |van te willen handelen als den Vreedetak

hertog zoo hoog opgaf van zyne oprechte |aanboodt, had men zekeren Prieſter van ſo) Meter.
meening tot den Vreede en door 't verzoek Namen, Michiel (9) Renichon in ſoldaats Ned. Hiſt.
I. Deel.

,

*
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1594. kleederen, in 't laatſte van Lentemaand te te onderneemen, maar ook op het ver

Breda gevangen genomen, welke in 's moorden van Graaf (3) Maurits toe te leg- (##
Graavenhaage gebragt eyndelyk naa veel gen. Al het welke van hem zelf nog wierdt #.
onderzoeks bekende, op 't aanraaden van ſtaande gehouden, als hy met den ſtrop om XXXi. "
den Graaf van Barlemont, ja met mede

den hals op het ſchavot nu gereed (4)#

weeten van Erneſt zelf (gelyk de eerſtge ſtondt, om volgens inhoud van 'tgeſtreeken ( Mete

melde hem gezegd had) in de Vereenigde vonnis geworgd, en zyn lyk aan vierſtuk- #
Geweſten te zyn gezonden om Graaf ken gehakt te worden. Beyder bekente- 3#."
Maurits te vermoorden, en om dit uyt niſſen en de vonniſſen daarop geveld wier

te voeren bereyds tweehonderd Philips den, op laſt der Vereenigde Staaten, door
dalers op de hand te hebben ontfangen. den druk werreldkundig en gemeen ge
Dat ook meer anderen tot dat eyn maakt: 't gene niet weynig de gemoede
de waaren omgekocht, om op het lee ren der Landzaaten tegens den Spanjaard
ven van Frederik Hendrik, van den Heer verbitterde, het oude zeer van nieuws o

(1) Reſol van (1) Sint Aldegonde, van Oldenbar krabde, en hen op 't leevendigſt weder

# neveld en van den Kanſelier Leoninus de voorgaande elende der vaderlandſche
Raad

toe te leggen: waarvoor aan hem, die dit (5) beroerten te binnen bragt, waarvan de (s)Reſol.
uytvoerde, vyftienduyzend kroonen zou gedachtenis, in de harten der Nederlande- ##
#fol. den beloofd zyn. Het zelfde beveſtigde ren als uytgehouwen door de Spaanſche #"
I93hy nog, naadat het gevelde doodvonnis wreedheyd, bequaam was als nog de ge- #4 fol.
alle hoope in hem had uytgebluſt van door moederen te doen beeven, met eenen kil-"
g# # betichten van (2) zoo doorluchtige per lenden ſchrik te bevangen, en tot eene
## ſoonaadjen, eenige maatiging der verdien waarſchuwing aan de Vereenigde Gewe
de ſtraffe te zullen erlangen. Weynig ſten, wier kracht en vermoogen ſtaande
tyds daarnaa wierdt nog zeker ſoldaat Pie de verdrukking eer toe- als afgenomen was,
ter du Four, geboortig van Nivelle, te Lillo" te verſtrekken, van niet te ligtvaardig de
gekreegen en naar Bergen op Zoomgebragt: voorgeſlaage Vreedehandeling toe te

#

1

welke aldaar ondervraagd zynde beleedt, ſtemmen.

Het gene die van Gelder

door LaMotte en den Raadsheer d'Aſſon land, door het uytgeeven van den vol

ville te zyn omgekocht, om niet alleen genden legpenning, ook niet duyſterlyk te
zekeren aanſlag op de laaſtgenoemde ſtad kennen geeven.
-

Op de eene zyde ziet men eenen ſteenhouwer, in eene ſteene tafel deeze woorden hak
ken:

TROJA MIHI, LICET TAMEN.
TRoj E AAN Mr, 'z: STAAT ECHTER VRT:
Dat is: Gelyk het my vryſtaat den Vreede aan te neemen, zoo is echter het voorbeeld van

Troje my tot een waarſchuwing om dien, als nog gevoelig van de voorheen geleedene rampen,
te verwerpen. Waarom men in den rand leeſt:

SCRIBIT IN MAR MORE LAESUS.

1594.

DE B ELE E DIGDE SCHR2 FT HET IN MARMER. 1594.
Die van Gelderland, welke deezen penning gemunt hebben, als blykt uyt het woord GELDER
dat
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dat op den voorgrond ſtaat, hebben waarſchynelyk dit zinnebeeld genomen uyt de Prinſlyke 1594
-m

(1) devyzen van Paradyn, die ſtaande het leeven van Koning Hendrik den II van (2) Vrankryk
beſchreeven, en in het jaar 1563. in 't Duytſch vertaald en uytgegeeven zyn.

(1) pag.
418.
(2) Paran

dyn pag.
# de andere zyde ziet men eenen man, die door zyne ſlechte kleeding den elendigen ſtaat der ##
VOOIT

eedene tyden verbeeldende, het kamille kruyd vertreedt, 't gene, volgens de Kruydken
nis, tegens de verdrukking te ſterker aanwaſt, waarop het randſchrift zinſpeelt, want het luydt
aldus:

vIREscIT vULNERE vIRTUS.
D E DE U G D KR rG T KR.A C H2 D O O R

HAARE

JVO IN DE N.

Naarmaate de Vereenigde Geweſten zich deel by brieven van Maurits (7) aange- (7) Bot
aan den eenen kant, van het aangaan van
den aangebooden Vreede met den Spaan
ſchen Koning, afkeerig toonden, zoo had
den zy aan den anderen kant alle krachten
ſamengeſpannen om vroegtyds een ontzag
lyk leger in 't veld te konnen brengen.
Zulks Graaf Maurits in 't laatſte van Gras

maand by Zwol zich aan 't hoofd van om
trent tienduyzend man te (3) voeten twee
Nederl.
Beroerten, duyzend te paarde bevondt, zynde voor
XXXI.
zien van alles, 't gene tot het doen van
boek,
eene
belegering vereyſcht wierdt. Dus
fol. 17.
verſo.
uytgeruſt trok hy tot ontzet van Koevor
de, 't gene des Konings knechten onder
't beleyd van Verdugo totnogtoe zeer
naauw hadden ingeſlooten gehouden, doch
die op de tyding van Maurits nadering des
(3) Bor

nachts van den zesden in Bloeimaand met
(4) Bor
Nederl.

woonderen voor te komen. Doch vermids #.
zy op hoope van ontzet, zich hiertoe ongeneegen toonden, wierden de aanvech
tingen met meer naadruks als te voore her
vat, en de graavers belaſt het groote rave

-

lyn voor de Ooſterpoort te ondermynen.
Welke hunnen arbeyd met ongemeenen
yver voortzettende , in 't midden van

Hooimaand de vereyſchte myn hadden
vervaardigd.

Op den vyftienden 's a

vonds wierdt ze aangeſtooken en ſpuwen- (8) Bor
de met eenen doffen ſlag vuur en # (8) #n.

ter beſloote keele uyt, ſmeedt zy met den XXXi. "
voorpunt van 't ravelyn wel vyftig van de

#.

daar opſtaande bezettelingen in de lucht, verſ,

wier verſcheurde ledemaaten, onder eene #

ſtille trommen (4) aftrokken, hunne wer hagelbuy van ſteenen planken en aarde, wyd

COnnnn.

ken verlieten, en naa 't in brand ſteeken

Raad.

Beroerten,
XXXI.

maand om in onderhandeling te treeden, #e,
en dus het naakende onheyl hunner in- XXXI.

hunner hutten naar Oldenzeel weeken.

en zydgeſmakt wierden. Hierop geſchied
de de aanval, en wierdt het (9) ravelyn,

-

van Holl.

1o July

1594. fol.
Maurits op deeze wyze zonder eenige het voornaamſte ſteunſel der ſtad, zonder 252.
fol. 18.
Bor
Verſo.
bloedſtortinge Koevorde hebbende gered veel bloedſtorten, in de algemeene verſlaa (1o)
Nederl.
en geſpyſd, kwam den tweeëntwintig genheyd der bezettelingen veroverd. Des Beroerten,
(5) Bor
ſten van Bloeimaand met dit geluk (5) en verzochten (1o) die van binnen eenen ſtil XXXI.
Nederl.
Beroerten, zyne onderhoorige krygsmagt voor Groe ſtand van wapenen, en zonden eenige Ge- #
XXXI.
ninge. Waarvoor, naadat de ſchans van magtigden om te handelen aan Graaf Mau- # #eſol.
boek,
fol. 24.
de Ge
Ouwaarderzyl door Graaf Willem van rits. Den tweeëntwintigſten van Hooi- COnnnn.
boek,

verſo.

Naſſou was ingenomen, de loopgraaven maand (11) wierdt het verdrag geſlooten, Raad.
wierden geopend, en denderden van Zo waarby aan de bezettelingen vryeuyttogt,

van Holl.

en aan de ſtad, boven het behouden haarer

1594. fol.

mermaand het geſchut tegens het ravelyn,

28 July

dat de Ooſterpoort dekte, geplant. Die vrydommen, het recht vergund wierdt om 25%
(6) Reſol.
der Ge
COInIn.

Raad.

van Holl.

25 Juny

1594 fol.
209.

van binnen verweerden zich hiertegens als een Lid van den Staat, nevens de Om- # #"
dapper, deeden geweldige uytvallen, en melanden, haare Gemagtigden, in de ver- #"
verzochten met (6) vrygeleybrieven van gadering der Algemeene (12) Staaten te #ol.
Graaf Maurits eenigen uyt den Magiſtraat zenden. Van welk behaalde voordeel op 23 #
naar Bruſſel te moogen zenden. Dan dit deeze penningen de gedachtenis bewaard #"
288.
wierdt hen afgeſlaagen, maar zy integen wordt.
-

VVV V V 2

I. Het

L/

HISPANIS
AB EXERC-FOED

3
ſ? PROVI-INF. GERM. #
: COVORDIO FvGATIS: 3

ºobsuo
LIBERT REsrit
IN MONVMENTV
W

ORD • FRIS o

I. Het verheven bewerp der ſtad Groeninge, nevens het daarvoor gebragte leger is op de eene
zyde verbeeld. Op de andere zyde ſtaat dit opſchrift:
HISPANIS AB EXEXC1T U FOEDERAT ARUM PROVINCIA RUM INFE
R1o R1s GERMANIAE COVORDIO FUGATIS, GRONINGA QUE

MOX BIMESTRI OBSID1oNE LIBERT AT 1 RESITUTA,
IN MONUMENTUM OR DI N ES FRISIAE FIER I FE
CE RU NT. CIO IO X CIV.

DE SPANJAARDS DOOR 'T LEGER DER VEREENIGDE NEDER

LANDSCHE GEWESTEN VAN VOOR KOEVORDE VERj AA GD, EN
DAARNA A AAN GROEN ING E, D OOR EEN TWEE MAANDIG
BELEG, DE VR rHE rD HERSTELD ZTNDE, HEBBEN
DE STAATEN VAN

VRIESLAND

DE EZ EN TOT'

EEN GE DENKTEK EN DOEN MUNTEN.

1594.

II. De
n

C
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If. De tweede heeft weder het verheven bewerp der ſtad Groeninge op de voor-, doch dit ver- 1594.
ſchillende opſchrift op de achterzyde:

-

AB ASSERT IS SIBI SECUN DUM LIBERT AT EM VIND ICIIS AD

DEFECTION EM SEDUCTA, ATQUE DEMUM POST COEVOR
DAE EXPEDITION EM FAT IGAT A CONSTANTI OBSIDIO

NE, DUCTU ILL u st R1ss 1M1 MAURICII NASSAv 1 AE CO
MIT IS REVIN CIT UR AMPLISS1 M 1s ORDINIBUS
GROEN IN GA.

AN No

CIO I CDXC IIII CAL EN D 1 s

AUGUSTI.

GROENINGE VAN DE VOOR ZICH GE KREEGE BESCHERMING
DE R VRTHE YD TOT AFVAL VERLErD, EN E rND ELTK NAA
DE OND ER NEEMING OP KOE VO R DE DOOR EENE AAN

HOUD EN DE BELEGERING AFGE MAT Z rNDE, WORDT

ONDER 'T BELErD VAN DEN ZE ER Doo RLUCHTI
TIG EN GRAAF MAURITS VAN NASSOU MET DE

HOOGMOOGENDE STAAT EN, D EN EERSTEN
VAN OOGSTMAAND DES JAARS 1594.
AVERE ENIGD.

En dit volgens het verdrag met de ſtad gemaakt, naa dat de Magiſtraat door Graaf Mauritsten
gemelden dage herſchapen was.

III. De derde heeft het zelfde opſchrift op de eene zyde, en op de andere de wapenſchilden van
Gelderland, Holland, Zeeland, Uytrecht, Vrieſland en Overyſſel door eenen band, als een

krans rondom den bundel van zes pylen, ſamengeſtrikt, binnen dit randſchrift:
NEXOS FAVORE NUMINIS QUIS DISSOL VET?

WIE ZAL HEN, DIE Doo R Go DS GUNST VERKNocHºr
ZrN, ONTBIND EN?

#

Hebbende wederom zyne
op
zes bovengemelde Landſchappen, in de

het bedongen verdrag, waarby Groeninge, door de

# was aangenomen, en aan zyne Gemagtigden

zitting in de Algemeene Staatsvergadering der Vereenigde Geweſten vergund.
IV. Op de voorzyde van den vierden, die een legpenning is, ziet men eenen ſterk gewortel
den boom door vyf mannen, 't zinnebeeld van de vyf Geweſten, die onder Maurits Landvoogdy
ſtonden, terneder trekken, binnen deeze ſpreuk:
-

-

-

PRAEVALENT CONJUNCTAE VIRES.
DE VEREENIGDE KRACHTEN OVERTREFFEN.

Terwyl het Spaanſche vermoogen, aan zoo veele oorden verdeeld, en door zoo veele vyanden
Op de tegenzyde ſtaan deeze woorden tot

# , niet magtig was het zyne te beſchermen.
opicnritt:

COVORDIA OBSIDIONE LIBERATUR, MOXo U E GRONINGA
BIMESTRI OBSIDIONE LIBERT ATI RESTITUITUR.
CIO I OX CIV.

KOEVORDE WORDT VAN DE BELE E GE RING VERLos 7, Ew
DAAROP GROEN IN GE, NAA, E E N TWEE MAAN DIG BE
LEG, IN VRT HETD HERSTELD. 15.94.
w

I. Deel.

Xxx xx

Naa

N E D ER LA N D SC H E
Naadat Groeninge op deeze wyze met een predikdienſt gedaan, dien de Magi
I 594.
de zes andere Staaten vereenigd, met be ſtraat, eerſt op het Raadhuys vergaderd,
# ſtad
hoorlyke bezettinge verſterkt, en het be nevens alle de
ſchaadigde, zoo veel doenlyk viel, her op eene ſtaatlyke wyze bywoonde, om
ſteld was, heeft Graaf Maurits het leger den Hemel over zyne zonderlinge beſcher
en is langs Vrieſland in per ming en gloriryke overwinningen te dan
oon naar 's Graavenhaage getrokken; ken. 's Avonds wierdt er zoo met luy
(1) Meter. wordende (1) in alle ſteden, plaatſen en den van klokken, verlichten der huyzen,
Ned. Hiſt.
fol. 339. dorpen, mids de faam zyner behaalde en losbranden van 't handſchut der in de
overwinningen het ganſche land vervuld wapenen gekomene burgeren heerlyk ge
had, met bovengemeene hoogachtinge vierd, waartoe aan ieder Burgerhopman ten
ontfangen. In Holland zeegepraalender koſte der ſtad(3) vyfentwintigponden bus- Q#
wyze zynde ingehaald, wierdt hy door kruyds waaren ter had geſteld. Het zelfde Beroerten,
de Gemagtigde Raaden van dat Geweſt, is ook by alle de Staaten en ſteden der ver- #
45o

s

"

#

#,

den achttienden van Wynmaand met eene eenigde Geweſten naagevolgd, door 't fotº,
-

zeer groote ſpiegel, driehonderd guldens uytſchryven van eenen algemeenen Dank- ".
# Reſol. #
(2) midsgaders met eene welge en Beededagom, met den Hemel over zyne
er Ge

CO In IIl.

Raad.
van

Holl.

18 Octob.

1594. fol.
418.

maakte Neurenbergſche koffer vol wiſtkon
ſtige gereedſchappen, en voor tweehon
derd guldens uyt het ſterfhuys van Jonker
Willem van Treſlong gekocht, in dank
baare erkentenis wegens de dienſten aan

verleende weldaaden te danken, zich voor

het toekomende van zynen krachtigen
byſtand te verzekeren. En gelyk het geen
minder geluk is, naa 't bekomen der voor
deelen, met de zelve zyn gewin te kon
den Lande beweezen, vereerd en beſchon nen doen, als die te verkrygen, zoo heeft
ken. Die van Uytrecht kochten twee men de gedachtenis dier betoonde dank
laſten rogge, deeden het bakken, en in baarheyd over de verkreegene overwin
erkentenis der van God ontfangene wel ningen, even als hier voor van de behaal
daaden onder de behoeftigen hunner ſtad de voordeelen zelfs, door het uytgeeven
uytdeelen. In de hoodfdkerk wierdt ook van deezen legpenning bewaard,

Op de eene zyde ziet men in 't verſchiet twee heirlegers, en voorwaart een man en vrouw met
opgehevene handen JE HO VAH, wiens naam in de wolken te leezen ſtaat, voor de verleende

overwinningen looven en danken, onder dit byſchrift:
IN VICTORIA GRATI.

IN DE OVERWINNING DANKBAAR.
- Het wapenſchild van Zeeland, alwaar dees penning gemunt is, ſtaat op de andere zyde, met
deeze zyne gewoonlyke ſpreuk tot randſchrift:
LU CTOR ET EMERGO.

15.94.

IK WO RS TE L EN HO UT MY BO VEN.

1594

De Vereenigde Geweſten met zoo goe was het verval, en de buytenſpoorige ry
den uytſlag, ſtaande deeze veldtogt, de zing der munte boven den voet, die by
grenspaalen huns gebieds door de wapenen het plakaat van het jaar (4) vyftienhon- #
dusverre hebbende uytgebreyd, waaren derdzesentachtig beraamd was, tot mer- van Holl.
thans niet min bezorgd om de inwendige kelyke belemmering van den koophandel, #
tucht, door 't fnuyken der misbruyken, en daardoor ook tot uytneemende ſchaade 45%.
te herſtellen, welke ſtaande de verwardheyd van de goede ingezeetenen deezes Lands.
der voorige tyden ongevoelig ingekroopen Des zoo gewigtige zaak ryplyk zynde (e) Meter:
1

en hand voor hand

aangegroeid waaren.

# # zy ## # #.
#

Onder de ingeſloopene ongeregeldheden den (5) tweeden van Herfſtmaand alle 1CIRC #
*

*

*

-

AW Boek.
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ſche munten op de ſtraf des doods ver ſamen tot dus lang maar eene Rekenkamer 1594.
booden, en ſtaande dit geheele jaar het in 's Graavenhaage gehad hadden, thans
munten van geld doen ſtaaken, onaange te Middelburg eene nieuwe opgerecht,
zien ook de eene of andere Muntmeeſter opdat van de gemeene gelden en inkom
met eenige verlofbrieven, hem van deezen ſten van dat Geweſt behoorlyke aan
ofgenen Staat of ſtad verleend, zich mog tekening en verantwoording, door de
te gewapend vinden. Hierenboven wierdt daartoe aangeſtelde bedienden, mogt ge
(r) Rcſol. ook een (1) vaſte voet wegens de waar houden en gedaan worden.
Tot eer
# de van de onderſcheydene geldſtukken be ſten Algemeenen Schatmeeſter van dee
# raamd, met uytdrukkelyk bevel van geen ze nieuwe opgerechte Kamer, wierdt de
#" geld, voor hoogeren of laageren prys, als Heer Jakob (3) Valk door de Staaten #
die in het plakaat was uytgedrukt, te van Zeeland om zyne zonderlinge be- #"
nyk van
benoemd
,
als
blykt
uyt
Zeeland,
(2) Guicc. ontfangen. Desgelyks hadden de Staaten quaamheden
deezen legpenning, die te Middelburg ge- fol. 427.
-

-

#" van
#

Zeeland, die te voore met Holland,

Uytrecht, (2) Vrieſland en Overyſſel te

munt is.

-

De eene zyde voert het wapenſchild van Zeeland met zyne gewoonlyke ſpreuk, en de andere
zyde deeze woorden tot opſchrift:
INSTITUT A CAMERA RAT 1 o NU M ZEL AND IAE, PRIMUM
RED DIT o T HES AU RA RIO FALCON E. 15.94.

DE REKEN KA MER VAN ZEE LAND OPGE RECHT, EN VALK
VO OR DE
-

EERS TE MAAL TOT SC HAT MEESTER

AANGESTELD. I 594.

- -

- -

-

-

-

*

Om de uytmuntende bequaamheden van ke laatſte een lyfrentebrief, voor den jon
# deezen (4) nieuwenSchatmeeſter, vonden gen Prins zyn leeven langgeduurende, van
van # de Algemeene Staaten goed hem nevens (9) vyfduyzend guldens 's jaars beruſtte; (oy Reſol.
: # den Heer Walraven van Breederoode tot nog eene beurs met zeſtig Roozenobels #
# " hunne Gezanten aan Koning Jakob van voor de voedſter, midsgaders verſcheyde- #
Schotland te benoemen, om daar over de ne mindere geſchenken aan byzondere per- #4 tol.
(5) Reſol.
-

der Ge
COm m.

plegtigheden van den Doop zyns Zoons te ſoonen van de Vorſtlyke kraamkamer, te ”
ſtaan,vermidshydeKoningen van Vrankryk ſamen omtrent twaalfduyzend guldens uyt

#al en Denemarke, de Koningin van Engeland, maakende. Hooglyk ſtiet zich de Engel- ,
18 jany en de Staaten der Vereenigde (5) Geweſ ſche Koningin (ro)aan deeze geldſpilling: E de

#" ten, als die onder zyne beſte vrienden tel

te meer mids men alhier geheel onge- #Hiſt.

(á, Reſol, lende, tot Gevaders van zynen eerſtgeboo

reed was om de voorheen door haar ver- fol. 213.

#

ren zoon verzocht had. Met een goedge ſtrekte penningen, welke zy thans we

volg van Edellieden gingen zy den achtſten dereyſchte , op voorgceven van den
Y"
van Oogſtmaand van Veere t'zeyl,enkwa ſlechten ſtaat van 's Lands geldmiddelen
7 Nov

Raad.

#ol, men den dertienden (6) der zelver maand aan haar weder uyt te keeren. En zeker
#Reſo behouden in Schotland te landen: alwaar lyk dat de inkomſten der Vereenigde Ge
&#" de jonggebooren Prins den negenden van weſten in deezen tyd niet heel groot waa
Herfſtmaandgedoopt(7) en Frederik Hen ren, kan overvloedig zoo uyt de byzon
Raad.
van Holl. drik genaamd wierdt.
Hunne Hoogmoo dere als algemeene rekeningen in dit jaarge
7 Nov.
1594 fol

gendheden, in erkentenis wegens deeze

houden, beweezen worden. Want in Hol

#ol.
#
melde
Gezanten zeer
heerlyke pillegiften len,bragten alle de gemeene middelen (11) #
#" de
Koninginne (8)
#
de Koninginne
(8) aanbieden,
aanbieden, beſtaande
beſtaan ein in dit jaar omtrent negentien, en de ver- #ol.
# , twee koppen en eene doos van goud, teſa pondingen van alle de huyzen en landeryen #Noy,
#"
#" men vierhonderd ongen weegende, in wel ſlechts vyftonnen ſchats op. Hiertegens 502.
" ontfange eere deeden door haare bovenge land, het vermoogendſte Geweſt van al-

w
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94 was dit Geweſt zoo op de ſteden als het moeſt draagen, zich genoodzaakt vondt,
- platte land met honderdzeſtigduyzend gul vermids het te kortſchieten zyner in
dens jaarlyks aan renten van geligte hoofd komſten, voor honderdvyfenzeventigduy
ſommen bezwaard, en koſtten het onder

houd der veſtingwerken, de ſervys-ofver
blyfgelden, turf, kaarſen, boodeloonen
en vereeringen, jaarlyks tweehonderdvyf
entwintigduyzend guldens, behalven de
wedden, daggelden, en reyskoſten der

zend guldens (2) zoo aan Geeſtlyke als ##
Graaflykheyds goederen te verkoopen. En #
niet zonder reden, want op de zelfde #,
wyze in 't begin des jaars tuſſchen het #

Zuyder en Noorder gedeelte van Holland #94 fol.

de ſtaat van den ontfang en de daartegens **

#

hooge en mindere Amptenaaren en Staats
uytgaaf zynde opgemaakt, zoo
bedienden, welke (1) zoo van het Zuyder leek het, dat die van Noordholland vier
als Noorder gedeelte zeſtigduyzendguldens entwintighonderdvierenzeventigduyzend
'sjaars beliepen. Invoege, als men voor vierhonderdzeventig guldens, tien ſtuy't volgende jaar weder tweehonderdduy vers en twee penningen (3) aan de gemee- #"
zend guldens 's maands voor de gewoonly ne kas van dat Geweſt nog ten achteren comm.

-

ke, en nog veertien tonnen ſchats voor de waaren. Even zoo wierdt ook in dit #on
buytengewoone oorlogslaſten, midsgaders jaar de ſtaat van de inkomſten en laſ- , April
tweehonderdduyzend guldens tot onder ten der Vereenigde Geweſten in 't alge- #94. "
ſtandsgelden voor den Koning van Vrank meen door den Raad van Staate opgeno- ”
ryk inwilligde, het Geweſt van Holland, men, en ten gebruyke en gedachtenis dier
't gene daarin vyfentwintighonderdvyf gehoude rekeninge dees legpenning ge

enzeventigduyzendenzesenvyftig guldens

IllUIlt.

dy

Gr

4 A-RATIONIRVS"
D

Eene hand, die omhoog uyt de wolken komt, houdt eene onzydige weegſchaal op de voor
zyde, wier voorgrond en rand dit op- en omſchrift voert:
JUSTA RATIO FIRMUM SERVANDI FOEDE RIS
VIN CULU M.

RECHTVAARDIGE REKENING IS EEN STERKE BAND OM
HET VERBOND TE ONDERHOUDEN.

De tegenzyde heeft geene verbeelding, maar alleenlyk dit Latynſche opſchrift:
CAL CU L US A RATIONIBUS PROVINCIARUM FOEDE
RAT ARUM IN FER 1 o R1s GER MAN IAE HABIT IS.
CIO I'OXCIIII.
LEG PENNING TER

GEHovDE

REKENING DER VER

EENIGDE GE WESTEN VAN NEDERLAND. 1594.

Hoewel de inkomſten des Spaanſchen deeze wanbetaaling der benden had, tot
Konings oneyndig grooter als die derVeree groot achterdeel van 's Konings zaaken,
nigde Landſchappen waaren, zoo was ech verſcheydene gevaarlyke muyteryen on
ter aldaar de betaaling ſlechter, of omdat tot der de benden zoo nu zoo dan veroor
handhaaving van zoo wyd uytgebreydver zaakt, en die in dit jaar de Vereenigde Ne
moogen ook grootere geldſommen van derlanden van een zeer groot gevaar ver
noode waaren, of veele van 's Konings loſt. Want als door den ongemeenen ſter- (4) Bor
ſchatkiſt onttrokken, of niet met gelyke ken (4) vorſt de ſnelvlietendſte ſtroomen #en,
ſpaarzaamheyd, als by de Vereenigde Staa zeer vaſt toe-en die Geweſten daar door Xxxi.
boek,
ten, beſteed wierden. Hoe 't zy immers voor den vyandlyken inval openl # * fol,88,
p

-

-
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ſloegen de Spaanſche krygsknechten ter | zorgd, met geſchut voorzien, ja zelfs hon- 1594.
zaake van hunne onbetaald blyvende ſoldy | derd ruyters en vierhonderd (6) man te (5 ReſoT

(# de zeer hevig aan 't (1) muyten. Dit gevaar- voet tot onderſtand gezonden heeft, om #"
t

-

-

-

N#Hiſt
quaad
namziende
zynendeaanvang
by denaa
Ita-'t |ſtrooperyen
den Brabantſchen
bodem door
geduurige
1, Beefol.
ſol 216, lyke
liaanen,
welke
Spanjaards,
te bederven.
Terwyl
zy, #

bedryven van diergelyke ongeregeldheden, hebbende hunne winterlegering niet verre ”
hunne achterſtallige ſoldy bekomen, dien van 's Hertogenboſch genomen, altyd in

zelfden weg inſloegen, en, als zynde ſtaat waaren om van den kant van Breda,
vreemdelingen die alleen om loon dienden, Heusden, en Geertruydenberg allen noo
door 't niet ontfangen van den zelven, |digen toevoer en onderſtand te (7) konnen (7) Bot
zich met de daad ook van alle verbintenis | krygen, ja, zoo 't naauwde, zelfs der-

#n,

ontſlaagen waanden. Op hoope dan van | waart te wyken. 't Gerucht van dit ſtraf- XXXI.
(2) Meter hunne achterſtallige ſoldy, (2) die zy met | feloos beſtaan deed niet alleen veele ande-

#.

# # goedheyd niet hadden konnen verkrygen, |ren, die in deeze ongebondenheyd zin had- verſo.
'” te vinden, beſlootenzy die als krygsknech- |den, van alle kanten derwaart toevloeijen,

ten opdenarmen landman met oorlogsrecht | maar zettede de pas bevreedigde Spaanjaards

g# en brandbrieven (3) te zoeken. In deeze aan om, mids de betaling der achterſtalli
#ten,
wanorde betrachtten zy echter goede tucht | geſoldye
traaglyk aankwam, te Sint Pauls
XXXI.
op nieuws te muyten, en ook het land (8) H. de

#

boek

te houden, verkooren dagelyks nieuwe

#.

Overſten om die te handhaaven, voerden aan dien kant door ſchatten en plonderen #Ha.

verſo.

den naam van Vryeſtaat, en in hunne ſtan- tot in den grond te bederven. Zulks fol zij.

-

G

daarden tot zinnebeeldeenen zwarm byen. | Brabant, door deeze muytelingen en an

Het plattelandſteldenzy onderbrandſchat- |dere vyanden bedorven, en alle toe
ting, en op de in- en uytgaande goederen voer van buyten, door de ſtrengheyd

# Reſol

nieuwe tollen.

Daarenboven om van de | van den aanhoudenden vorſt, te wa

# zyde der Vereenigde Geweſten (4) niets |ter zynde afgeſneeden , door een alge
#E" euvels te vreezen te hebben, ſlooten zy |meen gebrek tot in het gebeente verteerd
:594 fol met dezelve een naauw verbond ; uyt | wierdt, en geene kleyne reden had van

# H. de krachte van 't welke, naa de geëyſchte gy-| zich op den volgenden legpenning als
S#ga zelaars te hebben ontfangen, Graaf Maurits | tot den Hemel verzuchtende uyt te beel
# hen met oorlogs- en lyfsbehoeften (5) ver- 'den.
yz

» » » »rrrrrr
') Y

'Y

2-3，

9X

Brabant in de gedaante eener bedrukte vrouwe, houdende de handen kruyswyze op de borſt,
zit op de eene zyde tuſſchen verſcheydene wapenen. Omhoog in de wolken ziet men een zwaard
en geeſſelzweep, beneden in 't verſchiet eenige opgeſlaagene tenten, en in brand geſtookene (9)Jeſkap.
huyzen. Rondom al het welke deeze (9) ſpreuk van den Profeet tot randſchrift ſtaat:
VI. Y. 1 1.
USQUE QUO DOMIN E! ANNO 1594.
HOE LA NGE HEERE! IN 'T JAAR 1594.

Welke zin onvolkomen en afgebroken is, om met des te grooteren naadruk den erbarmelyken
ſtand, waarin Brabant verzonken lag, uyt te drukken. Op de andere zyde leeſt men, om het
gekroonde wapenſchild van Koning Philips, dit randſchrift:
GE cT o 1 Rs POUR LA CHAMB RE DES COMPT Es EN BRABANT.
LEG PENNING EN VOOR DE REKENKAMER IN BRABANT

1595.
595

Niet t'onrecht loosden de Brabandersdee- | van Chimay omtrent Kameryk gelegerd
3
ze zuchten, want de weer tot gehoorzaam- | waaren, beſtonden het platte land van He
heyd gebragte benden, welke wel zeshon- | negouwe en Artois ganſch kaal te eeten,
A

derdduyzend guldens aan acherſtallen ont- en door veelerhanden moedwil den land
fangen hadden, en thans onder den Prins | man uyt te putten en verjaagen. Zy
I. Deel.
Yyyyy
plon

S
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1595. plonderden de dorpen (1) en Heere ſloten, eyge grootheyd hebbende gequeekt, nu

GTSTE liepen de Klooſters af en ſtaken veele huy geen ſchynredenen meer over hadden om
ren, Ned. zen,ja de voorſteden van Arras en Valençyn die langer gaande te houden. Eer hy zich
#'E, zelfs in brand, waardoor het land wierdt echter tot daadlykheden uytliet, maakte
verlaaten, en de akkers onbebouwd blee de Franſche Koning aan die van Henegou
ven leggen; 't gene eene geweldige dierte we, Artois, (4) en andere geweſten den (*) Mete
van koorn te wegebragt, en die van Hol Spanjaard onderworpen, by brieven be- #
# Reſol. land en Zeeland aanzettede, om (2) door kend, datzy dien landaardt het beleedigen 348 verſo,
# # 't wel bezet houden der ſtroomen, allen van den Franſchen bodem te beletten, en
#"B#" toevoer naar den vyand te weeren. Waar uyt het land van Kameryk, binnen zeke
:594 fol. by nog kwam, dat Koning Hendrik van ren tyd te verdryven hadden, of dat hen
# is. Vrankryk zich thans in ſtaat vondt, om by naalaatigheyd van dien, volgens 't recht
Pec 1594 den (3) hoon, dien hy van den Spanjaard van vergelding, gelyke vyandlykheden
# # onder ſchyn van den Roomſchen Gods van zynen kant te verwachten ſtonden.
es Ko- dienſt te beſchermen, ontfangen had, aan Dan vermids deeze waarſchuuwing het be
# dien landaardt te konnen betaald zetten en oogde geenszins tewegebragt, deed de Fran
#ant, daarvan de wraak op de Nederlandſche ſche Koning onder 't geſchal van trompetten

# grenzen doen gevoelen. Want hebbende op alle de grenzen van (5) Nederland by Q:
Holl. foi. den Roomſchen Godsdienſt aangevaard, een openbaar plakaat, gedagtekend den ze- #en,
525.
had hy den algemeenen en voorgewenden ventienden van Louwmaand desjaars vyf #
ſtruykelſteen uyt den weg geruymd, en het
momaanzigt den zulken afgetrokken, wel
ke in 't Franſche Ryk zoo bloedige ver
deeldheden, onder voorwendſel van ge
loofsbeſcherming tot aanwas van hunne

tienhonderdvyfennegentig, aan alle deon- #
derdaanen des Spaanſchen Konings den oorlog verkondigen. Totgedachtenis van'twel
ke deesgedenkpenning, volgens de getuyge
nis van (6) Lukkius, is in 't licht gekomen. (6)folaso,
-

-

Om het borſtſtuk des Franſchen Konings, wiens hoofd met laurier gekroond is, bevat de rand
der eene zyde deeze tytels:
HEN RICUs, D E1 GRAT
1 A FRAN
ET NAVARRAE REX
CHRISTIAN
Issc1
IMAEUs.
w

-

HENDRIK, DOOR GODS GE NA DE ALLERCHRISTELTKSTE
KONING VAN VRAN KRTK EN NA VAR RE.

(#) Hooft . De andere zyde verbeeldt eenen ſtruysvogel, die eenen havik met zyne pooten vertreedt, on

##s

der deeze zyne gewoonlyke (7) ſpreuk:

fol. 169.
PROVOCATUS PU GNO.
GET ERG D VECHT IK.

(8)
der Reſol.
Gecomm.

#
Van

De Franſche Koning
b had van dit voor
In CCII1CIl

de Vereenigde Geweſten kennis gegeeven,

reeds in 't voorgaande jaar (8) en daarby hunne Hoogmoogendheden ver

den tweeëntwintigſten van Wynmaand by zocht om de hulpbenden, die zy onder

ll
e

-

#" brieven aan zynen Afgezant Buzenval, Philips van Naſſou in Vrankryk gezonden
#594
fol die weder by ingeleverd vertoogſchrift aan hadden, tot vordering der gemeene zaake
525.
-

VOOT
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voor den aanſtaanden veldtogt, niet alleen Konings geene kleyne argwaan opgevat, 1595.
nog aldaar te laaten, maar ook om zynen ! alsof hy van zins zoude zyn, om ten koſ
Meeſter met eene goede ſomme gelds, even
als in 't voorgaande geſchied was, in dit
jaar wederom by te ſpringen. Op welk
(i) Reſol laatſte (1) de Staaten van Holland onder

te van Spanje, zyne Staaten vergrootende
zich niet min aan haar Ryk, als aan zyne
andere Gebuurvorſten ontzaglyk te maa
ken. De Franſche Koning zelf verwittigde
#" andere zynde beſchreeven den twaalfden hiervan zynen Afgezant en verklaarde van
12 Dec. van Wintermaand, in eenen onderſtand zinste zyn eerſtdaags den Hertog van Bouil
# " voor den Franſchen Koning van twee ton lon naar Engeland te zenden om dit onge
(..) Reſol nen ſchats (2)bewilligden, en dat wel by gronde achterdenken in 't gemoed der Ko

# zonderlykin opzigte tot de gedaane belof ninginne uyt te dooven, Ja hy (5) be , #
#E" te zyner Majeſteyt, van aan den gemee tuygde in dien brief in alle oprechtigheyd #
COII, IIl.

1594 tol nen vyand den oorlog te zullen verklaa
579.
ren. Het gene de Staaten niet zoodra
(3)
&#,
derStaaten verſtonden dat (3) geſchied was, of zy
van E" beſlooten dat het ingewilligde geld, mids
van 17.
r

voor God, geenszins door deeze oorlogs- Raad,
verklaaring het uytbreyden zyns Ryks in #l.
't oog te hebben, dewyl dat groot en magtig 594 fol.

genoeg was om zich met het zelve voldaan ?”

-

# de wegen tuſſchen Luxemburg en Parys en wel vernoegd te houden. Des dat hy

#Niaal: of Rouan geheel onveylig waaren, by de wapenen tegens Spanje enkelyk had
#s ºok wiſſel op Sedan of Lotteringe ten ſpoedig opgevat om zyne te hooggeſteege trots
9#Reſol. ſte (4) zoude worden overgemaakt. Hoe
heyd te beteugelen, en dus aan Europa de
# wel veelen met deeze oorlogs verklaarin ruſt, die het zoo lang door zyne konſte
v#" ge tegens Spanje, uyt hoofde van des zelfs naaryen ontbeerd had, eyndelyk te ver
# # geducht vermoogen niet weynig in hun ſchik ſchaffen. Welk laatſte ook overeenkomt
# waaren, zoo had echter de Koningin van En met de zinſpeeling van deezen Franſchen
93geland wegens dit gedrag des Franſchen legpenning
•'

Op de eene zyde ziet men den Franſchen Koning geheel in 't harnas te paarde zitten, en met
een uytgetoogen zwaard zyne ruyterbenden aanvoeren, onder deeze ſpreuk:

QUERO PACEM ARMIS. 1595.

IK ZOEK D EN VRE E DE DOOR DE WAPEN EN

159f.

Onder eene Koninglyke kroon ziet men op de andere zyde de wapenſchilden van Vrankryk en
Navarre die met de Ridderordren van Sint Michiel en den Heyligen Geeſt zyn omhangen. Tuſ
ſchen de wapenſchilden ſtaat onder eene gekroonde H, zynde de eerſte letter van 's Konings
naam, en in den rand dit omſchrift:
HEN RICUS III I FR AN CORUM ET NA VARRAE REX.

HENDRIK DE IV. KoNING VAN VRAN KR rK EN NA VAR RE.

Gelyk men deeze oorlogsverklaaringſe
dert het eynde van 't voorgaande jaar wel
voorzien had, zoo waaren, by aanſchry
(6) Meter, ving de Geeſtlyken en (6) 's Lands Rid
# derſchap den eerſten dag deezes jaars te
verſº." Bruſſel vergaderd, om overden nood daar
mede het Vaderland gedreygd wierdt, on
derling te raadpleegen. Van al den Adel

gen, den Spanjaarden, door Fuentes en an
deren alsnog begunſtigd, daar van alleen
de wyte, welker vertrek uyt den (7) lan- () Bar

de, alle die onheylen konde doen ophou- #n,
den, en de afgeſcheurde Staaten geruſt ſtel- XXXII.

len, om zich eenmaal in eene ongeveynsde #

Vreedehandeling in te laaten, en op billy
ke voorwaarden met de overige Landen te
nam Aarſchot, als de eerſte van allen, het vereenen. Door 't welke, zo 't gelukte,
woord op en gaf, naa op het leevendigſte men zich buyten allen twyfel weder zou-

(8 Mete

de jammeren vertoond te hebben, waar in de in ſtaat zien om Vrankryk niet alleen te #n Ned.

de Spaanſche Nederlanden verzonken laa wederſtaan, maar (8) met vrucht zelf, ge-Hiſt tol.
Yyyyy 2

lyk 3"
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1595. lyk eertyds geſchied was, te beoorlogen.
Dan vermids op deezen voorſlag, hoewel
van alle de toehoorders beaamd en gepree
zen, niets weezendlyks volgde, of by de
hand wierdt genomen, vielen de Franſche
krygsvolken in Bourgondië. Op den eer

gekomen was, draalde het niet lang of
men zag, op den (2) zevenden van Lente- (2) Meter.

maand te Bruſſel, op den naam des Spaan- ##.
ſchen Konings een plakaat in 't licht ko- "*
men, waarby aan Hendrik van Navarre,

mids de Spanjaards hem alsnog niet voor
ſten inval, mids dit Geweſt in eene gehee Koning van Vrankryk erkenden, de oor
le eeuwden oorlog niet gezien had, zwicht log wierdt aangezegd, en Philips betuyg

te alles voor de Franſche wapenen, naar de door het natuurlyke recht daar toe aan
diende kleyneſteden door eenen onbeſchry gezet en bevoegd te zyn; als 't gene hem
velyken ſchrik verbyſterd waaren, en de magt gaf om aan de gemelde vyandlykhe
ſchielyk in 't geweer gerukte huyſluyden, den, die de Françoizen de eerſte had
mids hunne onkunde in dat te behandelen, den begonnen, het hoofd te bieden,
eer wierden vermoord als regelmaatig ver zyne eygene ingezeetenen te beſcher
ſlaagen. Des zoude het waarſchynlyk om men , en door de wapenen, aan die
't heele land te doen geweeſt zyn, zoo zich tot vyand verklaard had, alle af
niet Velasko (1), Landvoogd van Milaan breuk te moogen toebrengen. De zelf

(1) Bor

N#, over de Alpen met eenige uyt de ſteden ge de beweegreden vindt men op deezen
#n ligte benden het te hulpe gekomen en, met legpenning uytgedrukt, welke wegens

'Beroerten, ,,

#ek,

denvyandin zyne eerſte hevigheydte ſtuy het verklaaren van den oorlog aan Vrank

fel 39

ten , de verdere aanſlagen verydeld had. ryk in dit jaar te Antwerpen gemunt
Als de tyding van deezen inval ten Hove IS.

,,
(

Op de eene zyde ziet men den Nederlandſchen Leeuw door eenen pyl in den achterpoot ge
en dus geſard zyne klaauwen tot verweering uytbreyden, 't gene ook het randſchrift be
veſtigt, dat uyt Virgilius (3) genomen is:

#d. quetſt,

lib. XII.
Y. 6.

-

-

- -

-

e

TUM DEMUM MOVET ARMA, 1595.
DAN EERST GRYPT Hr DE WAPENEN AAN

1595.

De Nederlandſche Maagd verzeld van haaren Leeuw zit op de andere zyde binnen eenen be
ſlooten tuyn, welke door een verken (waarſchynlyk, om dat men de Waalen Beeren noemt) en
verſcheydene andere dieren wordt beſtormd, zonder zich daarover eenigszins te verzetten. Waar
om in den rand deeze woorden ſtaan:

CONTEMNIT AB ALTO.

15.95.

zr VERACHT ZE VAN DE HOOGTE. 1595.
Als nu dees gevaarlyke toeſtand van 's elfden van Sprokkelmaand viel hy in eene

(4) Bor

Lands zaaken meer als ooit een waakend

flaauwte welke, midszy twee uuren duur

oog en de tegenwoordigheyd van den
Landvoogd zelf vereyſchte, gevoelde Er
neſt de koorts, die zeer langſaam zyne
krachten ſedert vier maanden geſleeten (4)

de, de Geneesheeren deed oordeelen dat

de ziekte de overhand had genomen, en
hy in 't gevaar van ſterven was. Des
het vertrouwen van alle menſchlyke hul

#en had, met het begin van 't jaar geweldig middelen ter zyde ſtellende deed hy zich
p

xxxii.

#
verſo,

toeneemen, 't zy door hartzeer van de Ne
derlandſche zaaken ſtaande zyn Landsbe
ſtier dus verachterd te zien, 't zy uyt ſpyt
van den Vreede met de Vereenigde Staa
ten, gelyk hy zich ingebeeld had, en
waarom hy in Nederland gekomen was,
niet te hebben konnen bewerken.

Den

volgens 't gebruyk de Sakramenten zyner
Kerke toedienen, en is, mids de koorts

nooit weder afging, en hy dagelyks hand
voorhand door ſterk (5) uyt den neus te
bloeden verzwakte, eyndelyk den twintigſten van Sprokkelmaand in den ouder
dom van omtrent tweeënveertig jaaren, op
Ct

S##

##.
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() Reſol het hof te Bruſſel (1) overleeden. Het zeſtienhonderd, op laſt van zynen Broe- 1595.
# lighaam
zynde bevondt men het der den Aartshertog Aalbert, in de kerk TT

#

R#

hart, de long en lever volkoomen gezond, van Sinte Goedele, en 't graf van (3) Jan E#

van
Holl in de blaas eenen ſteen van middelbaare den II Hertog van Brabant, die in het jaar fia. foi
I 8 Febr.
-

-

#l grootte, en in de zyde aan (2) de ribbe ee dertienhonderdentwaalf geſtorven was, be- 351 verſo

# Bo,

nen worm, die het binnenſte zynslighaams graaven, en t'zyner gedachtenis aan de

Nede i

zeer doorknaagd had, en de oorzaak van ſlinker zyde van 't koor eene heerlyke

(4) Geno
#n zyne dood geoordeeld wierdt, Midszyn grafſtede opgerecht, waarop zyne beelde- #.
E” overlyden ganſch onverwacht voorviel, nis in marmer leggende gezien wordt. Op #
# # het gebalſemde lyk in Sint Jakobs. zyn overlyden zyn geene penningen, myns ##

kerk bygezet, en niet eer als in het jaar

weetens, als dees (#)legpenning gemunt. daan.
#"

/

Eene doodkiſt, ſtaande op de lykbaar, is op de eene zyde verbeeld en op de andere zyde, bo
ven eene onzydige weegſchaal het wapenſchild van den overleeden, nevens het jaar
I 5 9 f.

Gelyk men te Bruſſel over dit afſterven geeven, is hy, naa dat Alexander van
van den Landvoogd in zeer diepe rouwe Parma Antwerpen gewonnen had, door
was, zoo zag men te Antwerpen, eer drie den (7) zelven tot Biſſchop dier ſtad en op- (#Sanderi
maanden ſedert verloopen waaren, op volger van François van Zonne verkooren #
En ofwel hem deeze hooge 2dScald
de allerplegtigſte wyze de uytvaart van

#

Lieven vanden Beeke des zelfs Biſſchop ediening in zoo geduchte tyden veelvul- **
(5)Raifi houden. Dees van Gent (5) geboortig dige bezigheden verſchafte, liet hy niet naa
de ſchriften der ouden te doorſnuffelen
ne in 't licht gegeevene dichtkundige en de werken van Suetonius, Caeſar, en

# had eenen doorluchtigen naam door zy
pagió

werken verkreegen, en was, naadat hy Horatius, met zyne geleerde aantekenin
met den vermaarden Dichter Jakob Sa gen opgehelderd in 't licht te geeven.

naſarius om prys geſtreeden had, door Ondertuſſchen in den Raad (8) van Staate (8)sander
alle zoo uyt- als inlanders voor Prins
(6) cha- (6) der Lierdichteren van zynen tyd er
#vili,
geſt. Pon- kend geworden. Daarenboven was hy om
# toºn zyne grondige kennis der Geeſtlyke en
-

-

door Koning Philips # , en tot den #"
Aartsbiſſchoplyken ſtoel van Mechelen," -4
mids 't overlyden van Willem Alanus
benoemd zynde, is hy den vierentwin

# fol. Burgerlyke rechten, midsgaders veeler an tigſten van Grasmaand in den ouderdom
499.
dere weetenſchappen, eerſt tot Aartsdia (9) van zeventig jaaren te Bruſſel in dit (9)Raiſii
ken, en naamaals tot algemeenen Stede jaar overleeden, en te Antwerpen in 't #rs.
houder van den Prins van Luyk benoemd koor de hoofdkerke onder eene zeer 17.
en aangeſteld. Staande deeze bediening, prachtige marmere (Io) grafſtede begraa- (io) Le
zoo door zyne geleerdheyd als wel vol ven. Zyne gedachtenis wordt op .deezen
ge- Marchion.
Roy Not.
. .*
voerde gezantſchappen, veelvuldige bly denkpenning bewaard, welke in dit jaar #
-

ken van zyne bequaamheyd hebbende ge

gemunt 1s.

fol. 69.

In den rand der voorzyde leeſt men rondom zyn borſtſtuk, 't gene in Biſſchoplyk gewaad ver
beeld is, deezen tytel:
I. Deel.

Zzz zz
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N E D ER L A N D SC H E

1595.

LAEVINUS TORRENTIUS, EP1 sco PUS, ANTWERPIE Ns1s.
AETAT I s LXXI.

LIEVEN VAN DEN BEE KE, BISSCHOP VAN ANTWERPEN IN
Z2 NS OUDERDOMS 71 j AAR.

Een jongeling, houdende een kruys in de hand, wordt op de rugzyde door Chriſtus met ee
nen band, die aan zyne hand gehecht is, langs de paden der Godlyke geboden geleyd, en daar
toe door deeze bovengeſtelde ſpreuk aangemaand:
D E U M

S

V O L G

Eer Erneſt echter overleedt, deed hy
den Hertog van Feria, Don Diëgo en Ste
fano d'Ybarra, verſcheydene Staatsleden
en Landzaaten voor zyn bed komen, en

g# (1) verklaarde in hun aller tegenwoordig
#en, heyd, naa zyn overlyden, Don Peter de
XXXII.

Gusman Graaf van Fuëntes tot zynen op

#.

volger in het algemeene Staatsbewind, vol

verſo

gens bevel, dat hy daartoe, van den Ko
ning ontfangen had. In welk bewind de
gemelde Graaf van Fuëntes ſedert ook door
zyne Majeſteyt, tot tyd en wyle zy eenen
anderen zoude benoemd hebben, voor

g) Bor eerſt wierdt beveſtigd.Hy was een(2)Span

E Q_U ER E.
G O D.

hem door Keyzer Karel en zyne Majeſteyt
was vergund, en van hem ſedert zonder
iemands tegenſpraak bezeeten. Dan mids
Fuëntes nu dus onverwacht tot zulken top
van hoogheyd zynde geſteegen, zoo niet
om zyne geboorte, ten minſte om zyn be
wind den voorrang van Aarſchot konde af
vorderen, en dien door zyne verkreege
magt hem in weerwil handhaven, is die
moedige Nederlander, willende den hoogen
rang zyner geboorte, uytheemſche ſtaat
zucht ten geval, geenszins verkort zien,
uyt zyn Vaderland naar Veneetſië ingewil
lige ballingſchap vertrokken en aldaar naa

#en,jaard
XXXII.

#1.

van geboorte, dien landaardt ten maals, het zy hem de ſpyt het hart door
hoogſte toegedaan, en een groot vyand, knaagd had, of door hoogen ouderdom de
alsuyt de laatſte aanſpraak bleek, van den krachten waaren ontvallen, op den elfden
Hertog van Aarſchot: ter oorzaake dees (4) van Wintermaand in thuys van Karel (#
aan eenen vreemdeling den voorrang tot Helman overleeden. Zulks hy nog in zy- #n,
nogtoe niet had willen afſtaan. Waarom ne hooge jaaren de waarheyd zyner aan #l.
Fuëntes en Karel van Mansvelt, die te ſa

genome zinſpreuke, van dat 'er geen lief #r.

men deswegen met Aarſchot in geſchil laa zonder leed is, door eygen wedervaagen, in de laatſtgehoude vergadering van ren heeft beveſtigd gevonden. Zyne
de beſchreevene Geeſtlyken en 's Lands gedachtenis wordt in dit jaar op deezen

(3) Mete- Ridderſchap niet waaren verſcheenen, (3)

#

bewaard ; welke waar

#
mids de gedaane aantuyging van Aarſchot chynlyk op zyn overlyden zal gemunt
Hiſt. fol.
3 # #o over het behouden van den voorrang, die Zyn.
-

Zyn geharnaſt borſtbeeld, geſierd met de Ridderlyke ordre van 't gulden Vlies, ſtaat op de
eene zyde, en in beyder randen deeze tytels:

PHILIPPE SIRE DE CROY, DUC D'ARSCHOT, PRINCE DE
PORCEAN, CONTE

DE BEAUMONT ET

SENING HEM.
PHI

-
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PHILIPS HE ER VAN CRO r, HERTOG VAN AARsc Hoz, PRI Ns
VA/NV

Porc EAN,

1595.

G RAAF VAN BEAUMONT EN

SENNING HEM.

"-

Welk woord Sire, Heer, door die van (1) Ridderlyke geboorte zyn, alleen mag gebruykt, en Q2:
niet meer dan eenmaal herhaald worden, volgens 't plakaat op het ſtuk der eertytelen door den

Beroerten,

Aartshertog Aalbert naamaals uytgegeeven.

XXXIII.

boek,
fol. 11.

Onder zyn gekroond wapenſchild houdt eene hand, die uyt de wolken komt, eenen bykorf,
waar nevens op eenen wimpel deeze zyne gewoonlyke zinſpreuk ſtaat:

DULCIA MIXTA MALIS.

1595.

GE EN LIEF ZONDER LEET, 1595.

Ondertuſſchen dat zoo groote verande den tyd van Vreede (5) te verluſtigen: (s, H. de
ſtaande welke, mids zyn voorzigtig beleyd #n
en betoonde dapperheyd tot zulken top #

ring aan het Hof te Bruſſel voorviel, had
de Markgraaf van Havré, halve Broeder
van den gemelden Hertog van Aarſchot,
door briefwiſſeling met eenen Jakob van

van achtbaarheyd geſteegen waaren, nie
mand hem het hooge Staatsbewind zoude

G# Malderen eertydszynen (2) Huysgenoot, benyden. Waarop Maurits, in 't byzyn
xXxiſ.” en thans gunſteling van Graaf Maurits, de den Staatſche Gemagtigden antwoordde:
# afgebrooke Vreedehandeling indiervoege dat hy zich zoude gelukkig achten, en
leevend gehouden, dat met toeſtemminge roems genoeg verkreegen hebben, zoo hy
der Vereenigde Staaten, van wege den de onheylen konde doen ophouden en den
Adel der Spaanſche Nederlanden, de Hee gewenſchten Vreede bewerken. Waaren zy
ren Theodoor Liesveld geweezen Kanſe der Spaanſche geweldenaaryen moede, 't
(3) Reſol lier van Brabant, de Raadsheer Willem (3) ſtond aan hen, naa 't neemen van een

#" Maas, en een geheymſchryver van den kloekmoedig beſluyt, als vrye luyden met
van 1 tot Hertog van Aarſchot te Middelburg kwaa vryen te handelen, en den Vreede naar hun
#l. men, en den veertienden van Grasmaand begeeren te ſluyten. Op deeze wyze wil
16o.
met Graaf Maurits, den Opperſchatmee den zy zich in verbonden inlaaten, de ver
ſter Jakob Valk, den Raadsheer Roels en ſchillendheyd van 't Geloof zou 't niet ver
anderen, van de Vereenigde Geweſten ge hinderen, zoo maar het oordeel daarvan (6) Meter
magtigd, wegens 't herſtellen van den (6) aan God en aan 't Volk van iederen Ned. Hiſt.
(3) derl.
Meter Vreede in (4)onderhandeling traden. De Staat wierdt gelaaten. Want zy niet ge- #9.
#. Gemagtigden der Roomſche Staaten de re zin8 waaren in een ſtuk waarvan de over- "
359.
denen hebbende opgehaald, die de wonden, tuyging alleen van de Godlyke genaade af.
door zelf
't wegzenden
van 'tgoedkeuringe
vreemde krygs
volk
met 's Konings
by hangt, iemand te dwingen. De haat des
Spaanſchen Konings was onverzoenelyk,
des
waaren zy niet van zins met hem,
na geheeld, op nieuws hadden opgeſcheurd
-

-

v

en nog beletteden te geneezen, ſpraaken

maar met de andere Staaten te handelen.

Hiertoe waaren zy altyd geneygd geweeſt,
en wat ook hunne vyanden uytſtrooiden,
alsof zy hun geluk, in de elenden der ge
buurige landen, en het voeden van eenen
boven de ligt nog bedoelde Krygslauweren eeuwigduurenden oorlog ſtelden, zoo be
ſtellen, dat het geluk glibberig, hy zyner tuygden zy zich geneegen tot den Vreede,
nukken bewuſt, en hem derhalven niets en hadden de hoope van dien eenmaal te
Maurits aan, en betuygden: dat zy niet
twyfelden of hy, begaafd met zoo groote
gemaatigdheyd des gemoeds, zoude ter
iefde des Vaderlands de Vreedepalmen

overig was, als den behaalden oorlogsroem, zullen aantreffen, in 't midden van de yſ
waar door hy boven de oude helden uyt lyke woede des oorlogs, nimmer uyt het
blonk, eyndelyk te verzekeren. Dat hy oog verlooren. Welk laatſte zy ook niet
uytmuntende landen onder zyn bewind, duyſterlyk door deeze penningen, in dit
en zaaken genoeg had om zyn gemoed, in jaar gemunt, te kennen geeven.
Zzzzz 2

I. Op

I. Op de eene zyde houdt de gekroonde Nederlandſche Leeuw in den eenen klaauw een bloot
zwaard, en in den anderen eenen bundel pylen. Op de andere zyde ſtaat een gewapend krygs
knecht op eenen wachttooren, binnen dit randſchrift:
NON CURAS PONO QUIET IS. CIO IOXCV.
IK LAAT DE ZORGE VOOR DE RUST NIET VAAREN.

II. Van den zelfden ſtempel wordt nog een andere

#heeft:
gevonden, welke tuſſchen de

twee achterpooten van den Nederlanſchen Leeuw tot op chrift
S EN A T U s
ºn

(1) Evang.
van Lukas

kap. I.
V. 49.

JD O O R

IT9f

-

C o N s U L T o.

R A A D S B E S L U Y 7.

III. De derde heeft mede den zelfden wachttooren op de eene, dan rondom den Nederland
ſchen Leeuw op de andere zyde deeze (1) ſpreuk tot randſchrift:
FECIT MAGNA QUI POTENS EST.
Hr DIE MAG TIG IS HEEFT GROOTE DINGEN GEDAAN.

Wegens het # of aangaan der
aangeboodene voorſtellen waaren van ver
ſcheydene ook de gevoelens verſcheyden.
Eenigen betuygden dat men niet oorloog
de als om eenen beſtandigen Vreede aan te
treffen: dat het dierhalven eens tyd wierdt
om zoo laſtigen kryg te eyndigen, te meer
vermids men daar toe nu goede gelegen
heyd had, en met voordeel konde geraa
ken : dewyl de Roomſche Staaten het

deel, die gewin by den kryg deeden of
dien de haat tegens den Spanjaard nog zeer
diep in den krop ſtak, verſtonden het on
bedacht te weezen, deezen Vreede met ee

nen Landaardt aan te gaan, die nog even
zeer bezeeten met den ouden haat over het

verſchil van den Godsdienſt deeze hande

ling aanboodt, niet omdat die hen thans

meer geneegen was, maar ſlechts uyt nood
tot eyge behoudenis: welke daarom ook

Vreedehandelen ernſtig aanbonden uyt van geenen langeren duur zoude zyn, als
kenniſſe huns onvermoogens van op beyde totdat die zyne verloorene krachten her
(2) Meter.
Ned. Hiſt.

359. verſo.

de grenzen den Oorlog met vrucht te kon ſteld had, om hen by de eerſte gelegen
nen achtervolgen, waar(2)door zy ook des heyd, die zich gunſtig opdeed, met des
te bereydwilliger zouden zyn in 't ruymer te meer gewelds aan te taſten. Waar waa
toeſtaan van voordeelige voorwaarden. ren dan nieuwe Bondgenooten te vinden,

Dat men verder, ofſchoon wel eenige jaa daar men de ouden thans had in de ly (3) (3) #s
ren herwaart met vrucht in 't uytbreyden gelaaten? Wie verzekerde hen dan het zelf
dergrenspaalen de kryg gevoerd was, daar de geluk, en den Spaanjaard op zyn zwak- 36o.
op, als iet beſtandigs geenszins konde ver ſte te zullen aantreffen ? In tegendeel
trouwen, vermids 't geluk der wapenen de krygstucht zoude in de diepe ruſt des
wiſpeltuurig den verſtandigſten, in 't mid Vreedes vervallen, en de ingezeetenen,
den van den voorſpoed zelf, voor 't wen op 't zoet dier ruſte verlekkerd tot den eens
den deed beducht zyn. Anderen in tegen afgelegden laſt des krygs niet zoo ligt we
der

\

H IS TO R IP EN N IN GE N.

der konnen gebragt worden. · Eyndelyk,
dat de Vereenigde Geweſten, door de vrees
van 't algemeene gevaar althans zoo naauw
met elkanderen onderling verbonden, na
derhand en als dit gevaar ophieldt, door

no, de konſtenaaryen van eenenaltyd waaken
$# den vyand en onderlinge (1) verdeeldheden
#" veel ligter van elkanderen konden ge
#"
fol. 28.

ſcheurd, en dus het onbeſtorven metſel
werk deezer nieuwgeſtichte moogendheyd

V. Boek.
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zeer ligt ten val gebragt worden. Even 1595.
als Troije, 't gene, naadat het tien jaaren
alle vyandlyke aanvechtingen verduurd

had, eyndelyk in eenen nacht onder ſchyn
van vreede is t'ondergebragt en verdelgd

geworden. Welke zinſpeeling men op dee
zen legpenning vindt uytgedrukt, die al
leen geſlaagen is, om het aangaan van den
aangebooden Vreede met den Spanjaard af
te raaden.

/

De eene# verbeeldt

het in de ſtad gehaalde paard der Grieken, en Troije, dat de werreld

h Aſië was, daar door overwonnen en aan de vlam ten beſte gegeeven.
omzoomd met deezen Latynſchen dichtregel:

ſtad van ga

C

FAELIX,

QUEM

De rand is

FA CIUNT AL I EN A PERICU LA CAUTUM.

GELUKKIG, WIE N EENS ANDERS GEVAAR EN
VOORZIG TI G MAAK EN.

Des onaangezien ziet men op de andere zyde eenen krygsknecht op eenen tooren de wacht
houden; binnen dit randſchrift:

NON CURAS PONO QUIET IS. CIO IOXCV.

IK LAAT DE ZORGE VOOR DE RUST NIET VAAR EN

Deeze en diergelyke waarſchuuwingen
waaren oorzaak, dat Graaf Maurits op laſt
der Staaten aan de Roomſche Gemagtig
den te verſtaan gaf dat hunne Hoogmoo
gendheden nimmer eenige Vreedehandeling
G# Reſol. met den (2) Spaanſchen Koning, als te
er Staat.
van Holl. zeer op deeze Landen gebeeten, konden
Van I. tOt aangaan, doch dat zy echter, naadat de
# Spaanſche krygsvolken verzonden, en dus
#" de andere Geweſten op vrye voeten geſteld
g# (3) waaren, ten uyterſte alsdan geneegen
fol. #
zouden zyn om met de zelve, doch met
V€IIO.

1595.

ſchenk van (4) vyfentwintigduyzend gul- @Reſoi.
dens voor zyne hofhouding, mids de derStaaien
duurte deezes jaars, gedaan hadden, van #
het tegendeel bereyds zynde verwit-1395 tol.

tigd, zyne hand in den boezem van # van

Liesveld geſtooken, de brieven van vry- 5 tot 13
geley, hem door den Spaanſchen Land- #"
voogd Fuëntes gegeeven, daaruyt getrok
ken, en dus de onwaarheyd van zyn voor
geeven (5) door dit zekere bewys ontdekt. (5) H. de
Dit deed de handeling op 't onverwachtſt Groot,
ſcheyden, waarvan men by brieven, aan #".
den Keyzer, Vrankryk en Engeland tot
uytſluytinge van den Koning van
in onderhandeling wegens een beſtandig weering van alle achterdocht, bereyds had
Bor
Vreedeverbond te treeden. En dewyl Lies kennis (6) gegeeven, mids de aangevange (6)
Nederl
veld hierop antwoordde, dat hy alleen uyt handeling ganſch ruchtbaar en een voor- #en,
den naame der Roomſche Staaten van Ne werp geworden was, waarop al de wer- XXXII.
derland en des zelfs regeerenden Raad, reld de oogen geveſtigd had, en daarom ##.
om deeze handeling voort te zetten, in dit afbreeken niet als zeer traaglyk konde verſo.
Zeeland was gekomen, zonder dat de gelooven. Zulks om ook de gemeente van 't
Spaanſche Koning of iemand van dien afbreeken deezer ſchoonſchynende Vree
Landaardt daarin eenigzins vermengd was, dehandelinge te verwittigen, dees legpen
zoo heeft Graaf Maurits, wien de Staa ning in dit jaar op laſt der Staaten ge
ten van Holland een buyten gewoon ge munt is.

#

I. Deel.

Aaa aaa

Ter

Terwyl omhoog twee ineengeſlootene rechter handen eenen Vreedetak vaſthouden, ziet men
beneden twee benden in onderling gevecht, en den rand omzoomd met deeze woorden:
SIMULATA PAX, CUM SPL EN DET, FRANG ITUR.

E EN GEVE rNS DE VRE E DE Ivo RD T, TE RIrrL Hr

FLIKKERT, VERB Roo KEN.
Op de andere zyde wordt wederom de reeds beſchreeven wachttoren, binnen dit randſchrift,
gCZlcl) :

NON CURAS PONO QUIET IS.
IK LAAT DE ZORGE VOOR DE RUST NIET WAAR EN.

Terwyl men door dit toeval het werk der gedrongen met ſtroopen en plonderen het
Vreedehandelinge met de Roomſche Staa land tot in den grond bedorf Holland (4) Reſol.
ten op 't onverwachtſt zag ſloopen, bey zelf, 't welke twee derden in de gemeene ##
verden de Vereenigde Geweſten zich by bekoſtiging moeſt opbrengen, begoſt op 't #.
#n zonderlyk (1) in dit jaar om de verdeeld voorbeeld der andere Geweſten daarin te #Holl.
van Holi heden, die tuſſchen de ſtad Embde en haa vertraagen: mids het met Zeeland een he- # # 1
; #l ren Vorſt Edſard, zoo over het geſchil van vig geſchil had, zoo over het ſtuk (4) #”"
#
den Godsdienſt als haare voorrechten, waa dermunte als de verlofgelden der uytgaan- #n.

# ren gereezen, door hunne bemiddeling by de (5) koopmanſchappen en goederen. #
#s te (2) leggen. Zy zonden dan hunne Gé Zulks de Zeeuwen, ſtaande dees twiſt, #
fel #59

zanten derwaart, welke, onaangezien men

#d
Nëd. Hiſt de

onder dien dekmantel langen tyd onwillig #"

gens elkander
elkander had
ter hand
wapenen tegens
had ter
han

waaren (6) om hun aandeel in de gemeene En, van
fol 356 genomen, de zaaken in diervoege beleyd ſchatkiſt der Bondgenooten te brengen. In #
den, dat de verdere verwyderingen eerſtge tegendeel de Graaf van Fuëntes, zich met Maart ,
ſtuyt, en daarnaa een verdrag tuſſchen de de misnoegde Italiaanen hebbende verge- #23"

ſtad en haaren Vorſt door de bemiddeling leeken, had, vermids hy om de traagheyd #ol de
(3)Reſol. der Vereenigde Staaten (3)getroffen wierdt. der Vereenigde Geweſten niet veel onweêrs #"

# Welke in dit jaar geene groote voordeelen uyt dien oord voorſpelde, eene ontzaglyke van Holl.
met de wapenen behaalden, het zy door krygsmagt tegens Koning Hendrik in 't #.
#
grooten onderſtand, dien zy aan den veld gebragt, en met eenen grooten (7) 164,
3öö, " den P
Koning van Vrankryk hadden gezonden, naaſleep van wagens, paarden, geſchut, #"
of dat de gereezene oneenigheden, wegens en anderen oorlogsvoorraad den ſchrik der Ned. Hiſt.
't opbrengen der vereyſchte geldmiddelen Spaanſche wapenen langs de Franſche #
in dit jaar, daarvan de oorzaak geweeſt grenzen gevoerd. Waarom de Zeelanders der Ge-"
zyn. Want Vrieſland viel klagtig over de in dit jaar deezen legpenning te Middel- #"

8 Sept,

inwoonders van 't platte land, als ofzy burg in 't licht gaaven, tot betuyging dat, van Holl.
naalaatig bleeven in hun aandeel op te bren gelyk de vyand op al dat uyterlyke ver- #
gen, Gelderland en Overyſſel ontſchul moogen en de kracht zyner wapenen, # "
digden zich wegens hunne armoede, mids zy alzoo op den genaadigen byſtand des &Ned.M#
Hiſt,
tot 335,
de vyand tot in 't hart van 't Land door Heeren hun vertrouwen ſtelden.
De

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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De eene zyde heeft geene verbeelding, maar tot om-en opſchrift deeze ſpreuk van den (1) Koninglyken Harpzangdichter:

# Pſalm
X. W. 8.

HI IN CURRIBUS, HI IN EQUIS, NOS AUTEM IN
NOMINE JE HO VAE DEI NOSTRI. 15-95.
DE EZE OP WAGENS EN DIE OP PAARDEN, MAAR Wr O P DEN
NAAM DES HEER EN ONZES GODS.

1595.

Rondom het gekroonde wapenſchild der Admiraaliteyt van Zeeland, leeſt men in den rand
der andere zyde zyne gewoonlyke zinſpreuk:
LUCTOR ET

EMERGO.

IK WORSTEL EN HOU MT

Want het leger van Fuëntes beſtondt uyt
(2) H. de twaalfduyzend (2) voetgaſten en tweeduy
#n. zend ruyteren, met welke hy Chaſtelet,
foi,39, een ſtedeken in 't Vermandois, belegerd en
het door 't geſchut van zyne wallen ont
bloot hebbende, de op 't ſlot geweekene
bezettelingen tot de overgaaf gedwongen
heeft. Vanhier rukte hy voor Dourlans,
'tgene door den Hertog van Bouillon met
bequaame bezettinge voorzien was, en die
zich nu op weg begaf om ook den noodi
# voorraad van buskruyd en lyftogt daar
innen te krygen. Dan de Admiraal Vil
lars, die den voortogt geleydde, en met

#* Bouillon in geen goed verſtand (3)was, be

BO VEN.

beſchieten, en eenige der hunne naar de
walbreuk ter (4) verſpieding te zenden.
Welke, ziende die verlaaten, door 't geeven
van eene gunſtige leus, hunne makkers tot

(4) H. de
vroot

Ned.

Hiſt.

fol. 24o.

den aanval noodigden. Dit geſchiedde;
waardoor het ſlot wierdt veroverd, zy
zonder tydsverlies ter ſtad indrongen, en
aldaar geenen tegenſtand vindende, zoo wel
vrouwen en kinderen als het gewapende

krygsvolk vermoordden: zulks noch dap
perheyd den gewapenden, noch mededoo
gen den weereloozen te ſtade kwam en
ſlechts zeven of acht, waaronder de Stede
Abregé
voogd (5) Haraucour, den algemeenen (5)
Chron.
moord ontdooken. Op de ſtraaten vondt de l'Hiſt.

de France,
de l'Hiſt ſtondt, tegens den ontfangen laſt, den men driehonderd lyken van verſlaagene tom.
VII.
# Spanjaard in zyn voordeel en op den dag Edellieden, en tweeduyzend van andere Pa3. 121
, welke zich in de ſtad bevonden
pag. 22.1. van Sint Jakob, Beſchermheylig derSpan
jaarden, te beſpringen. Welke zich daar adden. Dees moord maakte eene yſlyke
om van de overwinning als verzekerd hou verſlaagenheyd in Vrankryk, en veelen in
dende met eene wonderlyke kloekmoedig Nederland beducht dat Koning Hendrik,
heyd dien aanvaller ontſingen, omring even naa 't verklaaren van den oorlog,
den, en nevens vyftien of twintig Edel zich zoo vinnig en door eygene onderdaa
lieden zyns gevolgs gevangen namen, nen en door vreemdelingen van alle kanten
ja in koelen moede doorſtieten, vermids vindende aangetaſt, den moed mogtlaaten
dees landaardt geene gewoonte heeft van zinken, en met den Spanjaard, tot groot
aan den genen het leeven te ſchenken, achterdeel der Vereenigde Geweſten, zy
welke hunne zyde, gelyk Villars, verlaa nenbyzonderen Vreede maaken. Desom dit
ten hebbende zich hy hunnen vyand ver te beletten en hunnen Bondgenoot nieu
voegd had. De belegeraars door dit geluk wen moed te doen opvatten ik vermeen
aangemoedigd beſtonden hierop het ſlot te dat dees legpenning in Zeeland gemunt is.
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Het Zeelandſche wapenſchild ſtaat op de eene en de Franſche Koning op de andere zyde ver
beeld, wordende dees door een beer, wolf, vos en ſlang aangegreepen. Beyde de randſchriften,
(i) Pſalm dienende om hem op God, wiens naam in eene heldere wolk ſtaat, zyn vertrouwen te doen ſtel
XXVII.

W. 14

len, is deeze ſpreuk (1) van David:

ExPECTA DOMINUM, vIRILITER AGE, ET ILLE
ROBORABIT COR TUU M. 1595.
WACHz oP DEN HE E RE, Z rT STERK, EN Hr ZAL UW
HART VERSTERKEN.

1595.

Terwyl dit in Vrankryk voorviel, liet der faame, welke in 't voortrennen ſteeds

;) Bot des zelfs Koning de Vereenigde (2)Staaten grooter wordt, het getal van zyne onder
#n, verzoeken, om met hunne krygsmagt iet hoorige manſchap verre boven de waar
#” van gewigt tegens den Spanjaard te onder heyd vergrootte. Waardoor Graaf Mau
neemen, waardoor die verpligt wierdt zy rits (6) miſleyd, of zich ten minſte zoo- #
** ne krachten elders te gebruyken, om dus daanig veynzende, mids 't hem eene on- van Holi.
aan de Franſche grenzen, die op de gemel moogelykheyd was de ſtad zoodaanig te #.
de wyze zeer hevig wierden aangetaſt, ee konnen inſluyten, dat 'er geen onderſtand #"
nige verligting te bezorgen. Des trok in gebragtwierdt,het beleg deed opbreeken.
Graaf Maurits, den zevenden van Hooi Het grof geſchut wierdt met (7) de voor- (7)Bot
# maand (3) uyt 'sGraavenhaage zynde ver naamſte krygsgereedſchappen naar Zut- #en,
van Holl reysd, hoezeer ook dusverre de zomerver fen gezonden, den zoetelaaren bevolen XXXII.
#el loopen was, ruym tienduyzend man by het hunne te bergen, en is gevolglyk, #.

#,
a

•

# " een, en heeft den veertienden (4) der naa 't in den brandſteeken der ſtrooje hut
g:# zelfde maand zyn leger voor Grol geſlaa ten, en 't gene men, mids gebrek aan wa
foi,63.

gen. Welke plaats geenszins van 't noodi gens, niet vervoeren kon, het leger zelf

ver",

ge voorzien was, en onder den Graaf van den vyfentwintigſten van Hooimaand op
Stierom maar zeshonderd man en zeer wey
nig geſchuts tot haare beſcherming inhad.
Zoodra het noodige tot dit beleg te ſcheep
langs den Ryn en de Lek in 't leger was
aangekomen, wierdt daarvoor de beſchan

gebroken, en heeft zich tot dekking der
kleyne ſteden Deutekom, Anholt en 's

Heerenberg te Selvolde, by den ouden

Rynſtroom, nedergeſlaagen. De vyand het
Staatſche leger hier niet hebbende durven
ſing begonnen, eenig geſchut geplant, en aantaſten, is ſedert terug zoo verre voor
de ſtad, mids men van haar gebrek bewuſt by Wezel getrokken, tot dat de Lipſtroom
was, uyt den naam van Maurits opge de twee legers (8) vaneen ſcheydde. Toen (3),rOOt
H. de
eyſcht. Dan de Stedevoogd, die een wak ſloeg men het Staatſche leger te Biſlich ne- N#Hiſt.
ker krygsheld was, liet zich zoo ligt niet der, liet het beſchanſen, ley de ruyterben- fol.241.
omzetten, maar betuygde het uyterſte, den in de huyzen van 't dorp en 't voet
op hoope van ontzet, te willen waagen. volk daarbuytenom in de gedaante eener
En niet zonder reden , want Mondragon halve maane, met voorneemen van alhier

Bevelhebber van 't ſlot van Antwerpen, den vyand te verduuren, en hem op uyt- (9)Reſol.
hebbende het gevaar van Grol verſtaan, drukkelyk bevel der Staaten (9)ter begun- #"
trok aanſtonds op met een vliegend leger ſtiging van den Franſchen Koning tot het v# tot
(5) Bor
B#n

van vyfduyzend knechten en duyzend ruy
ters, geligt uyt Antwerpen, (5) en de ſte

eynde van den veldtogt op te houden. Dan #
dewyl de Staaten van Holland het eene #"
den langs de Maas en den Ryn, tot ont oneer des Lands oordeelden, dat Mau- # #ol.

#" zet der belegerde veſtinge. De maare van 't rits als Opperbevelhebber in 't veld zoude #

#,
afkomendes vyands verſpreydde zich ſtraks blyven tegens Onderbevelhebbers van # II
• 32 •
alom, die ook, het zy door de ſchalkheyd den vyand, zoo(ro) verliet die daarop vol- #
van den Spanjaard, of door de gewoonte gens hun verzoek het leger, naadat hy 595 fol.
het

357.
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guldens was beſchonken, midsgaders de 1595.

Willem en Philips van Naſſou had opge jonge Graaf Erneſt van (2) Solms om- (FREET

draagen. Invoege onder 'tbeleyd van deeze |kwaamen., Mondragon was echter de eer- #
Oll.

w-

en in de zelve geſtalte de twee legers tot 1 ſte die opbrak en zyn (3) leger ſcheyd- & SE
in Slagtmaand aldus bleeven leggen, terwyl | de, 't gene van de Staatſche benden daar- 1595 fol.

# tuſſchen de uytgezondene buytzoekers te- | op ook wierdt naagevolgd, en dus de 3#Bor

#l met heete ſchermutſelingen voorvielen, | veldtogt geëyndigd. Van dit wederzyds #
#ot waarin onder anderen Graaf Philips van hardebollen tot in Slagtmaand toe, wordt ººk E"
#2 Maart Naſſou, die in dit jaar door de Staaten (1) | de gedachtenis op deeze legpenningen be- fol.35.
#,
#" van Holland met vyfentwintigduyzend 'waard.
#
- nVie

-

-

# AIDV KRSA RIA?

##SKIvoLDIA cv M.

I. Een tooren wordt op het voorſtuk van den eerſten door verſcheydene kryg knechten met
eenen ſtormbok gerammeyd, binnen dit omſchrift:

INGEMINANDo sUBRUET.
DOOR 'T STERK VERDUBBEL EN ZA L IIY NE DE RS TO RTE NV.
'A,

Het ruggeſtuk heeft geene verbeelding, maar alleen deeze woorden tot opſchrift:
CASTRA CONSPEXIT IN SE ADVERSARIA SEL VOLDA CUM
BISL ECHIO AD NOVEM B RE M CIO I DXCV.

SEL VOL DE EN BIS LICH HEBBEN DE LEGERS TOT IN SLAGT

MAAND TEGENS ELKAN DER GELEGERD GE ZIEN. 1595.
't Was ook om deeze reden dat Maurits de eere wierdt naagegeven, dat hy niet min met voor
zigtig beleyd, als heldhaftige dapperheyd zyne aanſlagen beſtierde, en aldus by den heldenmoed
van Mars, in den vyand eenig voordeel af te winnen, de wysheyd van Pallas, met het gewon

nene op eenen anderen tyd naar vereyſch der zaaken ſlechts te beſchermen, gepaard had.
II. Waar op dees tweede

#eming zinſpeelt.

Want de eene zyde verbeeldt den Oorlogs

god Mars, binnen dit byſchrift:

-

Q_U AE R ER E.
Z O E K E N.

Op de andere zyde ziet men in 't verſchiet de tenten van twee legers, en voorwaart de Godin
der wysheyd Pallas, welke in de eene hand eene ſpeer en in de andere het wapenſchild van Hol
land voert.

In den rand ſtaat tot omſchrift:

ET TU ERI.

15.95.

EN BESCHERMEN.

15.95.

Hoewel Maurits leger tot geen ander op den achtſten van Oogſtmaand te belege
eynde zoo lang in 't veld gebleeven was, | ren, om 't welke uyt te voeren die van
als om den Spanjaard op te houden, en | Artois, Henegouwe, Ryſſel en Lodewyk

hem te beletten van meerdere voordeelen van Barlemont, verjaagde Aartsbiſſchop

# op de Franſche grenzen te behaalen, zoo dier ſtad (5) te ſamen by de vyfhonderd- S #
van Holl beſtondt echter Fuëntes, op 't aanſchry- |duyzend guldens aan geld, behalven eene #en,
: ven des Konings en de klagten der aangren- | menigte van ſoldaaten, delvers, en ſchans- #l.
#595 fol. zende Landzaaten, de ſtad (4) Kameryk ! gereedſchappen, om van zoo haatclyken #.
443 -

I. Deel.
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breydel verloſt te zyn, vrywillig opbrag wierdt, om in 't vervolg de ſtad Kameryk

F ten. In Kameryk had Johan van Monluk, als eyge, doch onder de beſcherming der
Heer van Baligny en Maarſchalk van Vrank Kroone van Vrankryk, te beheeren. Om
ryk, by de veertien jaaren achtereen, dit nieuwe vermoogen, ontbloot van
als Stedevoogd het bevel gevoerd. In recht, met geweld ſtaande te houden, was
welk bewind hy door den Hertog van A hy genoodzaakt zyne onderdaanen door 't
lençon, als die Kameryk in het jaar vyf invoeren van nieuwe (3) ſchattingen te #"
(1) Mete
drukken, om hen dus verarmd beter te Ned. Hiſt.
ren Ned. tienhonderdeenentachtig (1) ontzet had,
Hiſt. fol. was aangeſteld, en ſedert naa de dood des doen aan de hand gaan, en met de afgekne-fol. 243
*" Hertogen alleen de Koninginne moeder velde gelden, mids gebrek van eygene,
voor meeſtereſſe erkende, volgens den uy zeer zwaare bezetting tot het in toom hou
(2) Meter.
Ned. Hiſt. terſten(2) wil van haaren overleeden Zoon. den der misnoegden in de ſtad, en geene
fol.362. Staande de burgerlyke oneenigheden, die mindere veſtingwerken tegensalle aanvech
6pden naam van 'theylige verbond tuſſchen tingen van buyten te onderhouden. Se
Guize en Koning Hendrik den IIIin Vrank dert zyne ſtad met een beleg gedreygd
ryk ontſtonden, koos hy de zyde der wierdt, zaghy zich gedwongen om het ge
verbondelingen, tot dat hy, ziende Hen tal der oude bezettelingen met nieuwe aan
drik den IV dagelyks in magt toeneemen, genomene krygsknechten, en door dien
zich, door de bemiddeling zyner afgerech laſt weder, onaangezien het voorige mis
te Huysvrouwe, met die Majeſteyt ver noegen, den haat der inwoonderen nog
zoende, en ſedert in diervoege der zelver meer te vergrooten. Van deezen Baligny

gunſt heeft weeten te winnen, dat hy niet i worden twee legpenningen gevonden,
alleen tot den Prinſlyken ſtand verheven, welke, mids z zonder jaartal zyn, ik
maar hem daarenboven ook toegeſtaan i beſt hebbe geoordeeld alhier te plaatſen.

I. De eerſte voert op de eene zyde, rondom het gekroonde wapenſchild van Kameryk, dit
randſchrift:

QUI BIEN COMPTE NE S ABUSE.

DIE

WEL

REKENT VERG IST ZICH NIET,

Heraud

Het wapenſchild van Johan de Monluk ſtaat op de andere zyde, omhangen met de Ridderordre
van Sint Michiel, door Koning Lodewyk (4) den XI, in het jaar veertienhonderdnegenenzeſ
tig te Amboize in Vrankryk uyt dertig Ridderen opgerecht. Het randſchrift beſtaat uyt deeze

fol. 187.

tytels:

(4) De
Rouk
Nederl.

-

JEAN DE MONLUC, SE1GNeu R DE BALAGNI.

yoHAN VAN MoNLUK, HEER VAN BALIGNr.
Hy was een natuurlyke zoon van Johan van Monluk, Biſſchop van Valençe in 't Dauphiné
en van Anna Martin: In den jaare vyftienhonderdzevenenzeſtig wierdt hy gewettigd, en zes jaa

ren laater naar Poolen gezonden, om voor Hendrik Hertog van Alençon die kroon, by de op
handen zynde verkiezing, te verkrygen. Weder gekeerd raakte hy naamaals in den dienſt van

François van Anjou, ingehuld Vorſt van Nederland en door hem, als gezegd is, aan het Stede
voogdſchap van Kameryk.

-

. -.

II. De tweede heeft op de eene zyde het wapenſchild van Johan van Monluk binnen zyne ty
tels, en op de andere zyde dat van Reynette van Klermont zyne Huysvrouw, die Dochter was
van Jakob van Klermont Heer van Buſſi, en van Katarine van Beauveau.
(5)Abregé

Deeze moedige Heldin, ziende haare |aan-en uytvallen, midsgaders't loſſen van 't E#"
ſtad belegerd, liep met het geweer in de | geſchut , zulks de aanvallers door deeze France,

hand, bezigtigde de wallen, gaf laſt tot de | voorzorg en 't regenachtige (5)

: #"
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weynig konden vorderen. Maar wat holp voorzien was. Des liet Baligny eenen 1595.
deeze wakkerheyd tegens eenen vyand van ſtildſtand van wapenen verzoeken, die
buyten, terwyl de grootſte zelf binnen hem voor vierentwintig uuren wierdt toe
de ſtad was. Want de burgers tegens geſtaan : ſtaande welke tyd , mids het
Baligny verbitterd, om de redenen zoo groote gevaar daar die van 't ſlot zich in

even gemeld, wiſten tweehonderd Zwit bevonden, een zeer voordeelig verdrag
ſers van de bezettelingen op hunne zyde wegens 't overgeeven van 't zelve op den
te krygen, en beſtonden # op alle ſtraa zevenden van Wynmaand wierdt geſloo
ten te verſchanſen, de markt in te neemen ten. De Vrouw van Baligny ondertuſſchen
en eenigen uyt de hunnen om te handelen raazende van ſpyt, en achtende de dood
aan den Spanjaard te zenden. Op 't ge zoeter, als zich weder zonder 't eerſt ge
rucht van dit beſtaan, terwyl Baligny door proefde vermoogen, en tot de laagte van
vrees als verſtyfd ſtondt, vloog zyne ge den ampteloozen ſtaat gebragt te zien,
maalin met eene halve piek in de hand van ſloot zich op in eene kamer, terwyl haar

't ſlot naar de oproerigen, die zy door man met het handelen bezig was, en het

#'ſmeeken, (1) belooven, dreygen, bezwee zy eenigingenomen vergif het zy de wan
EhrOn. CIC

-

jfijſt de ren en alles wat de verwoedheyd iemand hoop haar het hart doorknaagd had, im
# ingeeft tot andere gedachten poogde te mers zy verloor weynige uuren voor haar
# # brengen. Maar 't was vergeefſch getracht (3) ſtaatsvermoogen insgelyks het leeven. #
de gemoederen om te zetten, welke door Behalven uyt den gemelden haat tegens Ba- rijſt de
enkelde drift beſtierd die inzooverre den

ligny, zoo had de opſtand der Burgeren #ii.

teugel vierden, dat zy ſlechts op woorde ook zynen oorſpronk daaruyt genomen, pag. 3i."
lyke beloften van den Spanjaard hem de dat hy de # verbeelde kopere geld
poorten openden en in de ſtad lieten. De

ſtukken liet munten, zyne bezetting daar- kon
ron. de bezetting ondertuſſchen week wel op 't mede betaalde, en de burgers (4) wilde (#
#
-

#en,
# de ſlot, dan had geenen tyd om het noodige dwingen die te ontfangen, onder belofte
XXXII.
#nººt,
van de zelve naa 't eyndigen der belegerin- ##
tom. VII. mede te voeren, zulks zy ſlechts voor
»

-

-

#233 (2) tien of twaalf dagen van eetwaaren ge, weder te zullen inwiſſelen.

fol. 42

I. Het eerſte ſtuk, dat voor twintig ſtuyvers, XX Patards, gangbaar geweeſt is, heeft in 't
midden het gekroonde wapenſchild van Vrankryk, daaronder dat van Baligny, en tot opſchrift
deeze woorden:

HENRICO PROTECTORE. 9r.

oND ER HENDRIK DEN BESCHERMER. 9r.
II. Het tweede is het voorgaande gelyk, en kan het geringe verſchil van den ſtempel in de
afbeelding gezien worden.
III. en IV. Het derde en vierde zyn voor vyf ſtuyvers, V Patards, gangbaar geweeſt, en heb
ben, rondom de drie leliën van Vrankryk, dit opſchrift:
r

-

HEN RICO PROTECTO RI.

AAN HENDRIK DEN BESCHERME R.
B bb bbb 2
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Staande het beleg van Kameryk, ont ningen binnen de paalen van Bourgondië

T fing de Franſche Koning van zynen Afge

meer en meer, niet zonder naadenken en

zant van Rome bericht, hoe de Pauseynde ſtaatkundigen argwaan der aangrenzende

lyk op den zeſtienden van Herfſtmaand moogendheden, wyd en zyd begoſt uyt
hem het verzochte ontſlag der voorheen te breyden, zyn 'er de Zwitſers (4) tuſ: g: de
evelde banvonniſſen vergund, in de Room ſchen gekomen, als die, door de verbinte-N#Hiſt.
che Kerk tot lidmaat aangenomen, en nis voorheen met den Huyze van Ooſten-fol 246.
tot de Koninglyke waardigheyd bequaam ryk gemaakt, verpligt waaren om al uyt
(1) Abregé verklaard (1) had. Des beval hy door 't heemſch geweld niet alleen van Milaan,

#e ganſche Ryk God daarover te danken, het maar ook van 't Graafſchap Bourgondië
France, zenden van geld naar Rome, dat de Par te weeren. Waarvan zy aan Koning Hen
tom VII lementen verbooden hadden als voorheen drik kennis gaaven, ten eynde hy zy
pag. 226.
weder toe te laaten, en het verdrag, door
ne wapenen uyt dat Graafſchap wilde
En

François den I. met den Roomſchen Stoel trekken, en in hunne wederzydſche on
gemaakt, ſtiptelyk te achtervolgen. Voor zydigheyd bewilligen, die zy, uyt krach

waar, dit ſtelde nog veele teêre gemoede te der gemelde verbinteniſſe, by weyge-'
ren geruſt, die hunne oogen op het gedrag ring anders zouden genoodzaakt zyn met
des Pauzen hebbende geveſtigd, nu zon den degen te handhaaven. Te gereeder
der eenige wroeginge zich aan 's Konings nam de Franſche Koningdeeze bekendmaa
gehoorzaamheyd onderwierpen. Zulks king aan, omdat hy onder ſchyn van het
zyne Majeſteyt haare magt dagelyks zag verbond der (5) Zwitſers niet te willen (5) Meter.
(2) Bor aangroeijen, en zich in ſtaat vondt om op kreuken, buyten vermindering zyneracht- #.

## den Spanjaard meerdere voordeelen, als baarheyd zyne wapenen nu vandaar te rug 363.
hy tot nogtoe gehad had, te behaalen. Al konde trekken, om die tot het ontzetten
thans hieldt de Franſche Koning zich in 't van Kameryk (van welkers beleg hy de ty
van Bourgondië op , alwaar ding ontfangen had) met meerdere vrucht
(#ol.
#n
Biron
ver
cheydene
ſteden reeds den Span te moogen gebruyken. Aan welke vergun
van Holl.
WEet jaard (2), als gezegd is, afhandig gemaakt de onzydigheyd, en het ontſlag des Pau
#! had. Maar als, naa 't herwinnen (3) van zen aan Koning Hendrik verleend, dees
#"
fol: 38.

#

#" Dijon, Koning Hendrik zyne overwin legpenning zynen oorſprong verſchuld is.

Op de eene zyde # de Roomſche Kerk, in de gedaante eener vrouwe, die een kruys voert
(6) Evang, eenen olyftak aan en Franſchen Koning, die voor haare voeten knielt, tot een teken dat hy
Johan.

weder door de Kerk aangenomen en tot het voeren van de Kroon van Vrankryk bequaam ver
klaard is. Waarom hem door eene hand, die uyt de wolken komt, de Koninglyke kroon,
" onder deeze (6) heylzaame ſpreuk, wordt opgezet:

kap. XX.

#9.

PAX VOBIS.

1595.

VREE DE ZT ULIE DE N.

1595.

Een gewaapend Zwitſer onderſteunt, op de andere zyde, het wapenſchild van Bourgondië:
voorts leeſt men, tot een teken der verbinteniſſe, die de Zwitſers met dat Graafſchap gemaakt
hadden, in den rand deeze woorden:

AETERNA CONCORDIA.
EEUWIG DUURENDE EEN DRAGT.

Maar naauwlyks was de Franſche Ko benden onder 't beleyd van Heraugieres,
#ning te (7) Beauvais gekomen, of hy ver, befaamd door 't winnen van Breda, voor 't

(7) Abregé

I'Hiſt de ſtondt het verlies van Kameryk, en deed uytgaan van dit jaar en indeezervoege ee

#
nen aanſlag op Lier werkſtellig maakten,
tom. VII. deswegen zyn beklag door zynen Afge
-

pag. 232. zant aan de Vereenigde Staaten.

-

Wier 't gene eene kleyne doch ſterke ſtad en om
trCnt

H IS TO RIP EN N IN GE N.

V. Boek.
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trent twee uuren van Antwerpen, even ' ſtondt hy echter met de weynige ſamen
wyd van Mechelen, en zes uuren van geraapte manſchap de Liſper poort te be
# Guicc. zoo
eſchr. der Loven (1) aan het ſtroomtje de Neethe ſpringen, werwaart de Stedevoogd zelf,
Nederl.

fol. 1 17.

gelegen is. Ten een uure des nachts, op | naadat hy het Raadhuys had moeten ver

den veertienden van Wynmaand kwam laaten, met zyne geringe manſchap was
Heraugieresmet omtrent achthonderdveer- geweeken. Deeze verweerde zich hier (4)
tig man te voet en eene vaan paardevolk | zoo lang (4) met een weergalooze kloek

Mete

ren Ned.
fol.

#

voor de Mechelſche poort, waarvoor een moedigheyd, tot dat ten een uure des

ravelyn lag 't gene onvolmaakt, en met gee- middags, onder den Hopman Gaſpar *
(2) Bor
Nederl.

Beroerten,
XXXII,

boek,

fol. 1 13.

ne ſtormpaalen voorzien was. Dit deed hy Mondragon, een goed getal der Ant
met ladders(2) beklimmen, de wagt over- | werpſche bezettelingen, geſtyfd door
rompelen, en de # gevolglyk openſlaan, eenige duyzend Vrywilligen uyt de Me
waarlangs alle de medegebragte manſchap chelſche en Antwerpſche burgerye, den
in de ſtad raakte. Dit kon echter zoo ſtil benaauwden Steêvoogd te hulpe kwam,
niet verricht worden, of daar verhief en de ingekomenen langs ſtraat voor ſtraat

(3)H. de

zich eene geweldige wapenkreet in de ſtad,
waarop Don Alfonzo de Luna Stedevoogd
dier veſtinge, de wapenen aanſchoot, met
zonderlinge vlyt omtrent zeſtig der bezet
telingen by een kreeg, door welke hy ee
ne ſtraat, die op de markt uytkwam, met
bedden, deuren, tafels en planken (3) toe

Groot

al vechtende deed wyken, en eyndelyk
de veroverde ſtad met geen kleyn verlies
van Heraugieres volk weder geheel verlaa

ten. Want veelen op het plonderen betrapt,
of in de onbekende ſtraaten verdoold,

wierden doodgeſlaagen, anderen door den

ſchrik verbyſterd dachten niet dat de poort

Ned. Hiſt.

bolwerkte, en eenen Serjant met twee nog open was, waarlangs zy waaren in

fol. 245.

vaatjes buspulver en een veldſtuk naar de
Lisper poort zondt, terwyl hy zelf uyt het
Raadhuys den ingekomenen het hoofd
boodt, en eenen anderen der bezettelingen
om hulp naar Antwerpen en Mechelen
ſchikte. Heraugieres aan den anderen kant,

derd van de binnengeraakten het leeven XXXII.
boek,
lieten, en zeſtig den overwinnaar gevan fol. 1 13.
gen in handen bleeven. Het verhaal van

poogde wel zyne manſchap, die wyd en zyd

dit beſtaan wierdt te

gekomen, die daarom maar van boven den
Bor
wal af in de (5) grachten ſprongen en deer (5)
Nederl.
lyk verſmoorden.

Zulks 'er wel driehon

Beroerten,

# door den

verſtrooid en met het plonderen der huy druk gemeen gemaakt, en de burgery, die
zen bezig was, byeen te krygen, om al deezen togt verzeld had, met den volgen

le de poorten te vermeeſteren en Don Al den penning, zoo als ik in Brabant ver
fonzo te doen verhuyzen, maar konde, ſtaan heb, door de Regeering in erken
wat moeite hy aanwendde, geene twee tenis haarer betoonde dapperheyd be
honderd der zelve verzamelen.

Des be

ſchonken.

Antwerpen in de gedaante van 't borſtſtuk eener vrouwe, die een ſlot en twee afgekapte handen,
het wapen dier ſtad, op haar hoofd voerdt, is op de eene zyde en binnen dit byſchrift, ver
beeld:
LIRA RECEPT A.
LIER HERVVO N NEN.

Binnenwaart ſtaat de naam van PAUE LUS LA FEVER geſnecden, welke nevens
zyne medeburgers dien togt zal verzeld hebben, en als de anderen met deezen penning beſchon
ken zyn. Op de andere zyde is een Burger- of eykenkrans verbeeld, tuſſchen dit om- en op
ſchrift:

I. Deel.

Ccc ccc

OB

4Zo
1595.

N E D E R. L A N D SC H E

OB CIVES SERVATOS, PRID1E ID u u M OCTo B R1s CIO

Ioxcv.

-

WEG ENS DE BURGERS BE WAARD TE HEBBEN, D EN VEER
TIENDEN VAN WYN MAAND.

1595.

De Vereenigde Staaten, verſtaande tot 1 op aan de Bevelhebbers en Stedevoogden (r)Refol.
hun leetweezen het miſlukken van deezen | (1) van Heusden, Geertruydenberg, de Gº

aanſlag op Lier, en des beducht dat de | Workum, Loeveſteyn, Bommel, en de #
vyand daardoor opgewekt iet diergelyks ſchanſen Krevekeur en Naſſou, van toch ##.
uyt weêrwraake tegens hunne grensſte- naauwe wachten orde in hunne aanbetrouw- #
den mogt onderneemen, ſchreeven hier- ' de ſteden en ſterkten te houden.

BEscHRY
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BE SC HR Y V IN G"
D

E

R

NEDERLANDSCHE
HISTORIPENNINGEN,
D E s E E R s T EN DE E L s
Z E S D E

Na

T

B O E K.

KOoit zag men ſedert eenigejaa Savoye, en dien van Lotteringe met de 1596.
# ren herwaart grooter vreugde uyterſte
eer, en tekenen hunner hoogach
kË by de inwoonders der Spaan tinge verwelkomd en ontfangen. Denne
#ſche Nederlanden, als in 't genentwintigſten van Louwmaand kwam

5sSSkſ begin van dit nieuwe, door hy te Luxemburg, en zynde door Philips
ſtraalen: het zy om den ongewoonen Graaf van Solre van wegen de Roomſche
voorſpoed, waardoor des Konings wape Staaten van Nederland op deszelfsuyterſte
nen de achtbaarheyddes Spaanſchen naams, grenzen verwelkomd, deed hy den elfden
ſtaande de laatſte veldtogt op de Franſche der (4) volgende maand zyne ſtaatlyke (#) Bot
# grenzen, en door 't winnen (1) van vier intreede te Bruſſel, en aan de vergaderde #n,
# # ſteden als herſteld hadden, het zy, om de Staaten opening van de brieven zyner aan- XXXIII.

#e, gewenſchte keur, die de Spaanſche Koning,

1595. fol.

ſtellinge. En hebbende, om de gemoede- #

-

met den Kardinaal (2) Aalbert tot Opper ren der Nederlanderen te winnen, den verſo.
## - Landvoogd zyner landen van herwaart Graaf van Solre tot zynen Stalmeeſter,
# over te benoemen, op'teynde van 't voori die van Arenberg, Egmond en Signy tot Ka
#, ge jaar gedaan had. Dees was de Broeder merheeren aangeſteld, en anderen met an
ton. Vff van den overleeden Erneſt, midsgaders dere ampten en inkomſten begiftigd, heeft
Pag. *46 van den tegenwoordigen Keyzer, en ten hy by brieven ook aan de Vereenigde Ge
volle afgericht in 't beſtier eener Landvoog weſten van zyne aanſtelling kennis gegee
dye, waarvan hy geene geringe blyken, ven, en betuygd alles van zynen (5) kant # Hiſt.
ſtaande zyn verblyf in Portugaal, wanneer te willen toebrengen om, de # daar #.
507.

hy aldaar Onderkoning was, verſcheydene

laatende, de oude ruſt, en verloore een-

jaaren achter elkandere had gegeeven. Op dragt tuſſchen alle de byzondere Staaten

(3) Hiſt het eynde van 't (3) voorgaande was hy

des Lands te herſtellen.

Dan vermids de

# van Barçelona, onder geleyde van zesen Vereenigde Geweſten alle voorſlagen van
prine
" 14

twintig zoo Genueeſche als Spaanſche ga
leyen, naar Italië vertrokken, en ten der
den dage te Villa Franka zynde aangeland,
op zynen verderen reystogt, zoo door den

Pays van de hand weezen, vondt hy zich
genoodzaakt het harnas aan te ſchieten en,

tot handhaaving des Roomſchen geloofs,

gelyk hy op deezen penning betuygt, het
Vryenſtaat van Genua, den Hertog van ſtuk des oorlogs by de hand te vatten.

Rondom zyn borſtbeeld, dat in Kardinaals gewaad op de voorzyde gezien wordt, leeſt men
in den rand deeze tytels:
Ccc cc c 2.

AL

#
Ol. 23.

N E D E R L A N D S C H E
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1596. ALBERT U s , DEI GRAT 1 A SA CRAE Ro MANAE Ecc LEs 1 AE CARD1NAL 1s,
ARCHIDUX AUSTRIAE,

AAL BERT, DOOR GODS GE NA DE KARDINAAL DER HETLIGE
ROOMSCHE KERKE, AARTS HERTOG VAN OOSTENR rK.

Op de andere zyde ziet men de knots van Herkules, en 't ſchild met het ſlangenhoofd van
Meduſa tegens eenen brandenden altaar ruſten. Waarboven de zon en maan, die hy beyde tot
getuygen van zyne oprechte meening neemt, onder deeze ſpreuk, geſteld zyn:
AETERNUS UTERQUE TESTIS.
B ETCD E ZTN ZE MY EEUWIGE GETUYG EN.

(1) Hiſt.
Narrat.

Profect.

princ.

fol. 23.

Gelyk de Aartshertog, zoo had ook
Prins Philips (1) Willem van Oranje aan
de Vereenigde Geweſten geſchreeven, en
hen tot het aangaan van eenen billyken
Vreede aangemaand. Welke Prins, eertyds
door Alva van de Hooge School van Lo
ven geligt en naar Spanje vervoerd zynde,

naar 't voorbeeld van zynen Vader en Broe
ders, zoude verklaaren.

Want veel viel

thans over de reden zyner overkomſte (4) (4)
Reſol.
der Staat.
te zeggen. Eenigen gaaven voor, dat hy ##

-

door den Koning (5) tot Stadhouder van van 27.

Holland, Zeeland en Uytrecht, op een #"
inkomen van zesduyzend dukaaten 'sjaars #fok

thans als geankerd in de trouwe des Konings zoude aangeſteld, en hem met Sibille van #Bor

en het Roomſche Geloofs, op de voor Kleef, de landen van Kleef, Gulik, en Nederl...
ſpraak van den Aartshertog, door Koning Berg met hunne aankleevende gerechtig- #"

#

Philips op vrye voeten
en met den heden, naa de dood van den tegenwoor-boek,
nieuwen Landvoogdin Nederland gekomen digen Vorſt, tot huuwelyksgift beloofd #*
was. Hoewel zyne verloſſing den Staaten zyn. Dan wat van deeze giſſingen zy,
niet als zeer aangenaam konde voorkomen, het is zeker dat hy zich nooit met de Ne
(2) Reſol.
der Staat.
van Holl.
8 Dec.

1595. fol.

zoo betuygden zy (2) echter zyne komſt derlandſche beroerten bemoeid, maar om
binnen de Vereenigde Geweſten niettekon die te doen ophouden altyd zyne vuurige
nen goedvinden, maar belaſttenden Rent genegenheyd betuygd heeft. Waartoe ee

meeſter, die over zyns Vaders aangeſlaa
gene goederen geſteld was, aan hem, tot
onderhoud zyns Hofgezinsuyt de ontfan
gene renten, vooreerſt by wiſſel tienduy
(3) Bor zend (3) guldens over te maaken, ten eyn
Nederl.
Beroerten, de, hem dus ondertuſſchen geene reden
XXXII.
van eenig misnoegen geevende, te kon
boek,
fol. 12.4. nen afwachten, of hy zich voor den Span
jaard of voor de Vereenigde Geweſten,
523

nigen willen, dat ook het mondgeſprek

zoude geſtrekt hebben, het gene hy in dit
jaar met zyne Zuſter Maria Gravinne van

Hohenlo in 't(6) begin van Wynmaand te Q#
Kleef verſcheydene dagen achtereen heeft BEen;

gehouden. Welk ruſthoudend gedragwaar- #til.
ſchynelyk tot het munten van deezen ge- tot 3%.

#penning aanleyding zal gegeeven heb
CIl.

Want rondom zyn geharnaſt borſtbeeld ſtaan in den rand der voorzyde deeze tytels:
PHILIPP Us

GUILELM us,

DEI GRAT 1 A PR1 NcE Ps AURAICAE,

COM Es NASSAVIAE.

PHILIPS WILLEM, DOOR GODS GENADE PRINS VAN
-o R A Nj E, GRAAF VAN NASSOU.

En
*

H IS TO R IP EN N IN GE N.

VI. Boek.

En op de tegenzyde ziet men een ſchip met opgewonde zeylen, 't gene,

473

# het

1596.

ſterk blaazen van twee ſtormwinden, in 't midden van eene beroerde zee op twee ankers geruſt -

blyft leggen: vermids de ſlang van voorzigtigheyd om den grooten maſt geſlingerd, en op des
zelfs mars een kraanvogel met eenen ſteen in den bek, onder deeze ſpreuk, op de wacht
ſtaat:

SUST IN EBO.
IK ZAL 'T U TT HARDE N.
Deeze Graavin was de oudſte Dochter

wyk Graaf van Hanou in 't huuwelyk. Het

van den overleeden Prins van Oranje, en geſlacht der Graaven van Hanou wordt met

in den aanvang van het voorgaande jaar recht onder de oudſten van ganſch Duyts

met Philips Graaf van Hohenlo, Vryheer land geſteld. Want behalven dat men wil dat
van Langenberg en Nieuwſteyn te Buure Ulrik Graaf van Hanou in 't begin der der

# (1) met zeer groote ſtaatſië getrouwd, zyn de eeuwe naa Chriſtus zoude gebloeid heb
# de onder anderen de bruyloft door eenige

ben, zoo is het zeker dar Alberik Graaf

van 27:

Heeren (2) Gemagtigden der Staaten van van Hanou, met Hedwig Dochter van Ryn
# Holland bygewoond,welke uyt den naam bold Hertog van Frankenland getrouwd
1595 fol van dat Geweſt de Bruyd met een halsju zynde, (8) in 't jaar zeshonderdeenen- Not.
&##
S.R.I.
#Reſol weel en eene daaraanhangende (3) bagge, tachtig ſtierf. In 't jaar dertienhonderd proc. #
derStaaten waardig achtduyzendzeshonderdenvyftig verhief Keyzer Aalbert Ulrik Graaf van 398.
#" guldens, midsgaders met twee goude drink Hanou tot Voorſpraak des Roomſchen
1595 fol. koppen en eene goude doos, die twaalf Ryks, en 't is van hem dat dees Philips
#Reſol duyzend guldens buyten het maakloonge Lodewyk afſtamt, hebbende tot Moeder
erStaaten koſt hadden, beſchonken: in welke doos gehad Helena van den Palts, en tot Vader
#" een Rentebrief van (4) vyfentwintighon Philips den IV. van dien naam, welke de
#59; fol, derd guldens jaarlyks, zoo voor haar Augsburgſche Geloofsbelydenis in zyne
à4)7. Reſol. als haare wettige naakomelingen, was ge landen hebbende ingevoerd, in 't jaar vyf
-

-

*

de Staten legen. Diergelyke milddaadigheydbetoon

tienhonderdeenenzeſtig is (9) overleeden. &#1

#" den ook de Staaten van Holland aan haare Philips Lodewyk was befaamd om zyn Froe foi.”
#59, fol. halve Zuſter Elizabet van Naſſou, als die zonderling verſtand, en daarom niet min 4°.
#Reſol. den zesentwintigſten van (5) Sprokkel hiernaa by Keyzer Rudolf den II, als Ma
#Staaien maand des zelven jaars zich met den Hoog thias, en de Vereenigde Geweſten geacht.
# gebooren Vorſt Hendrik Hertog van Bouil Zulks die zyne Gemaalin op haar huuwe
### fol. lon, Burggraaf van Turenne , en Maar
met (10) twintigduyzend guldens be- (roy Reſol.
53ſchalk van Vrankryk in 't huuwelyk be chonken, en uyt hunnen naam door ee- dersfaaten

#

gaf: mids zy die jonggetrouwde Prinſes

nige Gemagtigden de gehoudebruyloft lie- ##

met zesduyzend guldens in gereed geld ten bywonen, welke zoo prachtig was 27 July

en eene Lyfrente van duyzend gul dat, gelyk eenigen (11) willen, aldaar op #"
6) Reſol. dens 's jaars zoo voor haar als haare wet verſcheydene dagen over de achthonderd tº, Bor

# tige (6) naakomelingen beſchonken. In perſoonen van aanzien onthaald, en over #
van, tot dit loopende jaar nu tradt de derde de vyfhonderd paarden der genoodigden xxxiii.
# dochter Katrina Belgika van den over geſtald wierden. Hoe 't zy van hem wordt #
####
leeden Prins en Charlotte van Bourbon een gedenkpenningtje gevonden, 't gene"
# den vierentwintigſten van Wynmaand, ik, hoewel eerſt in 't jaar 16o2 gemunt, niet
van Hoi" naadat zy nu eenige jaaren lang by haare ongerymd oordeel hier te plaatſen, ver
#7 July,
de geweeſt,
Graavin van
was mids het op geen byzonder geval gemaakt
#
. fol. Moeye
opgevoed
metZwartſenburg
Philips (7) Lode
1S.

Zyn geharnaſt borſtbeeld is op de voorzyde met eene leggende kraag, binnen het randſchrift
deezer tytelen, verbeeld:
I. Deel.

Ddd d dd

PHI

-

NE DE R LA N D S CH E
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1596.

PHIL1 ppus LUD ov 1 c us, COM Es HAN AV 1 e ET R IN E cc IAE,
Do M IN Us M INTZEN B ER GAE.

PHILIPS LO DE WYK, GRAAF VAN HANOU EN RE rN ECH,
HEER VAN MUNT ZE NB ERG.

(1) Imh.

Van welk Graafſchap (1) Reynech zyn Vader voor een gedeelte, even als van de Heerlykheyd

NoER.I. van Muntzenberg Reynhart van Hanou door zyn huuwelyk met Adelheyde van Muntzenberg
Proc fol zynde heer geworden, hy deeze tytels voert.
4OOOp de rugzyde ziet men zyn gevierendeeld wapenſchild beſtaande uyt dat van (2) Hanou zyn
#1. de zes roode en goude kepers, cn dat van Reynech 't gene uyt een goud ſchild met vier roode
Proc fol, balken beſtaat. Waar op tot opperſchilt in 't midden, dat van Muntzenberg geſteld is.
4O2.

De Aartshertog Aalbert genoodzaakt, leen ſlechts geſpaard wierden, welke of in
mids de Vereenigde Geweſten den aange de Kerk gevlugt, of de eerſte hevigheyd
booden Vreede van de hand weezen, de der beſtormeren in eenige ſchuylhoeken
wapenen op te vatten, en begeerig om aan ontdooken waaren. Met dit geluk kwam
den oorlogsroem, door Fuëntes in 't voor de Aartshertog in 't begin van Bloeimaand
gaande jaar behaald, niet te wyken, had voor Ardres, 't gene eene kleyne doch

alles tot eenen vroegen veldtogt doen ver ſterke plaats, en van groote aangelegen
vaardigen, en met voordacht het gerucht heyd was, mids zy Kales dekte. Dan de

(3) Reſol. laaten verſpreyden, dat hy van zins (3) maare van den voorgevallen moord in de

# was la Fere, 't gene de Franſche Koning, laaſtgewonne ſtad maakte dat de bezette
in April

naa eene lange inſluyting, thans belegerde, lingen zich niet als beevende verweerden,

: # tol het
te willen
ontzetten.
dewyl
dittezonder
waagen
van eenenDan
veldſlag
niet
doen, en den eenentwintigſten van Bloeimaand(6), (6) Meze
e

vermids de laage ſtad ſedert ſtormender- #y Abr.
en de Aartshertog, mids gebrek van de
noodige ruytery, daartoe ongeneegen was,
vernoegde hy zich met door vyfhonderd
ruyters eenigen voorraad daarin te werpen,
(4) Meze- en, in ſchyn van Montreuil te (4) zullen

#

aantaſten,

# 't onverwachtſte Kalestebele

hand was veroverd, midsgaders de ver- #ſt.
weerders insgelyks geveld waaren, by ver- de #

drag de aanbetrouwde plaats overgaaven. #
Sedert het winnen van Ardres, trok de

-

Aartshertog met zyn leger te rug naar
Gent, met voorneemen om Hulſt te bele

de Hiſt geren. De ſchrik die zich, op zoo onvoor geren, 't gene achter eene vaart tuſſchen
# zien een beleg, onder de zwakke bezetting de Hont (7) en Schelde, als op een onge- (7) H. de
#246” die
verſpreydde,
en de geweldige
ſtormwinden,
den toegezonden
onderſtand
te ſcheep naakbaar eyland is gelegen, des was eene S#ia
der grootſte zwaarigheden, op wat wyze foi,6,"
telkens terug ſmeeten, waaren oorzaak dat het leger in den Hulſter polder zoude te
de bezettelingen op den tienden dag der brengen zyn. Tot dat eynde zich gelaa
belegeringe wegens 't overgeeven van de tende, alsof men het oog op Breda had,
aanbetrouwde ſtad, byaldien zy binnen lokte men Maurits met omtrent tweeduy
acht dagen niet ontzet wierdt, het verdrag zend man, zynde het ganſche leger (8) (8) H. de
ſlooten. Als de bedongen tyd, zonder 't dat de Vereenigde Staaten in dit jaar te veld Groot,
ontfangen van
verſcheenen was, bragten, derwaart; en deed ſtaande de #
weeken de meeſte burgers en bezettelingen duyſterheyd des nachts met eenige kleyne
met zoo groote wanorde naar 't ſlot, dat ſchuytjes omtrent vyftienhonderd ſoldaa
men niet eens bedacht was, om zich van den ten met hunne wapenen, en leevensmid
noodigen mond- en oorlogsvoorraad te delen voor eenige dagen, (9) over de (9) Bor
voorzien. Des bedong men op nieuws Kreek voeren, en in 't Hulſter ambacht, Nederl.
eenen ſtilſtand van zes dagen, ſtaande wel tuſſchen de Moervaart en Spitſenburg (10) #"
ke tyd de Stedevoogd van Boulogne twee voet aan land zetten. Waarop dertig ſol- boek,”
honderdvyftig man by 't laage water tot daaten, die eene kleyne ſchans op den oe- #.
verſterking in het ſlot ſmeet. Zulks de ver bewaarden, ligtvaardig de aangelanden tro, Reſol.
Aartshertog zich hier door genoodzaakt tegenstrokken, en met hunne nederlaage , #
zag,om het ſlot gewapender hand, den drie en 't verlies te gelyk dier ſterkteden vyand, #
(s)Bor éntwintigſten (5) van Grasmaand, te doen verlegen om geſchut en lyfsberging, het #596 fol.

f

#

Nederl.

beſtormen.

Naadat de aanvallers een- en

eene en andere bezorgden. Dees nam ſedert,"

#" andermaal waaren afgeſlaagen, wierden onaangezien alles daaromtrent in de wape
boek,
"

zy 'er met denderden ſtorm meeſter van, nen gerukt was, door 't vaardig opmaaken
zulks er zevenhonderd geveld, en die al van eenige veldſchanſen by nacht nog ver
ſchey
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ſcheydene andere hoogten in, op hoope had. Des ſloeg Maurits zich te Kruynin-, 1596.
van eerlang onderſteund te zullen worden, gen, op de uyterſte kuſt van Zeeland ne
En waarlyk op de tyding van dit voorval der, eens deels om van daar zooveel krygs

-

rukten terſtond beyde de Veldheeren door volks en oorlogsvoorraads, als hem doen

verſcheydene wegen teener plaatſe der lyk was, in de ſtad telkens, zoo langzy nog
waart. · Graaf Maurits om de aanwaſſen niet in 't ronde berend was, te zenden;

(1) H. de
Groot

Ned. Hiſt.
fol 266.

de menigte uyt het eyland te verdryven en andersdeels om Zeeland zelf te dekken, (a) H. de
Aalbert om de zynen te onderſteunen. werwaart men 't krygsvolk (2) uyt de &##
Dan vruchteloos waaren des eerſtens poo ſteden over den Ryn, ter verſterking van Ned:
Hiſt,
fol. 267,
gingen, mids 'er op (1) zyne aankomſt 't Staatſche leger, ontboodt. Aan deeze
zich al vyf vyandlyke regementen bevon wederzydſche legering der beyde Veldhee
den, en Aalbert met het overige leger den ren is de volgende legpenning zyne ge

oever aan de andere zyde bereyds bezet

boorte verſchuld.

Het Staatſche leger ziet men op den Zeeuwſchen oever achter een ſchild, 't gene eene hand,
die uyt de wolken

komt,

vaſthoudt: terwyl de Aartshertog, met het zyne op de uyterſte

kuſt van Vlaandre verſchynende, Zeeland met eenen inval dreygt. Het randſchrift is dusdaa
nig :

FRUSTRA OPPUGNAT, USQUE DUM PROTEGIT DEUS.

TE VERGEEFSCH BE VECHT Hr, zoo LANG GoD
BESCHERMT.

Het Vereenigde Nederland, in de gedaante eener maagd, zit binnen zynen tuyn met ſamen

gevouwe handen, en verzucht tot God wiens naam JE HO VAH, HEERE, in eene wolk
omhoog geſteld is. Aan zyne rechter hand, even als op eenen tooren aan zyne ſlinker zyde,
ſtaat een gewapend krygsknecht op de wacht, binnen den zoom deezer woorden:
V IG ILATE ET ORATE DEO CON FID EN TES.
CIO IO XCVI.

WAAKT EN BIDT OP GoD BETROUWEN DE tro6.
Hoewel de Aaatshertog op deeze wyze | met rys- en takkeboſſen bevloerd, en in

in het Hulſter ambacht voet gekreegen | de vaart eenige ſchepen aan elkandere, in
had, zoo kon hy echter het beleg naar ver
eyſch niet voortzetten, mids de Staatſche
benden telkens, als de hooge vloed het laa
ge land onder water zettede, met ligte
praamen niet alleen al het noodige in de

de gedaante eener halve maane, gekoppeld,
waarop het geſchut geplant, en tegens de
ſtad en bygelege ſchans geloſt wierdt. On
der de gunſt van 't welke de belege
raars eerlang het overige geſchut in 't leger

ſtad bragten, maar ook uyt de tuſſchengele voor de ſtad kreegen en desnute meer toe
ge ſchans op den vyand aanvielen, hem met leyden om den toevoer te veyligen, zich
zich op 't vlakke veld tot zyne (3)verach der ſtroomen te verzekeren en de Moer
Groot
Ned. Hiſt. ting te vertoonen ten ſtryde daagden, en in vaartſche ſchans van de ſtad af te ſnyden.
fol. 267. veelvuldige ſchermutſelingen inwikkelden, Tevergeefs nu een- en andermaal dit laatſte
Bot
zonder dat hy deeze ſtoutheyd, mids't ge hebbende getracht uyt te voeren, deeden (3)ederl.
brek van grof geſchut, konde beletten : zy den zeventienden van Hooimaand om- Eten,
want in 't aanvoeren lag de zwaarigheyd. trent tien uuren des avonds (4) op de tuſ-XXXIII.
boek,
Des wierden de weeke en moerige gronden ſchen werken eenen hevigen aanval met #ol.42 •
D dd d dd 2.
vyf
(3) H. de

v

,
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1596 vyfhonderd Spanjaarden, en onder 't be den zesden van Oogſtmaand de daar onder
leyd van Don Lodewyk de Velaſco,welke gemaakte myn met eene goede uytwerkin
naa een heet gevecht, waarin wel driehon ge ſpringen, en daarop de verordende man
derd van de Staatſchen omkwaamen, den

ſchap ten ſtorm gaan. Welke (3) niet al- E#

tuſſchendyk vermeeſterden, zich daar be leen het geluk had van het te veroveren, Beroerten,

maar zich in 't zelve te begraaven en het #"

ſchanſten, en dus de gemelde ſchans van
de ſtad afſneeden. Waarop eerlang de
overgaaf dier ſterkte gevolgd, en dus te
gelyk de weg gebaand is om voortaan van
al het noodige uyt het land van Waasvoor
zien te worden. Des greepen de belege

devyand eerlang degracht met takkeboſſen "
en daarop geſmeete aarde gevuld had, bragt
den ſchrik in de bezettelingen, en des
avonds van den zevenden eenige Gemag

raars hierdoor nieuwen moed, en met ſterk

tigden om te handelen in 't(4) leger. Zulks #"

# Reſol.
#

COmm,

dus in te houden. Dit voordeel, en dat foliº.

ſchieten van zevenentwintig zoo hee op den volgenden dag der zelfde (5) maand comm.
le als halve kartouwen, de twee ravelynen het verdragder overgaave wierdtgetekend, #on
zeer vinnig aan, en beſtonden ondertuſ en nevens de ſtad, de ſchans Naſſou aan den zo Aug."
ſchen met graaven de ſtadsgracht te nade Aartshertog ingeruymd. Die hierop met #"
ren. Om 't welke te beletten de Graaf van

overvloedige toejuychinge der zynen (6) #) Bor

Zolms, die in de ſtad het gebied voeren alom
ingehaald,
midshy,
als zyn-#en
de de wierdt
herſteller
der Franſche
en Vlaamſche

D

XXXIII.
#ol
de beſlooten had (1) het uyterſte te waa
van Ho
boek,
# gen, de zynen # (2) uytval grenzen, het geluk, dat thans naa zeven fol.
49.
-

-

#596 fol. len deed doen, en den vyand van alle kan jaaren was weder gekeerd en hem nu verſo.

#ne, ten ontruſten. Des onaangezien zetteden juyſt begunſtigde, door eene drievoudige #"
iNed Ber de belegeraars hunne werken voort, en zeege in top gevoerd had : waarvan ook Ned. Hiſt.
#" deeden naa tweemaal te vergeefſch het op deezen penning de gedachtenis be- fol. *73.
fol. Zº groote ravelyn beſtormd te hebben, op waard is.
2 S- VIDI-t
&# Vºs
DEVS.
“O,,N
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####. "Zº
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A (:
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vººr
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Rondom het borſtſtuk des Spaanſchen Landvoogds, 't gene in Kardinaals gewaad op de voor
zyde verbeeld ſtaat, leeſt men in den rand deeze tytels:

ALBERTUS, De1 Gratia Sacra Romana Ecclesia
CARDINA L1s, ARCH 1 EP1 sco PUs TOLET AN Us,
ARCHID Ux AUST RIAE.

AALBERT, DOOR GODS GE NA DE KARDINAAL DER
HETLIGE ROOMSCHE KERKE, AARTSBISSCHOP
VAN TOLEDO, AA RT'S HERTOG VAN
OO ST EN RTK.

Op de andere zyde ſtaan de platte grondbewerpen van Kales, Ardres en Hulſt met hunne
naamen, en onder dit byſchrift:
VENI, VIDI, VICIT DEUS.

1596.

IK BEN GE KOMEN, IK HEB z E GE ZIEN, GoD HEEFT ZE
GEWONNEN.

1596.

Het winnen van Hulſt hadden Spaan- | daaten waaren omgekomen. Des zondt hy,
(7)H.
de ſchen Landvoogd vry dier geſtaan, want | om zich van dit verlies te herſtellen, en
Groot
Ned.Hiſt,

fol. 273.

men rekende dat in dit beleg wel zeſtig | de verzwakte benden weder voltallig te
Overſten (7) en vyfduyzend gemeene ſol- ' krygen, François Mendoza aan den Key
ZCT
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zer zynen Broeder met verzoek, onder , vatten, maar ook in dit jaar, onaange- 1596.

anderen, dat den Spanjaard in 't aannee- | zien men toenmaals betuygd had het on

#

eenige Gemagtig
men van nieuwe manſchap in Duytſchland, noodig te zyn
't gene voorheen alleen was toegelaaten, den aan de Vereenigde Landen te zenden,
door 't gezag des Ryks voortaan de behulp echter eenen Edelman (5) afgevaardigd, #"
IOOt
(r) H. De zaame hand mogte (1) gebooden worden. om van hunne Hoogmoogendheden voor Ned. Hiſt.

S#Hiſt. Evengelyk Koning Philips aan zynen kant de benoemde Ryksgezanten de noodige " *74
in 't verzoek des Ryks had bewilligd, van vrygeleybrieven te verzoeken: ten welken
eynde hy den drieëntwintigſten van (6)
de Geweſten door 's Keyzers bemidde Grasmaand eehen brief van den Keyzer,
den vyfentwintigſtender voorling mogte gehandeld worden. Welke, als
(#) zit ſal (2) gezegd is, te Regensburg in het jaar eede maand, aan de Algemeene Staaten
445vyftienhonderdvierennegentigeenen Ryks overgaf. Dan mids die hadden vaſtgeſteld

fol. 274

dat er over eenen Vreede met de Vereenig

-

#
-

(3),ederl.
Bar
Eten,
XXXIII.

#;.
verg:
(7) Reſol.

-

Q# dag(3) had beroepen, waarop deeze zaak zich nooit weder onder den Spaanſchen #n
Beroerten, was verhandeld, en beſlooten een Gezant Koning te begeeven, ſloegen zy, volgens van Holl.
1596, fol.
#"
ſchap aan de Vereenigde Geweſten uyt den voorheen reeds (7) genomen beſluyt, dit ##
oek,
-

ſol 23

naam des Ryks af te zenden, om, waa verzoek beleefdelyk van de hand, op voor- #8,

verſo

re 't moogelyk, eenmaal den oorlog in

geeven, dat zy uyt de op zee onderſchept #

Nederland te doen ophouden, door wel te brieven van den Markgraaf van Havré van Holl.
ken de grenzen des Ryks zelfs zoo nu zoo en Johan Taxis (8) ontdekt hadden, dat E. tot
voogeſlaage handeling
3 alleen zoude 22 Dec.
dan geene geringe ſchaade geleeden had de
ſtrekkengellaag
(9) tot onderdrukking
hunner # fol.
den. Hierom heeft de Keyzer, reeds in
(4) Reſol.

't voorgaande jaar van dit voorneemen aan Landen, en om die weder onder de Spaan- º Bor

# Ge-" de Staaten der Vereenigde Geweſten ken

#
#Holl,
6 July,
#"

ſche dienſtbaarheyd te brengen. Welke #en

nis geevende, die niet alleen tot Vreede beleefde weygering thans weder, als in 't Xxxiii.”
aangemaand, om met des te meer (4) naa voorgaande jaar, tot het munten van deeze ##
druks de wapenen tegens den Turk, ge legpenningen aanleyding heeft gegee
meenen vyand der Chriſtenheyd, op te VCIl,

I. Op de voorzyde van den eerſten ziet men, onder twee ineengeſlootene handen, twee ben
den in onderling gevecht, binnen dit randſchrift:
SIMULATA PAX, CUM SPLENDET, FRANGITUR.
DE GEVE TNS DE VREEDE WORDT, TER Wr LZE
FLIKKERT, VERBROKEN.

Een ſoldaat met een vuurroer op de ſchouder ſtaat op eenen ronden wachttooren, binnen dit
randſchrift, op de tegenzyde:
NON CURAS PONO QUIET IS. CIo IDXCVI.

IK LAAT DE ZORG DER RUSTE NIET WAAR EN 1596.
II. Op de eene zyde van den tweeden ziet men wederom eenen ſoldaat, doch op eenenvierkan
ten tooren, en binnen dit verſchillende omſchrift, de wacht houden:
-

I. Deel.
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VIGILAN DO PAX FIRMATUR. 1596.

1596.

DOOR WAAK EN WORDT DE VREE DE GE VESTIGD.

15.96.

In 't verſchiet ſtaat op de andere zyde de Aartshertoglyke Kardinaal met eenen Vreedetak in
de hand. Voorwaart ziet men tot een bewys der Spaanſche trouweloosheyd, de gedachtenis van
de onthoofding der Graaven van Egmond en Hoorn, binnen het randſchrift deezen woorden,
vernieuwd:

SIMULATA PAX EXITIUM PARIT.

EEN GEVE rNS DE VREE DE BAART D EN ONDERGANG.
Gelyk de Spanjaard, hoezeer hy naar den Pays wenſchte, met vreugde echter deeze weygering
(!)
H. de aanzag,
mids die
de Vereenigde
Geweſten
met den
haat, om
vanalle
dengedachten
aangebooden
Groot
ſlaagen te(1)
hebben,
belaadde,
zoo zag
men nogtans
aldaar,
van Vreede
Vreedeafge
met
fol 274.

den Spanjaard uyt de gemoederen der ingezeetenen te weeren, niet alleen deeze legpenningen mun
ten, maar ook, waarſchynelyk met kenniſſe en aanbindinge der Overheden, in dit jaar den zes
entwintigſten van Bloeimaand, door de Rethorykkamer van Leyde aan de andere kamers deezen
regel voorſtellen:
Voor een beveynsde pays een rechte cryg te pryſen is.

##
Rethor.

Waarop onder andere die van Rotterdam in viermaal zeventien regels, waarmede zyden twee
den (2) prys, zynde vier tinne ſtoopen, won, op deeze wyze zich liet hooren:

##,

Naedat de Troijanen, door veel princelycke daden, clook,

te Leyde.

De Grieken menig jaer ſtoutmoedig hadden afgeſlagen,
Zoo zynſe ten laetſten door geveynſtheyt verraden, ook,
Innemende 't boute paert, waer in t'haerder ſchaden, doock
Meeſt der Griecken maght, die verborgen daerin lagen.

Duyſent diergelyke exempelen moght men hier voortdragen,
Van al die door beveynſden pays zyn bedroogen:
Maer comende tot bewys van onſe dagen,
Soo neemt de ſchrickelyke Paryſche moort voor oogen,
Die men ſonder reſpect van maeghſchap of adel
betogen
Aen de arme Hugenoten aen allen ſyden.

#

(3) Bor

Den handel des Nederlants wilt hier ook by vogen, (3)

Nederl.

Waardoor men ons meeſt anders zoeckt te brengen in 't lyden
Dan door een beveynſde pays, daer wy liever voor ſtryden:
Hoewel minlick verſaemt te zyn ons meeſte verjolyſen, is,
Maar Paus decreet doet myn ſeggen t'allen tyden,
Voor een beveynſde pays een reghte Crygh te pryſen, is.

#.
boek,
fol.33Verſo.

Al het welke tot een vaſt bewys en klaare uytlegging ſtrekt, dat ook de derde legpenning op
het afſlaan van den aangebooden Vreede is zinſpeelende.

III. Want men ziet het Griekſche paard in 't midden van het in brand ſtaande Troje verbeeld
op de eene zyde, wier rand met deezen Latynſchen dichtregel omzoomd is:
FAELIX, QUEM FACIUNT ALIENA PERICu LA CAUTUM.
GELUKKIG, WIEN EENS ANDERS ON HETLEN
VOORZIG TIG MAAKEN.

In den rand der andere zyde, op welke wederom een ſoldaat op eenen tooren de wacht houdt,
leeſt men deeze woorden:

'

VIGILANDO PAX FIRMATUR. 1596.
DOOR WAAKEN WORDT DE PATS GE VESTIGD.

15.96.

IV. De inhoud van den laatſten is eensdeels den eerſten, andersdeels denderden legpenning in
alles

# waarom hy geene byzondere beſchryving vereyſcht, als in de afbeelding kan ge

Z1CI1 WOICICI).

-

A

Onaan
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Onaangezien de byzondere Staaten van kreegen heeft. Op deeze gronden heeft 1596.
Holland, Zeeland, Uytrecht en Vries de een uyt de oudheyd zyn recht, en de GTReſoI

# land, boven de tweehonderdduyzend (1) ander uyt een verjaard gebruyk zyn bezit #
van Holi guldens ter maand, voor de gewoonlyke willen ſtaande houden, zynde beyden on- Raad.
N#ot oorlogslaſten, nog in veertien tonnen ſchats willig om iet in de gemeene ſchatkiſt te #

2, Decº buytengewoon bewilligden , midsgaders brengen, ten waare de gelden, volgens # fol.
#25 l honderdduyzend guldens tot onderhoud ieders onderſtelde grondregels geïnd wier- #Reſol

#" der veſtingwerken, en eens zooveel, be den: het welke in zoo ſtrydige zaak on- &#S#en
halven nog vyftigduyzend ponden bus moogelyk was, en aanleyding gaf dat er E#
kruyts, aan den Franſchen Koning ten on niets in de gemeene kas gebragt wierdt. #%, fol.
derſtand weder voor dit jaar toeſtonden, Hierenboven lag Holland nog zeer over # Reſol
zoo waaren echter de onderlinge verdeeld hoop met Zeeland, zoo wegens 't ſtuk der #n

heden onder andere geene kleyne oorzaak, (3) munte, als der belaſtinge van den (4) #".
dat in het zelve met zoo groote ingewillig derwaart gaanden turf , der vrygeley ##tol
de geldſommen weynig wierdt uytgerecht. gelden (5) en van den tol der uytgaande #Reſol
Deeze oneenigheden heerſchten wel meeſt

waaren.

En mids, ſedert het vruchteloos

#

(2) H. de in Vriesland (2) tuſſchen de Magiſtraaten te rug (6) komen der Hollandſche Gemag- #.
S#ia der ſteden en de byzondere Grietenyen, tigden , deeze ontſtaane misverſtanden # Holl.
meer toeafnamen,
Jan:fol.
fol. 28o, waarvan ieder den gemeenen laſt des oor eerder
wierdt dagelyks
door de Staaten
van als
Holland
op 't 39
#*
logs ontduykende de vereyſchte ſchattin
gen in het geheel den anderen poogde o allernaadrukkelykſte aan die van Zeeland in Beſol.
1.

den hals te dringen. Hierenboven wilde de aantuyging (7) gedaan van ingeval het ge- #
ſtad Groeninge, moedig op de voorrech ſchil voor den eerſten van Herfſtmaand niet Raad.
ten, haar door Parma voorheen by voor was vereffend, zich van de verbintenis, op 't #
raad vergund als zy nog onder den Koning ſtuk der vrygeleygelden en tollen, onder-1556, fol.
ſtondt, met de Ommelanden een gemeen ling by voorraad eertyds beraamd, metter #efol.
gebied handhaaven: waartegens de laatſten, daad ontſlaagen te zullen achten. En de- der Ge
die alle gemeenſchap als eene vermindering wyl ook tuſſchen de Steden Dordrecht, #.
hunner Vryheyd aanzagen, deeze gemeen (8) Schoonhoven en Gorkom over den op- van Holl.

ſchap trachtten af te ſnyden, en dus alle ſlag van 't hout zoo zwaare geſchillen ont- ##l.
52
zaaken alleen naar eygen welgevallen te ſtonden, dat de Staaten van Holland in #2:
beſtieren. Wel is waar, dat zy van oude dit jaar vry de handen (9) vol werks had-

#,

tyden gezamentlyk, doch alleen uyt vry den, om die zaaken by te leggen, zoo van Hoºi
en wille, wegens 't welzyn des Lands, behoefd zich niemand te verwonderen, # en
met elkanderen hebben geraadſlaagd, 't van in dit jaar weder dusdaanigen leg-#" "
gene naderhand in gewoonte
ZOO
penning, tot vermaan van onderlin-'7 Pe:
6. fol.

#

-

-

-

-

door lang gebruyk, als door verſcheydene ge
eenigheyd, te zien in 't licht gegee-#
VCIl.
21 Dec.

onderhandelingen de kracht eener wet ge

1596. fol.

579 en 598

-

Op de eene zyde ziet men twee oſſen, onder de ſchaduw van eenen Oranjeboom, voor eenen
ploeg geſpannen, waarrondom tot randſchrift ſtaat:
-

TRAHITE AEQUO JUGO. 1596.

TREKT ONDER EEN GEL rKD RAAG END JUK. 15.96.
In 't verſchiet zyn op de andere zyde de ſtad Hoorn, als blykt uyt het ondergeſtelde poſt
hoorntje, en voorwaart twee aarde potten verbeeld, die op het water dryven. Verder leeſt men
in den rand tot omſchrift:
FRANG IMUR SI COLL I DIMU R.
VVT BREEKEN ZO O JW Y ON DER LING STOO TE N.
JEee e ee 2.

In
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'59°

# Reſol.
erStaaten

van Holl.
van 3 tot

4 Mey

1596. fol.
ROI •

In 't midden deezer huyslyke oneenig ſpoedigſte derwaart te voeren. De Alge
heden lieten de Vereenigde Staaten, zien meene Staaten ook aan hunnen kant be
de den voorſpoed van der Spanjaarden wa ſlooten Liven Kaluaart met de uyterſte
penen, daarom den moed geenszins zak ſpoed aan den Koning van Vrankryk te
ken, maar verſtaande dat Kales gewonnen zenden, om by den zelven uyt te werken,
was (1) namen zy de beveyliging der zee dat zynekrygsbenden, tot het maaken van
te meer ter harte; en dewyl de ingewillig eene afwending, in de Landen van Artois,
de gelden tot de buytengewoone onkoſten, Vlaandre, of Henegouwe vielen. Aan
die men daartoe noodig oordeelde, niet hunnen Bewindsman aan 't Hof van En
konden toereyken, beſlooten zy honderd geland Noël van Karon ſchreeven zy, dat
duyzend guldens tegens acht ten honderd hy (6) op het naadrukkelykſte by die Ko- (6) Reſol.
op renten te neemen, en gaaven by plakaat ningin zoude aanhouden, om volgens be- ##
een gebod in 't licht, waarby een ieder ver lofte, door den Ridder Veere in Lente- #".
booden wierdt eenige goederen, ſchepen, maand uyt haaren naam gedaan, thans aan 1596, fol.

Lande twee-of drieduyzend Engelſche ***
# of koopmanſchappen naar Kales, (2) Gre den
ſoldaaten tot onderſtand te willen toezen

#" velinge, Duynkerke, Nieuwpoort of Sluys
#" te voeren, op verbeurte van 't ſchip, zoo den. Jazy beſlooten zelf naar Schotland te
#fol.
't een vreemdeling was, en een inwoon zenden om zoo tot verſterking der Schot
2o8.
der zynde, van de eerſte maal met eene ſche regementen, als oprechting van eeni
geeſſeling en de tweede maal met de dood e nieuwe vendels, aldaar vyftienhonderd
geſtraft te zullen worden: gebiedende daar of tweeduyzend man in dienſt te neemen.
om aan de Raaden der Admiraaliteyten En dewyl dit niet als met gereede penningen
van niet te gedoogen het inlaaden van ee konde geſchieden, hebben de Staaten van
# nige (3) goederen of koopwaaren naar de Holland bewilligd tot het ligten van hon

van Holl. gemelde ſteden. En dewyl door 't verlie derdduyzendguldens,(7) hetzy in losrenten #
#ol. zen van Kales, Ardres, en Hulſt, de ſtad tegens denpenning twaalf, of lyfrenten op ##
Ooſtende wel meeſt gedreygd ſcheen, be gens
een lyftegens
acht ten honderd
zestien, of
in 'toptwee
jaar: om
lyven
welke
te
## laſtten de Gemagtigde Raaden van Hol
comm. land den Kommys Peter van Moijaal renten te vinden de verponding van acht
#on zich met twaalfduyzend
guldens naar tot negen verhoogd wierdt. Verſcheydene
#!
te
en orde te ſtel andere belaſtingen zoo op het bier, als de

#
#
. fo

#39°. fol- len dat de noodigſte veſtingwerken wier boter en kaas (8) wierden nog in Holland,

(8) Reſol.

3 I 5.

# # #? ##

&#Reſol den aangelegd, en verbeterd. Hierenbo en andere in andere Geweſten, op de ge- #
#- ven bevaalen zy ſedert, tot vordering dier meente gelegd: zulks die van Uytrecht, van # tot
#"

#

werken, nog drie ſchepen met zinkrys, om de zelve tot verdraagzaamheyd in zoo #1
dertig vimmen ander rys, en drieduy drukkende laſten aan te maanen, in dit jaar 327.

#l zend (5) ſtaaken, om ſchanskorven van niet zonder reden deezen legpenning in 't
245,

te maaken, van Dordrecht te ſcheep ten licht gaaven.
*

(9) Catull.
Carm.

Eene hardhûydige ſchildpadde wordt op de eene zyde door vyf byen aangetaſt, binnen deeze (9)
preuk:

-

VIII.W.11.
PER FER ET O BDU RA. AN N O Do M IN I.

1596.

VERDRAAG EN VOLHARD. I N 'T JAAR DES HE E REN.

1596.

Rondom het wapenſchild der Staaten van Uytrecht leeſt men, in den rand der andere zyde,
deeze woorden:

GE CT o I R s POUR LES EST AT s D'UT RECHT.

LEG PENNING EN vooR DE STAATEN VAN vrTRECHT
PHet

H IS TO R IP EN N IN GE N.

Het geluk der Spaanſche

(1) Reſol.
der Staaten

van Holl.

13 Sept.
1596. fol.
37 I.

#

deezes jaars heeft ook de ko

Van

den Hertog van Bouillon, Afgezant

des

VI. Boek.
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(5) in onderhandeling. En dewyl de Ver- 1596.
eenigde Geweſten niets meer als naar het $#
aangaan van eene zoodaanige verbintenis de #

Franſchen Konings in 's Graavenhaage, wenſchten, wierdt het voorgeſlaagen drie- #
verhaaſt; om (1) tuſſchen zynen Mee voudige Verbond den laatſten van Wyn-1596 fol.
ſter, de Koningin van Engeland, en de maand geſlooten, en daarby onderling be- ***
Vereenigde Geweſten een onderling be loofd, van zich in geene
VAIn Wal
ſchermend en beleedigend Verbond te penen, veel min in eenige handeling van
, zonder de ge
gens den Koning van Spanje op te rech Vreede met den
ten. Tot dat eynde was hy eerſt naar meene bewilliging in te laaten, maar hem

#
#

Engeland gezonden, en had bereyds al met alle magt op zynen eygen grond aan
derStaaten
van Holl.

daar eene verbintenis (2) te Green taſtende ook alle andere Moogendheden
wits tuſſchen die Koningin en zynen Ko van Europa aan te maanen, om zich

13 Sept.
1596. fol.

ning geſlooten. Sedert den vyfentwin mede by dit drievoudige Verbond te

(2) Reſol.

37 I.

tigſten van Herfſtmaand met een gevolg vervoegen. Hoogelyk waaren de Ver
alleen van over de zeſtig Edelluyden in 's eenigde Staaten over het ſluyten van

(3) Reſol.
der Staat.

Graavenhaage zynde gekomen, wierdt deeze verbintenis, mids zy, die als eenen
hy eerſt door de (3) Staaten van Holland beſtandigen en vaſten grondſlag van hunnen

van Holl. .
25 Sept.

en daarnaa door de Algemeene verwel Staat aanzagen, verheugd: invoege zyden
komd, en nevens die gene, welke haare zesden van Slagtmaand deswegen open-

1596, fol.
408. en
4C9

(4) Reſol.
derStaaten
van Holl.

27 Sept.
I

596. fol.

413

Majeſteyt van Engeland herwaart ſchikte lyk hebben gevierd, de Afgezanten op
in der burgeren huyzen, zonder aanzien een zeer (6) prachtig gaſtmaal onthaald, g? #
van den voorheen verkreegen vrydom, den Hertog van Bouillon vanwege den Berg ſten,

op laſt der Staaten alom gehuysveſt. Vyf Staat met zes karrospaarden van duyzend #iii.
dagen daarnaa had hy in de hooge Verga
dering(4) der Algemeene Staaten
ſloeg het aangaan van een drievoudig Wer
bond tegens Spanje voor, en tradt met

dens, midsgaders met drie (7)webben fyn ##
linnen van negenhonderdenvyftig guldens comm.

eenen der Edeſen, Oldenbarneveld, en

beſchonken, en deeze volgende zoo ge- #on.

#

guldens, een damaſt tafellaken met hon-fol. 86.
derdacht ſervetten van zeshonderd gul- "

de Gemagtigden van Dordrecht, Delft, denk-als legpenningen, ter gedachtenis ; Nov.
Amſterdam, Alkmaar en Enkhuyze, over van dit drievoudige Verbond doen mun- #* *
493
dit ſtuk van zulk eene aangelegenheyd, (Cn.

I. Eene hand, die uyt de wolken komt, houdt op de eene zyde van den gedenkpenning
eenen band, waaraan de wapenſchilden van Vrankryk, Engeland, en de Vereenigde Staaten ge
hecht zyn.
I. Deel.

In den rand ſtaan daarrondom deeze woorden:
-

Ffffff

RUM

i
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NE DE R L A N D SC H E

1596.

-

RUMPITUR HAUD FACIL E.

15.96.

'T WORDT NIET LIGTEL rK VERB ROKEN. 1596.
Rondom eenen bundel van zeven pylen ziet men op de andere zyde de wapenſchilden van
Gelderland, Holland, Zeeland, Uytrecht, Vrieſland, en Overyſſel, door eenen band aan elkan

deren gekoppeld, en binnen dit randſchrift:

-

NEXOS FAVORE NUMINIS, QUIS DISSOLVET.

WIE ZAL HE N SCHE YD EN, DIE, D OOR GODS GUNST
VE RE ENIGD Z2 N.

II. De gekroonde Nederlandſche Leeuw, houdende in den eenen klaauw eenen bundel pylen,
en in den anderen een bloot zwaard, is op de voorzyde van den tweeden penning, en boven dee
ze woorden, verbeeld:
S EN AT U s CoNs U L T o.

OP RAADS BES LUYT.

Eene hand komende uyt de wolken houdt op de tegenzyde een drievoudige ſnoer, binnen den
zoom deezer woorden:

RUMPIT UR HAUD FACIL E.

CIO IOXCVI.

'T WORDT NIET LIGTE LTK VER BROKEN.

1596.

III. De naam JEHOVAH, HEERE, ſtaat op de eene zyde van den derden omhoog in
eene heldere zonneſtraal, en daaronder het Geloof, dat, tot teken van het geſlooten Verbond,

aan de Standvaſtigheyd de hand geeft. In den rand ſtaat tot omſchrift:
FIDE ET CONSTANTIA.
D OOR GELOOF EN STAND VASTIG HETD.

(1)AEneid.

#t

Op de andere zyde wordt eene zeuge, met eene key, tot beveſtiging van 't verbond, voor 't
hoofd geſlaagen; binnen deeze ſpreuk (1) van Virgilius:
-

CAESA FIRMABANT FOED ERA PORCA.

15.96.

Z Y BEVESTIGD EN DE VERBOND EN DOOR 'T S LAG TE NV

EEN ER ZEUGE.

1596.

Om 't welke te verſtaan, men moet weeten, dat by de aloude Romeynſche , Sabynſche
en Duytſche volkeren eene gewoonte was van, by 't aangaan eener diergelyke verbinteniſſe, de
tigheyd door 't ſlagten eener zeuge te beveſtigen. Waarvan de inſtelling door den vermaarden

#

(s)Lib,I. Hiſtoriſchryver Titus Livius (2) is beſchreeven, en door den Hoofddichter Virgilius, daar hy be
ſchryft de wapenruſting, en de verbeeldingen door Vulkaan daarop ten dienſte van den Troiaan
ſchen Held gemaakt, ons met deeze woorden naagelaaten : daarnaa hoe de zelve gewapende Ko
(3) J. van ningen (3) onderling het gevecht ſtaakten, en voor Jupyns altaar, met offerſchaalen in de hand, het ver
WEn. bond door het ſlagten van eene Seuge beveſtigden.
C. 24-

boek van

Eneaspag.
292.

e

-

e

IV. De eene zyde van den vierden verbeeldt, onder de gedaante van drie krygshelden, de drie
verbondene Moogendheden by eenen altaar, waarop, en in den rand des pennings deeze woor
den ſtaan:

LIBERTAs PATRI e, COMMUNIS QUOS CAUSA MOVET,
SOCIAT.

DE VRT HET D DES VADERLANDS VERBINDT HEN

ONDERLING, DIE Zr ALS EEN E GEMEE NE
ZAAK GAAN DE MAAKT.

Op de andere zyde ziet men eenen gewapenden met eenen ſtok wyzen naar een berd, aan ee
nen pylaar gehecht, in 't welke, gelyk ook in den rand dier zyde deeze woorden te leezen
ſtaan:

H IS T O R I P EN N I N GE N.
ODIUM TY RAN NID IS TITU L US FOED ER IS.

VI. Boek.
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CIO I OX CVI.

1596.
-

--

DE HAAT D ER GEWELD ENAAR TE IS DE BE WEE G RED EN

DES VERBONDS. 1596.
V. De

laatſte, die in Zeeland gemunt is, verbeeldt de wapenſchilden van Vrankryk, Enge

land, en de Vereenigde Geweſten, met Oranje takken doorvlochten , en binnen den zoom
deezer woorden op de voorzyde:

DEO DUCE, COMITE CON COR DIA.
MET GOD TOT LETDS MAN, EN DE EEN DRAGT'
TOT GEZELL INV.

Om den naam JE HO VAH, HEERE, ziet men op de rugzyde drie gewapende armen
als in eenen driehoek uytgeſtrekt, en in der zelve rand dit omſchrift:
MUTUA DEFENSIO TUTISSIM A.

15.06.

DE ONDERLINGE BESCHERMING IS DE VE rLIGSTE, 1596.

Terwyl de Hertog van Bouillon over Divioen. Zoohaaſt de Aartshertog Aalbert
het eerſte verbond nog in Engeland handel de wiſſe tyding deezer nederlaage ontfing,
de, was de Maarſchalk van Biron in 't be

zondt hy den jongen Hertog Karel van Gori de

gin van Herfſtmaand, op het hier voor Aarſchot (4) naar de grenzen. Welke, #oot
gemelde verzoek der Vereenigde Staaten, naadat hy op de hiervoorverhaalde wyze #"
met een aanzienlyk getal zoo van voet-als zich nevens de ſtad Brugge en 't Vrye ""
(i) Mets- paardevolk, en (1) eenig geſchut, door met den Koning verzoend had, zich ſedert
#Ned. den Franſchen Koning tot het maaken ee verzeld van zynen Hofprediker Johan van
#. ner afwendinge, naar Artois gezonden, Haren naar zyne landgoederen had begee
't gene hy wyd en zyd onder brandſchat ven, en aldaar allengs zyne Onroomſche
ting ſtelde, en Imbercourt en Feriene heb Bedienaars afdankende, eyndelyk weder

bende uytgeplonderd, het klooſter Ceri om Roomſch verklaard, (5) even gelyk (i) Mete
kamp eene goede ſom gelds, tot afkoop

ook de gemelde van Haren te Antwerpen ##

van diergelyk onthaal, deed opbrengen. in handen der Jeſuiten niet alleen de Her- 226 verſo.
De Markgraaf van Varambon, die, als
(2) zie fol. wy gezegd (2) hebben, onlangs tot Land
4k4voogd van Artois was aangeſteld, niet
konnende dulden dat zyne aanbetrouwde

vormde geloofsleer afgezwooren, maar
ook met uytgegeevene ſchriften tegens de

zelve zeer hevig uytgevaaren. Des Her
togen Vrouw echter, Maria van Brimeu
landen in den aanvang zyns bewinds door Hertogin van Meege, gelyk ze benevens
dusdaanige ſtrooperyen der Françoizen haaren Gemaal zich eertyds Onroomſch
wierden uytgeput en bedorven, rukte uyt verklaard had, was ongeneegen ſedert,
Hesdin en de andere bygelegene plaatſen naar 't voorbeeld van den zelven, zich
omtrent twaalf vaanen paarden te hoop, weder met de Roomſche kerke te vereeni
om den ingedrongen vyand het hoofd te gen. Zulks zy van hem is geſcheyden (6) (6) Bor

bieden, en hem, waare 't moogelyk, van gebleeven, 't welke niet onwaarſchynelyk #
daar te rug te jaagen. Den vyfden van de reden geweeſt is, dat hy zonder kinde- #"
Herfſtmaand ontmoetten beyde de Veld ren naa te laaten ſedert is overleeden, en #
heeren elkanderen; zulks het niet lang dus zoo ryke erfenis in den huyze van #”
draalde of daar wierdt een zeer vinnig ge Aremberg overgegaan. Doch wat ook
vecht begonnen. Dan door des zelfs uyt hiervan zy, het is zeker, dat hem zyne
komſt bleek eerlang dat de Markgraaf van verzoening met de Roomſche kerke by de

Varambon in krygskunde tegensden afge Spanjaards in hoogachting bragt, zulkshy
richten Biron niet opmogt: want zyne door den Koning met het gulden Vlies

benden viel eene geweldige nederlaag te beſchonken, ſedert lid van (7) den Raad #d
3)Refol. beurt, en hy zelf (3) nevens den Graaf van Staate, eyndelyk Hoofd van diender # fol.
#Staat in Montekukulien veele anderen zynsgevolgs (8) Geldmiddelen, en Admiraal ter zee #s,
in handen der Françoizen. Deeze naa 't naa zyns vaders overlyden gemaakt, en #.
:596. fol behaalen dier zeege, rukten ſtraks voor nu niet meer Prins van Chimay, maar lic fol. 14.
Sint Pol, 't gene, zoodra het geſchut Hertog van Aarſchot, evenals op deezen

#

daarvoor gebragt was, zich overgaf, even
gelyk ook naamaals Prenay en de Burg

edenkpenning, die my te Bruſſel is in

# gevallen, genaamd wierdt.
Ffffff z

Zyn

N E D E R L A N D SC HI E.
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1596.

Zyn geharnaſt borſtbeeld ſtaat op de voorzyde, binnen den zoon deezer nieuwe tytelen:
CHARLES, DUC DE CROY ET D'ARSCHOT.

KAREL, HERTOG VAN c Ror EN AARSCHOT
Op de rugzyde wordt hy niet meer gelyk een uyl, evenals toen hy zich Onroomſch verklaard
had, maar thans mids het overlyden zyns vaders, als een jonge Fenix verbeeld, welke uyt de
aſſche van eenen anderen, die door de zon verbrand was, wordt gebooren. En mids dees Ka
rel van Croy de eenige zoon zyns overleeden Vaders, en dus hierin nogmeer aan den gemelden

vogel gelyk was, zoo ſtaat onder de verbeelding tot opſchrift, deeze zyne gewoonlyke zin
ſpreuk:
-

-

-

S E U L
A L L E E N.

Volgens het ontfangen bevel kwam de op keerde hy, als ongewoon zynde tewy

-

Hertog van Aarſchot den tienden van
Herfſtmaand te Atrecht, en deed zoo ſpoe
dig als doenlyk was, nieuwe benden uyt
alle de bezettingen byeentrekken, om
met die, welke hem van den kant van Hulſt
waaren toegeſchikt, den Franſchen Veld
heer den bekomen buyt te ontweldigen.
Dan dees op alle krygskunde afgericht, en
des meer bedacht om 't verkreegen voor
deel te behouden, als wel om zyn leger,
tot het bekomen van meerderen buyt,
buyten nood te waagen, trok aanſtonds
met allen ſpoed naar Pikardië terug. Des

ken, ſtraks weder naar Artois, om Aar

ſchot nu ook op zyne beurt op te zoeken.
Dus te Buquoy zynde gekomen, en ver
ſtaande hoe in eene kerk tuſſchen Atrecht

en Beaupalme driehonderd der zynen door
de Nederlanders bezet waren, rukte hy

derwaart om de ingeſlootenen door 't ver
jaagen van den vyand te redden. Die hoe
wel tydig vandaar opgebroken, heftig naa

gejaagd, eyndelyk aangetroffen en op de
vlugt gebragt zynde, zoolang op de hielen

gevolgdwierdt tot dat hy, door de benden
van den Markgraaf (2) van Solre en den (2) Met:

-

Graaf
Reulx
onderſteund,
nieuws
(r, Meter onaangezien (1)zettede hem Aarſchot naa, zelf
tenvanſtryd
keerde.
Winnig op
wierdt
er #
. 375•
Ned. Hiſt en kreeg, naa verloop van drie uuren zyne
toen gevochten, tot dat de Nederlan
#" achterhoede in 't gezigt, waarop hy eenige ders,
weder op de vlugt geſlaagen, met
ligte paarden afzondt, om door aangehech
te ſchermutſelingen den aftrekkenden vyand de overwinninge wel duyzend van hun
op te houden, en tot ſtaan te krygen. Dit ne knechten, behalven nog driehonderd
in handen van den overwinnaar
geſchiedde eyndelyk, dan in eene plaats
zoo voordeelig voor de Françoizen, dat ieten. Gelyk de bende van ordening

#n,

Aarſchot een- en andermaal, zonder te

konnen doorbreeken, op 't Franſche le
ger aanviel, en het gevecht niet als door
den nacht geſcheyden wierdt, ſtaande
welke beyde de legers op hunne hoede en

van den Markgraaf van Solre wel meeſt by
deeze ontmoeting geleeden had, zoo moeſt
het Doornikſche waarvan hy Landvoogd
was, door ſtrooperyen van Birons krygs

volk, in 't vervolg veele wederwaardighe
onder de wapenen bleeven. Met het den (3) en plonderingen uytſtaan, en den g#"

aanbreeken van den volgenden dag, der voorſpoed in den aanvang deezes jaars EHiſt.
tienden van Herfſtmaand, trok Aarſchot

behaald, op den uytgang van 't zelve ruym fol.288.
uyt het boſch waarin hy overnacht had, bezuuren. Invoegede Doornikſche Land

om Biron den weg af te ſnyden. Dan dees
wendde het naar Auri, toog daar over
den ſtroom, en kwam behouden op de
Franſche grenzen, alwaar hy met ver

voogd thans de waarheyd zyner gewoon

lyke zinſpreuke zag beveſtigen, die men
op den volgenden penning, in dit jaar
t'zyner eere gemunt, ook naar gewoonte

ſcheydene benden verſterkt wierdt. Hier geſteld vindt.
De

l

H IS TO R IP EN N IN GE N.

VI. Boek,
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De voorzyde bevat zyn geharnaſt borſtbeeld, binnen den zoom deezer tytelen:
PHILIPPE DE CROY, COM PT E DE SOLRE, MARQU1s
DE REN T 1.

PHIL IPS VAN C ROT, GRAAF VAN SOLRE, MA RKGRAAF
VAN RENTI.

Tuſſchen twee gevaarlyke klippen, ziet men op de tegenzyde een ſchip onder zeyl, nevens
deeze zyne gewoonlyke

#
BONA VICINA MALIS. 1596.

HET Go E DE HEEFT HET QUAA DE To T GEBUUR. 1 ro6.

Welke ſpreuk in dit jaar ook haare ver

en de vliebooten met omtrent honderd

vulling had ten aanzien eener tweede vloo koppen bemand waaren. Verder was men

te, die de Spaanſche Koning, even als daar nog zeſtien galeyen van Villanovaach
ter de Kaap Sint Vinçent verwachtende,

over acht jaaren, voor 't uytgaan van dit
tegenwoordige tegens de Vereenigde Ge
weſten in zee zondt. Het gerucht van 't
uytruſten deezer zeemagt had zich reeds
voor 't eynde van 't voorgaande jaar tot in

wier twee grootſte ter wederzyde negenen

twintig, en de kleynſte drie- of vieren
twintig riemen voerden, en opgepropt
waaren, zoo met oude als nieuwe ſoldaa

Nederland verſpreyd, en waaren de Staat ten in Andaluzië geworven. Te Sint Lu
ſche Gezanten, die toenmaals naar Enge kas, (4) zoo als hy uyt den poſt verſtaan (4) Bor
(1) Reſol land gezonden wierden, des gelaſt (1) om had, laagen insgelyks achtentwintig ſche- #n,
# naar de waarheyd van 't zelve aldaar by de pen gereed, en alleen op goeden wind XXXIII.
VE'#" Koningin te verneemen. In dit jaar wierdt wachtende, om zich naar Liſſabon tot ver- #.
NoDec.tot het voorige gerucht zoo door ingebragte ſterking der bovengemelde ſcheepsmagt te
22
#ol tydingen, als onderſchepte brieven (2)be begeeven. Te Adera had hy ook vieren
-

-

#Reſol veſtigd; en hoe de Spaanſche Koning, zoo twintig ſchepen onder Don Pedro Baldes
#n tot het bekomen van ſcheepsvolk, als om zeylvaardig gezien, van welke de zes
zyn voorneemen te verbergen de ſchepen grootſten, de zes Apoſtelen genaamd en
Van#

#. van de koopluyden der Vereenigde Geweſ

ieder wel achthonderd ton voerende, twee

ten in alle zyne havens, zoo van Spanje duyzend nieuwgeworve ſoldaaten naar
3)Reſol. als Portugaal, (3) in beſlag had laaten Blavet gebragt, en vandaar weder een ge
erS#aten neemen. Dan in 't laatſte van Wyn lyk getal ouden terug gebragt hadden. In
van Holl.
#N#" maand kreeg men van de geheele toeruſ de haven van Sint Sebaſtiaan laagen eynde
:595 fol. ting omſtandig bericht uyt zekeren ſchip lyk nog twaalf ſchepen zynde vliebooten

5O2.

-

595.

per Jakob van Roozendaal, welke over en ſavers, mede met nieuwe ſoldaaten
de vier jaaren lang in Spanje zoo ge bevracht. Met een woord de geheele

vangen gezeeten als op de galey en des Ko vloot beſtondt uyt honderdachtentwintig
nings geroeid had. Hy getuygde te Liſſa (5) zeylen, over welke Don Martyn Pa- to Ha.
bon zynde, gezien te hebben vierenzeſtig dilla, Graaf van Sint Gadea en Hoofd van &#
uytgeruſtte ſchepen, onder welke vieren de galeyen van Spanje, als opperadmiraal #"
-

veertig aangehoudene Nederlanders of Oo het bevel voerde, en die met omtrent vyf- " *
ſterſche vliebooten, en daar onder ſlechts tienduyzend ſoldaaten te voet, en zesen
vyf of zes groote ſchepen geteld wierden: twintighonderd ruyteren met hunne paar

welke laatſten ieder met tweehonderdvyftig
I. Deel.

den bevracht was.

Zulks men wedercm

Gggggg
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1596. in dit jaar tot roem des Spaanſchen Konings, |ke oorlogsvloot, even als over acht jaaren,
wegens des zelfs ontzaglyk zeevermoogen, | deezen legpenning in de Spaanſche Neder

-

in fuytruſten van deeze tweede overſter-| landen te Ryſſel zag in 't licht geeven.

Rondom Philips borſtbeeld, 't gene met de Ridderordre van 't gulden Vlies verſierd is, leeſt
men in den rand der veorzyde dit omſchrift:
PHILIPPUS, DE 1 GRAT 1A HISPANIAR UM, PORT U GAL L1 AE Z.
REX, COM Es FLAND R1AE. 1596.

PHILIPS, Doo R GODS GENADE KONING VAN SPANJE,
PORTUGAAL ENZ. GRAAF VAN VLAAND RE. 15.96.

Onder de Koninglyke Spaanſche kroon ziet men op de achterzyde de ſamengeſtrikte wapen
ſchilden van Spanje en Portugaal, aan de bekende kolommen van Herkules gehecht, en daar
rondom in den rand deeze ſpreuk:
IMMEN SI TREMOR OCEAN I.

1596.

DE SCHRIK DES GEWELD IG EN O CEAANS.

1596.

Op deeze tyding de Staaten van Holland rivier van Liſſabon in zee geſtoken. Dan

# Reſol. (1) onder andere zynde beſchreeven, gaa zynde afgezakt tot by den uytſteekenden
#" ven die bevel dat de Raaden der Admiraa hoek van Spanje, by de Stuurluyden on
15 Noy, liteyt zoo op de Maas als in Zeeland ieder der den naam van de Kaap Finisterrae be
#et een welbezeyldjagt of boot met allen haaſt kend, beliep haar een geweldig onweeder,
zouden hebben in zee te zenden, om op waar door de galeyen buyten ſtaat zynde
de hoogte van Engelandseynde, de Sor gebragt van de riemen te gebruyken als lig
lings of daar omtrent zich op te houden, te houtſpaanen door de zwaarlyvige zee
en de afkomſt van 's vyands vloot vernee golven nu op nu neérgeſold, de zwaare
(2)Reſol. mende ten ſpoedigſte (2) den Staat daarvan ſchepen her- en derwaart geſmakt, de maſ
#" te verwittigen midsgaders dat alle uyt ten geknakt, en touwen en zeylen verbro

#NE geruſte oorlogſchepen zich in dienſt, en ken wierden. Des hielden de benaauwde
:526 fol tuſſchen
de hoofden
hadden
op te
houden,
5 IOmet laſt van
de daartoe
noodig
zynde
gel ſtuurluyden de ſtevens derwaart, zonder
op de beraamde orde acht te konnen ſlaan,
(3) Reſol. den tot twee tonnen ſchats toe op (3) ren werwaartzy meenden dat de verwoedheyd

#" ten te ligten. Want de vrees wegens hun
15 Nov,
#
fol.

des onweeders, en het onweerſtaanbaare

ne nadering
deeze Geweſten
zoo ſtormgeweld minſt gevoeld wierdt. Dan
groot,
dat diewas
vaninRotterdam,
in aanmer
hoewel zy het beſte hiermede beoogden,
king dat er niet als eene zeer zwakke be zoo verviel echter de vloot eerlang, mids
zetting in den Briele, op de Maas geen volk, de akelige duyſterheyd des nachts, op
en in Schiedam de gewapende burgery laager wal ; invoege zoo door den ſtorm
keyn in getal was, van de Gemagtigde zelf, als deeze vergiſſing der ſtuurluyden,
Raaden van Holland verzochten om, mids

wel veertig (5) ſchepen van die vloot in de (s)Meter.

het openleggen hunner ſtad, met eenig diepe zee vergaan, of op de droogten en Ned. Hiſt.

(4) Refol. volk van oorlog en een goed getal grove klippen dier kuſte, met verlies van wel "***
der Ge- ſtukken (4) geſchuts te mogen voorzien vyfduyzend menſchen en veel gelds, waar

#w#

#" worden. Terwyl men
mede zy bevracht waaren, door een te los
van Holl. Geweſten het geweldig drok had met zich opgevat wantrouwen tegens den raad der
#"iet
1 596. fol. in ſtaat van tegenweer te ſtellen, was de Nederlandſche zeeluyden, aan ſtukken ge
499.
Spaanſche zeemagt in Wynmaand uyt de ſtooten zyn. Want onaangezien de Hoog
-
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en Nederduytſche ſtuurluyden, die zy op de gered hebbende, behouden in de Spaan 1596.

-

vloot hadden medegenomen, hen van het ſche havens terugbragt. Den negenden
naakende gevaar verwittigden, en tot het (2) van Wintermaand wierdt in de verga- () Reſol.
houden van eene andere ſtreek op 't ernſtig dering der Staaten van Holland deeze ge- #
ſte aanmaanden, zoo wierden de gedaane wenſchte
tyding
aan
de Leden medege9#
Dec.fol.
deeld,
en
ſedert
desonaangezien
vaſtgewaarſchouwingen niet aangenomen, maar
zy in tegendeel met den degen in de vuyſt ſteld, dat zich twee jagten op de hoogte 38.
gedreygd, en dus genoodzaakt om de voor van Engelandseynde zouden ophouden,
hoede, die in haar gewis bederfliep, te vol om de waare gelegenheyd(3)der verſtrooi- #
gen. Tot dat de achterſten op het hooren de Spaanſche vloote te onderſtaan, en van #"
van de noodtſchooten der vervallene ſche

derzelver ontdekten toeſtand den Staaten te van 2 tot

pen aan 't vertoog van eenen Hollandſchen berichten. Welke deezen gedenkpenning

ſchipper geloof ſloegen, welke acht jaaren

#.

in dankbaare erkentenis van deezen ander- 588.

te voore wegens 't behouden van veeleSpan maal ontfangen byſtand Gods, in 't very
(#" jaards rykelyk beloond, thans des te (1, delen van 's vyands aanſlagen tot eeuwige
Ned. Hiſt meer vertrouwen vond, hengelyken dien gedachtenis in dit jaar hebben laaten mun

fol 189

bewees, en de achterhoede uyt het gevaar

I. Op de

UCI).

# van den eerſten ziet men de verzeylde Spaanſche vloot op de ondiepe kuſten

van Finis Terre cnipbreuk

lyden. Omhoog ſtaat het woord JEHOVAH, HEERE, in eene

heldere wolk, en in den rand rondom de verbeelding deeze woorden, die de Heyland tot Saul (4)Hand.

(4) ſprak, als die, om de opkoomende Chriſten kerk te vervolgen, te paarde naar Damaskus

# Apoſt.

reyſde:

ap. lX.
W. 4.

QUID ME PERSE QUERIS! 1596.

WAT VERVOLGT Gr Mr! 1596.

De tegenzyde voert ter gedachtenis van het onderlinge Verbond, tuſſchen Vrankryk, En

# en de Vereenigde Geweſten geſlooten, de wapenſchilden dier Bondgenooten, door eene
noer ſamengeſtrikt, en door eene hand vaſt gehouden, welke van omhoog uyt de wolken komt.
In den rand leeſt men deeze woorden tot omſchrift:

RUMPITUR HAUD FACILE. 15.96.
'T WORT NIET LIGT ELTK VERBROKEN.

1596.

II. In eene zee, ziet men op de eene zyde van den tweeden, eenen Walviſch, zynde het ou- (2) Gar
de (5) wapenſchild van Walcheren, tot gebruyk van wiens regeering deeze legpenning gemunt gon
Wal
cherſche
is: als blykt uyt dit randſchrift:

Arkadia,
I. deel,

CALCULI ORDINUM WAL ACHR IAE.

Pag. 2o1.

REKEN PENNING EN DER STAATEN VAN WALCHEREN.

Welk eyland op de andere zyde van deezen penning, en binnen dit omſchrift, zeer uytvoerig
verbeeld ſtaat:

PROTECTOR ET HOSTIS. 1596.
BESCHERMER EN VrA ND. 1596.

Gggggg 2

En
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En niet zonder reden: want zoo ſchaa ontdekken. En of wel dit beſluyt, om den
1596.
delyke vyandin, als de zee op't eynde dee tegenſtand van (7) Amſterdam, gedaan ter #
zes jaars aan den Spanjaard was door den begunſtiging hunner vier naar China gezon- # #
voorgenomen aanſlag zyner vloote te ver dene ſchepen, in dit jaar geenen voortgang 3 Maart
ydelen, zoo zeer bevoordeelde zy de Ver had, zoo verklaardenzy echter, van aan de #* *
eenigde Geweſten in 't begunſtigen hunner koopluyden, die deezen zeetogt tot hunne
zeevaart, Deeze hadden in den beginne eygene koſten zouden willen onderneemen,
(r) H. de deezes jaars vierentwintig (1) oorlogſche niet alleen daartoe volle (8) vryheyd voor (3) Reſol.
Groot
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Ned. Hiſt.

fol. 275.

# Reſol.
erStaaten

van Holl.

pen, tot wier uytruſting zy in 't ligten acht ſchepen te vergunnen, maar ook dat #"
(2)van drie tonnen ſchats hadden bewil diebenevens hunne laading,den ingebeelden 19 Febr. ligd, tot verſterkinge by de Engelſche wegontdekt hebbende, en van de twee eer- #*".
krygsvloot gevoegd, welke gezamentlyk ſte reyzen thuyskomende vry van 's lands

van 14 tot

27 July
I596. fol.
327.

de ſtad Kadix, gelegen by het naauw van inkomende rechten zouden weezen, en in
Gibraltar hebben veroverd, de plaats ge erkentenis van den dienſt daardoor aan den
plonderd en verbrand: vermids het gedaa Lande gedaan met vyfentwintigduyzend
ne uytbod van twintig tonnen gouds, tot guldens(9)beſchonken worden. En dit alles (9) Reſol.
afkoop der plonderinge bedongen, doorden tot geen ander eynde als om de koopluy- #
tot het
der afgelegenſte
Aprilfol.
naaſtgelegen Landvoogd was afgekeurd en den
te meer
aanbebouwen
te moedigen.
Welke, midszeen
den :
#

van de hand geweezen. Ja de Spanjaard zelf
deedde
(3) Amerikaanſche vloot, beſtaande oorlog, dien men althans met den Konin
Groot
van Spanje en Portugaal had, zich aan 't
Ned. Hiſt. uyt tweeëndertig rykbevrachte ſchepen,
(3) H. de

fol. 278.
(4) Reſol.
der Ge
Comm.

Raad.

van Holl.

17 Aug.

in de haven dier ſtad in (4) brand ſteeken, verbod dier Kroonen tegens de Vaart naar
en dus, om zynen vyand van dit voordeel de andere werreldsdeelen weynig kreunen
te ontzetten, by de honderd tonnen gouds de, thans veele ſchepen naar Guiné om
aan de vlam ten beſte geeven. Sedert dit goud, elpenbeen en andere dierbaare koop
beſtaan wierdt het dryven van allerhanden manſchappen afzonden. Anderen voeren

1596. fol.
248 .

(5) H. de

koophandel met den Spanjaard verbooden; naar Brazil om hout, ja zelf naar 't eyland
zulks de ingezeetenen der (5) Vereenigde Sint Thomas (1o) om ſuyker; 't gene de (to)H. de

Groot

Ned.Hiſt.

Geweſten, als woelachtig uyt den aardt,

fol. 289.

in plaatſe van dien, ſedert nog meer nieu van den Spanjaard, tegens 's Konings pla- foligo."

Portugeezen, uyt eygen voordeel en haat S#ia.

we ſcheepstogten naar de verafgelegenſte kaaten en de daarin geſtelde ſtraffe door de
Eylanden en Ryken zoo voorby den zuy vingers zagen. Welke overzeeſche handel
der als noorder keerkring ondernamen.

niet min den naam der Nederlanderen in de

Want alofſchoon nu een- en andermaal te afgelegenſte deelen der werreld bekend

vergeefſchgetracht was langs 't Noorde naar maakte, als de ingezeetenen zelfs tot den
China te vaaren, zoo naamen de (6) Staaten hoogſten top van rykdom opvoerde en in
derStaaten

(6) Reſol.

van Holl.
12 Maart

1596. fol.
87.

van Holland een beſluyt om in dit jaar we ſtaat ſtelde om de dagelyks grooterworden
der twee ſchepen, het eene met omtrent de laſten van eenen zoo langduurigen oor
vyfentwintig het andere met twaalf perſoo log te konnen draagen. Zulks Noordhol
nen bemand, in zee te zenden om, zoo land, in aanmerking van deezen bloeijen
niet langs Novaſembla,ten minſte langs het den ſtand des overzeeſchen koophandels,
Waygats of de ſtraat van Naſſou voorby in dit jaar den volgenden gedenkpenning
den hoek Tabin eenen weg naar China te heeft in 't licht gegeeven.

&#
&#ºe,

YOvidii

G#N

I: Neptuun, door de (11) oudheyd als de God van de zee verdicht, zit op't voorſtuk op eenen

# " Dolfyn met den drietand, zynen gewoonlyken zeeſtaf, in de rechter hand. In 't verſchiet ziet
lib. VIII.
fab. 6.

men eenige ſchepen onder zeyl, en eene zeeſtad door een hemelſch licht beſtraald, in 't welke

de naam JEHOVAH, HEERE, even als in den rand dit omſchrift, geſteld is:
SID E

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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15 96.

'22"

SIDERE PROFICIANT DEXTRO NEPTUNIA

REGNA. 1596.
DAT HET ZEE VERMO OGEN ONDER D IT GUNSTIGE

GESTARN TE TOE NEE ME.

15.96.

Op het ruggeſtuk wordt binnen eenen kring der naamen en wapenſchilden van Alkmaar,
Hoorn, Enkhuyze, Medenblik, Edam, Monnikendam, en Purmerend, door twee leeuwen

eene kroon boven het wapenſchild van Weſtvrieſland gehouden, nevens dit byſchrift:
CISRHEN ANAE INSIGNIA FRISIAE,

WAPENSCHILD EN VAN 'T BINNEN RTNS CHE VRIESLAND.

Dat is van Noordholland, 't gene van ouds een ſtuk van Vrieſland geweeſt is, gelyk Melis
Stoke (1) in zyne Rymkronyk aldus opzingt:

(1) fol. 9.

Syt des zeker ende ghewes,
Dat die Graefſchap van Holland er
Een ſtic van Vrieſland genomen.

Mids Vrieſland zelf van zeer oude tyden in groot en minder Vrieſland verdeeld wierdt. Het eer
ſte bevattede Vrieſland, Groeninge en de Omlanden tot de Eems toe, en wierdt door 't Vlie, of
eenen arm des ouden Ryns, van 't andere gedeelte geſcheyden, dat ten aenzien van 't eerſtge

# eertyds

het Overrynſche, en thans, als met Holland vereenigd, Noordholland ge

I13AIIlCl IS.

II. De tweede penning, die mede zyne betrekking heeft op den bloeijenden ſtand van den
overzeeſchen koophandel, verbeeldt de geſchiedenis van den vernuftigen Luytſlaager Arion.
Welke komende te ſcheep van Tarante (2) naar Korinte, door de bootsgezellen uyt roofluſt zy-

id

##.

ner overgewonnene ſchatten wierdt in zee geworpen, doch van eenen Dolfyn, die door het zoete if yo;. &
geluyt zyner geroerde ſnaaren verrukt was, ter goeder uure op den rug ontfangen, en aan de ſeqq.
Kaap Matapan aan land gebragt. In den rand ſtaat:

NUNC SPE, NUNC METU 1596.
NU MET HOOPE, NU MET VREEZE. 1596.

Zynde eene zaak, die den zeeluyden veelmaals op hunne reyzen ontmoet, als zy in de verbol
e zee, door 't vergaan van hun ſchip, buyten boords geworpen, niet min gelukkig ſomtyds als
rion, zoo niet op den rug van eenen Dolfyn, ten minſte op eenen maſt, boot, of wrak van 't
vergaane ſchip ontfangen, en aan de naaſtgelegene ſtranden gevoerd worden.

Rondom het Zeelandſche wapenſchild leeſt men, in den rand der andere zyde, de gewoonlyke
zinſpreuk van dat geweſt:

-

LUCTOR ET EMERGO.
IK WORSTEL EN HOU MT BOVEN.

1597.
-

De winter, die anders de legers gemeen- |(3) ruyters vergaderd, om by't toevriezen (3) H. de

T lyk uyt het veld jaagt, verſchafte integen- der ſtroomen eene plondering in Zeeland, EHia.
deel met den aanvang des nieuwen jaars | 't gene anders ongenaakbaar is, te onder- fol. 295.
aan Maurits nieuwe zeegepalmen. Want | neemen. Maurits van dit voorneemen en
de Aartshertog had thans onder den Graaf |'s vyands legerplaats ten volle verwittigd,

van Varax, by het dorp Turnhout vierduy-|beſloot dien op 't onvoorzienſt op 't

#

zend voetgaſten, midsgaders vyfhonderd ' te vallen, en dus dit voorneemen te very
I. Deel.

Hhhhhh

delen.
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delen. Om dit werkſtellig te maaken, eygen voetvolk in verwarring bragten (4) (4) H. de
deed hy onder verſcheydene verdichtte door welk ongeval gevolglyk beyde de #ia
voorwendſelen uyt de omgelegene bezet vleugels wierden geſlaagen, en het mid- foi. #97."
tingen omtrent vyfduyzend voetknechten dellyf buyten ſtaat geſteld om lang ſtand
en achthonderd ruyters met het noodige te houden. Ondertuſſchen waaren eenige
(1) Mete geſchut by (1) Geertruydenberg, dat maar Staatſche benden aan 't plonderen ge
ren Ned.
Hiſt. fol.
zes uuren vandaar legt, verzamelen, en vallen, waarop de vyand , zoohaaſt
377. verſo. ſtellende zich, verzeld van den Graaf van dit van hem gemerkt wierdt, weder moed
(2) Reſol. Zolms, (2) François Veere, en andere er # zich herſtelde, en op nieuws tot
der Ge
vaarene krygsoverſten aan 't hoofd der zel et gevecht keerde. Dan Maurits ver
COIn IIl,
Raad.
ve, ſloeg in de duyſterheyd des nachts op duurde met de overige benden deezen in
van Holl.
weg. Dit kon echter zoo ſtil niet geſchie val, en dreef den vyand onder eene groo
24 Jan.
1597. fol. den, of Varax wierdt er van verwittigd, te ſlagting andermaal op de vlugt. Behal
1597.

24

en zondt dien zelven nacht den onnutten ven den Hoofdbevelhebber Varax,

die

naaſleep vooruyt, met voorneemen van Broeder van den Markgraaf van Varambon
dien met de ſtille trom te volgen en te was, zyn over de tweeduyzend (5) van #h
Herentals, als in eene veylige ſchuylplaats, den vyand verſlaagen, vyfhonderd gevan- comm.

het gevaar te ontwyken. Doch Maurits gen, en achtendertig vendels, een ſtan- #en
daard en voorts een zeer groote buyt in 28 jan."
vroegen morgenſtond onder François Vee handen van Graaf Maurits gevallen: wel- #7: ".
dit wel voorzien hebbende, had al in den

re tweehonderd uytgeleezene knechten ke, naa 't winnen van den burg van Turn- ”
N# Hiſt. naar de Tielſche (3) heyde gezonden, om hout, onder eene algemeene toejuyching der
fol. 378. desvyands legerplaats niet alleen vannaby gemeente binnen weynige dagen in 's Graa

(3) Meter.

te verſpieden, maar ook, zoo hy aftrok, venhaage terug kwam, alwaar hy op de

n

dien door ſchermutſelingen op te houden. groote zaale (6) van 't Hof de veroverde Q#
Deeze naa eene naauwte te zyn doorge zeegetekens
378.
voorwaar wasdeed
deeze ophangen.
zeege; zulksHeerlyk
de ſtu- fol:
verſo.

toogen, ontdekten van eenen berg den
vyand in zynen aftogt, des ſtortten zy op
zyneachterhoede en hielden zoolang ſchut
gemeenſchap, totdat zy door vierhon
derd ruyters onder Hohenlo geſtyfd, den
vyand eyndelyk tot ſtaan kreegen. Inmid

denten van 't Staatſche queekſchool op de
Hooge ſchool van Leyde, deswegen eene

Latynſche redevoering doende, door de #
Staaten van Holland niet alleen met hon- #

derdvyftig (7) guldens, maar ook zeke- #.

dels kwam ook Maurits met de overige re Jakob Greyn (8) met honderd gul-#"
benden in volle ſlagorde aan. Waarop dens is vereerd geworden, wegens dat hy #Reſol.
alom het gevecht wierdt begonnen, en eene zeer ſierlyke kaart van 't voorgevallen #.
Hohenlo met zoo vreezelyk een geweld op gevecht had op geſteld : ter gedachtenis Raad,

de vyandlyke ruyterbenden aanviel, dat van welke aldaar behaalde overwinning #
zy, zynde op de zyden geſteld om die te weſten
ook dees
legpenning
gemunt
is. in de Vereenigde Ge- 139i fol.
ZOI.

dekken, ſtraks ontſnoerd wierden, en hun

Op de eene zyde ziet men de benden van Maurits die van Varax op de vlugt jaagen en ver
volgen, binnen dit randſchrift:
VICTORIA TURN OTAN A. 24 JANUARII

1597.

OVERWINNING B r TURNHOUT DE N 24 VAN
LOUW MAAND.

I 597.

De wapenſchilden van Vrankryk, Engeland, en de Vereenigde Geweſten zyn op de andere
zyde door eenen band, ter gedachtenis van 't meergemelde Verbond tuſſchen die drie moogend
(o)
Pſalm
heden, ſamengeſtrikt. In den rand leeſt men deeze ſpreuk van den (9) Koninglyken Harpzang
CXVIII
dichter:

Y 23.
A DO

H IS TO RIP EN N IN GE N.

VI. Boek.
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A DO MINO FACTUM EST IS TU D.

DIT IS VAN DEN HEERE GESC IIIED.

Het verlies by den Spanjaard door dee die vanbinnen dag op dag door uyt
zen veldſlag geleeden, wierdt eerlang door vallen, vinnig ſchieten, en aanſteeken
't winnen van Amiëns, hoofdſtad van Pi van mynen den grond voet voor voet ver
kardië, op de Franſche grenzen geboet. deedigden, en dus het beleg indiervoege
De Stedevoogd van Doerlans Ferdinand vertraagden, dat er drie (6) maanden ver- %,#ste
Tellio, die hoewel een dwerg ingeſtalte een liepen, eer de belegeraars hunne loopgraven de Hiſt.
reus in moed was, had deeze krygsliſt ont tot aan de grachten der ſtad konden voort- #
(!) Abregé worpen, en door zeſtien ſoldaaten (1) in zetten. Maar gelyk desonaangezien de ſtad pag. 1;,
#a. boere klederen eerſt de poort van Montres zich eyndelyk zoude moeten overgeeven,
de France, cut, en daarnaa door de overige verſchoo zoozy niet ontzet wierdt, liet de Aartsher
#
lene benden, die tweeduyzend te voet en tog daartoe alles vervaardigen, en trok met
pag. 20I.
zeshonderd te paarde ſterk waaren, de ſtad een leger van achttienduyzend man te
(:) Meter zelve op den elfden van (2) Lentemaand voet en vierduyzend te paarde, den vyf

#l zonder groote bloedſtortinge veroverd. tienden (7) van Herfſtmaand, van Doer- @#ts"
379.

Onbeſchryvelyk is 't hoezeer de Franſche lans om de Françoizen het beleg te doen de rijſt.
Koning, op 't ontfangen van deeze ſlech opbreeken. Dan deeze waaren zeer wel #
te tyding, zich ontſtelde, vermids hier beſchanſt, en lieten zich, door de aange- pag. 176.”
leyde ſchermutſelingen, geenszins uyt hun
door nu Parys, de gewoonlyke
plaats der Koningen, thans de grensſtad voordeel lokken: zulks de Aartshertog in

#

#### des (3) Franſchen Ryks was geworden. zyne hoope bedroogen,zich eerlanggenood
de #ſt. Des naa veele raadspleegingen wierden op

zaakt vondt door gebrek van eetwaaren en

de ziekten, die (8) zyn leger aantaſtten, # de
#
m. VII. dien van den Hertog van Maijenne, want
-

-

-

dees had zich (4) in 't voorgaande jaar met zonder zyn oogmerk bereykt te hebben, N#Hiſt
(4) Meter. den Koning verzoend, de bygelegene toe onder het uytlachgen en naabaauwen der fol 319.
pag. 263

#"
ol. 367. gangen door de ruytery terſtond bezet, ſe
-

Françoizen, van

# kant der riviere en 't

- --

dert door Biron de ſtad Amiëns naauwer

verſchanſte leger des Franſchen Konings te

ingeſlooten en berend, en eyndelyk door rug te trekken. Waarom ik meen dat in
#SE den Koning zelf in Zomermaand (5) bele de Vereenigde Geweſten, thans zoonaauw
#l. gerd; onaangezien de bezettelingen vyf met den Franſchen Koning verbonden, ter
A##t duyzend ſterk van al het noodige voor gedachtenis van deezen vergeefſchen togt
# zien waaren, en wel zeſtig ſtukken grof des Aartshertogen, dees legpenning gemunt
#" geſchut op de wallen hadden. Zulks 1S.
5) Reſol

De eene zyde verbeeldt het verſchanſte leger des Franſchen Konings voor de belegerde ſtad, 't
komt *

# de Aartshertog te vergeefſch tracht te bevechten, vermids een Engel, die vanboven

(9 Pſalm

et met zyn ſchild beſchermt. Het randſchrift is de gewyde ſpreuk van den(9) Harpzangdich-Xc#",
tCr:

SUB ALIS EJUS SECURUS ERIS: CLYPEUS
VERITAS EJUS.
ONDER ZTNWE VLEUGEL EN ZULT G Y BETROUWENV: Z2 NE
WAARHE YD IS EEN

RON DAS EN BEUKELAAR.
Hhh h hh 2
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#:

Sen.

#
CIC.

C.

Een ruyter
wordtbinnen
op de andere
zyde door
hand,
die uyt d
lken
komt mett eene geeſ
ſelroede
geſlaagen;
deeze ſpreuk
van eene
den (1)
##
en komt,

-

UITe

-

-

Y. 385.

SEQUITUR SUPERBOS ULTOR A T ERGO DEUS.
CIOIC IIIC.

DE WRAAKOEFFE NEN DE GoD VERVOLGT DE HoVAARDIGEN
OP

DE HIE LEN.

1597.

Zoodra de Koning den aftogt der Span draalde 't niet lang, of de zelve, mids de
jaarden gewaar wierdt, vervolgde hy den Franſche Koning gaarne ook een eynde des
In CU
aftrekkenden vyand met het grootſte ge belegs zag, wierd eerlang
deelte zyns legers op de hielen, maar de beding van 't verdrag door den Aartshertog
wyl hunne achterhoede, onder het beleyd te laaten goedkeuren, en belofte, zoo de
van den Stedevoogd van Kameryk, zich bezetting der ſtad in zesdagen niet door (3) #k

#

altyd in goede orde en wel geſlooten hieldt, tweeduyzend man verſterkt wierdt, van #
die dan te zullen overgeeven. Dees bedon-Raad,
vielen er ſlechts ligte

#

voor. Wel is waar dat de Aartshertog, naa gen tyd, zonderden gemelden onderſtand #"
eene naauwte omtrent de Abtdy van Ber ontfangen te hebben, den zeſtentwintig- #ol

taucourt doorgetrokken te zyn, zyn le ſten van Herfſtmaand zynde verſtreeken, 475.
ger in ſlagorde ſchaarde, in ſchyn van de trok de Markgraaf van Montenegro met
Françoizen te willen afwachten, dan zien zyne onderhoorige bezettelingen uyt A
de hen ook,buyten verwachting, zich ten miëns, en wierdt, naadat hy door den Ko

ſtryde vervaardigen, vervolgde hy den af ning (4) met veele tekenen van hoogach- (4)P Da
togt en won, over den ſtroom Authie ge ting wegens zyne betoonde dapperheyd #,
toogen zynde, de hoogte van Atrecht. De was ontfangen, onder een goed geleyde tomeyf'
Koning, ſedert met zyn leger voor de be naar Dourlans gebragt. De Koning zelf Pºg."
legerde ſtad terug gekomen, deed die door deed omtrent vier uuren aan 't hoofd
eenen Trompetter opeyſchen, en ſtondt van duyzend Edellieden zyne intree
aan den Stedevoogd toe om, alvoorens in de binnen Amiëns, en in de Hoofd
onderhandeling te treeden, door eenen ren kerk, dier ſtad met zoo ſtaatlyk gevolg
(1)P.pa- boode aan den Aartshertog (2) den ſtaat zynde gekomen , den Ambroziaanſchen
#, der ſtad voor te draagen, en zyn gevoelen lofzang, wegens het herwinnen eener

toine Vi deswegen te innen. En dewyl die, van het
Pºg 679 kloekmoedige gedrag des Stedevoogds zich
voldaan betuygende, hem laſt gaf om de
plaats op de voordeeligſte voorwaarden,
als doenlyk was, over te geeven, zoo

ſtad van die aangelegenheyd, onder trom

petgeſchal opheffen. Tot gedachtenis
van 't welke ook dees legpenning met

den aanvang des volgenden jaars, ge
maakt is.

De voorzyde verbeeldt den Koning, als eenen anderen oorlogsgod Mars, in 't harnas nevens
eenige bevelhebbers, in 't verſchiet de ſtad Amiëns, en daarvoor het Franſche leger. Het rand
ſchrift luydt aldus:

MOVET PRESENTIA MARTIS. 1598.
DE TEGENWOORDIG HETD VAN ONZE N MA RS
G EEFT MOED.

1598.
Op

H IS TO R I P EN N IN GE N.

VI. Boek.
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Op de rugzyde ziet men de gekroonde wapenſchilden van Vrankryk en Navarre, met de Rid-1597.
derordren van den Heyligen Geeſt en Sint Michiel omhangen, midsgaders den rand omzoomd met deeze woorden:
NIL NISI CONSILIO.
NIETS ALS MET BELET D,

De Franſche Koning gaf de voogdy dier

voorzien was. In deeze ſtad had Graaf

ſtad aan den Heer de Vic, liet er eene be Frederik van den Berg het bevel, en onder

zetting in van twintig benden te voet en
drie te paarde, en ging den Aartshertog,
die te Atrecht ziek lag, bezoeken, met het
omgelegen land door vuur en zwaard te
verwoeſten. Dit af en ziekzyn van den
Aartshertog gaf ondertuſſchen ook aan de
Vereenigde Geweſten gelegenheyd , om
ſtaande dees veldtogt, door het winnen van
verſcheydene ſteden, hunnegrenzen wyder
uyt te breyden: want die wierdt met het
begin van Oogſtmaand, en het veroveren

zich tot bezetting omtrent zeshonderd
ſoldaaten, beſtaande in drie vendels voet

knechten, en eene bende paarden. Deeze
goede geſtalte van binnen, en de naayver

van den Stedevoogd, om in heldenmoed
en dapperheyd voor Maurits zynen Neef
niet te zwichten, maakten dat Frederik

(ro) H. de
van den Berg in deeze laatſte ſtad (1o) zy Groot
ner Landvoogdye zich manmoedig ver Ned. Hiſt,
weerde. Als het grof geſchut langs den fol.319.
Eemsſtroom in 't leger was aangekomen
(1) H. de van het ſtedeken en ſlot(1)Alpen geopend,
wierden de aanvechtingen tegens het ſlot
Groot
Ned. Hiſt. en vervolgens den tienden dier maand de alleen begonnen, mids Maurits deeze ſtad,
fol. 3 11 ſtad Rynberk belegerd, welke zich naa eertyds aan zynen Vader zynde geſchon
elf dagen verweerens onder billyke voor ken, thans verſchoonde, als haaſt zullende
(2) Reſol. waarden (2) aan Graaf Maurits overgaf de zyne weezen. Het gewigtigſte ſteunſel
der Ge
Dees ſloeg, naa de ſchans Mutiliana (3) van 't ſlot was een ravelyn, 't gene die van
COIIm IIl.
Raad.
van Holl.

geſlecht te hebben, den eerſten van Herfſt

maand zyn leger voor Meurs; 't gene,
mids het zich op den derden dag des belegs
36o.
(3) H. de overgaf, (4) aan het Staatſche leger de ge
Groot
legenheyd verſchafte, om nog op den elf
Ned. Hiſt.
den
dier zelfde maand Grol te belegeren,
fol. 313.
waarbinnen
onder (5) den Graaf Johan van
(4) Reſol.
derStaaten
van Holl. Styrom drie benden paarden en twaalf ven
22 Aug.
1597. fol.

4 Sept.

dels voetgaſten in bezetting lagen. Hier

1597. fol.

enboven was de ſtad wel geſterkt, van den
noodigen oorlogsvoorraad voorzien, en

424

(5) Meter.
Ned. Hiſt.

fol. 389.

Reſol.

# Ge
Comm.

Raad.
van Holl.

27 Sept.

dus in ſtaat om voor eene goede wyl den
belegeraaren het hoofd te bieden. Het ge
ſchut echter daar voor geplant, en door 't
heftig ſchieten een geweldige brand den
vyfentwintigſten van Herfſtmaand in de ſtad
ontſtaan zynde, hebben de bezettelingen
(6) op den volgenden dag het verdrag we
gens de overgaave der ſtad geſlooten. Met
dit geluk kwam het Staatſche leger voor

binnen voet voor voet verweerden. Echter

wierdt het door langduurig geweldgewon
nen, de gracht gevuld, en galeryen daar
overgebragt. Waarop de ſtad zynde op
p (11) Reſol.
Ge
geëyſcht door den Stedevoogd (11) den der
COIn In,

zeſtienden dag des belegs wierdt overge
geeven, en hy zelf door de wapenen zyns

Raad.

van Holl.
In Nov.

Neefs van eene Landvoogdy beroofd, 1597. fol.
die hy tot nu toe had bezeeten. Maurits, 549,
hebbende aldus in drie maanden tyds met
zoo geringe hand vol volks zoo veele ſte
den en eene wydluchtige ſtreek lands den
vyand afgewonnen, zondt de vermoeide

manſchap in bezetting en is gelyk zyn roem
thans op aller landzaaten tongen reedt,

met meer toejuychinge, als naar gewoon
te, zoo door de Staaten, als de gemeente
op zyne terugkomſt zeegepraalender wyze
verwelkomd en ontfangen. Want hoe
groot de vreugde der Vereenigde Geweſten

#!: fol. Breëvoort, 't welke gelyk ook zyn burg, om dezen tyd moet geweeſt zyn, blykt
den negenden (7) van
CIn VCT
niet alleen daaruyt, datze aan de jeugd van
(7) Reſol.
I

W#.

475.

der Ge

volgens de ſteden Enſchede (8) Oldenzeel het Staatſche queekſchool te Leyde, we
en Otmarze de eene naa de andere wierden gens't opſtellen van eene geleerde redevoe
Raad.
van Holl. veroverd en door de Staatſche benden be
ring over de behaalde voordeelen van Mau
1 Octob.
(12) Reſol.
1597. fol. zet. Dees ongehoorde voorſpoed opende rits, honderdtweeënzeſtig (12) guldens der
Staaten
498.
den
weg
om
nog
voor
het
eyndigen
van
toeleyden
,
maar
ook
uyt
de
veelheyd
van
Holl
(8) H. de
den veldtogt Linge aan te taſten; het gene, der volgende penningen, welke, wegens 12 Dec.
Groot
Ned. Hiſt. behalven dat zyn burg door vier bol- en an 't behaalen van zoo veele overwinnin 1597. fol.
8
582.
fol. 318.
dere
veſtingwerken
wel
was
geſterkt,
met
gen,
meeſt
op
uytdrukkelyk
bevel
der
(13)
Mete
(9) Mete
ren Ned.
ren Ned.
dubbelde
wallen
en
grachten
(9),
midsga
(13) byzondere Staaten in dit jaar ge Hiſt. fol.
Hiſt. fol,
munt zyn.
ders
drie
halvemaanen,
en
twee
ravelynen
399. verſo.
3O9.
COnnnn.

I. Deel.

I. Het
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E" gevecht van Turnhout is op de voorzyde van den eerſten, en boven dit opſchrift ver
ClCl,

VICTORIA TURN OT ANA. JANUAR 1 o ANN1 1597.
O VERWINNING BT TURNHOUT

IN LOUWMAAND

DES JAARS 1597.

(i) Pſalm
CXVIII.
Y. 23.

In den rand der zelfde zyde leeſt men deeze ſpreuk van den (1) Harpzangdichter tot om
ſchrift:
A Do

H Is To R 1P EN N IN GEN.

VI. Boek.
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A Do MINO FACTUM EST ISTUD, ET EST MIRABILE

1597.

IN ocULIs NosTRIS.

DIT IS VAN DEN HEERE GE sc HIED, EN HEr is
VVOND ER LTOK IN ONZE OO GEN.

Op de tegenzyde ziet men de negen gewonnene ſteden, en tot randſchrift der zelver naamen,
Zynde Alpen, Berk, Meurs, Grol, Breêfort, Enſchede, Oldenzeel, Otmarze en Linge.

Binnen deeze verbeelde ſteden ſtaat in eenen kring tot opſchrift:
VICTORIA PARTA SPATIO TRIMESTRI.

15.97.

OVERWINNING BEHAALD IN DEN TYTD VAN DRIE

MAANDEN.

1597.

Binnen dit rond leeſt men de volgende woorden, in tegenſtellinge der gene, die de Aartsher
tog, by 't veroveren van Sluys in het voorgaande jaar gebruykt had:
VEN IT, VIDIT, DEUS VICIT.

HY IS GEKOMEN, Hr HEEFT GEZIEN, GoD
HEEFT GEWONNEN.

II. De tweede heeft op de eene zyde in 't midden de wapenſchilden van Kampen, Deventer
en Zwol,

# dat van Overyſſel zelf.

In den rand

# de wapenſchilden van de zeven

tien byzondere Leden welke toenmaals zitting in de Staatsvergadering hadden, het gene deeze
woorden, die tuſſchen beyden ſtaan, niet duyſterlyk te kennen geeven:
O RD INUM TRANSIS SUL ANIAE INSIGNIA.
WAPENSCHILD EN DER STAATEN VAN OVERTSS EL.

De andere zyde heeft geene verbeelding, maar alleen deeze woorden tot opſchrift:
HISPAN IS DEI OPTIM1 MAXIM 1 MANU PER PRINCIPEM MAU
RITIUM EX TU BAN TIA TRANS MOSAM AB IRE JUSSIS, LI
BERT AT Eou E CIS-RH EN AN IS NATIONIBUS RESTITU
TA, ORDINES TRANSISULAN 1 AE LE GE LAT A FIER 1
FE CER UNT. CIO IO IIIC.
DE SPANJAARDS DOOR DE HAND VAN DEN ZEER GOEDEN
EN GROO TEN GOD, ONDER 'T BE LETD VAN PRINS MAURITS
U rT DE TWENTE OVER DE MAAS TE WTK EN GEDWO N
GEN, EN DE VRTHE YD AAN DE BINNEN RTNSCHE

VOLKEN HERSTELD zºrNDE, HEBBEN DE STAA
TEN VAN O VERTSS EL OP GE GE EVEN BEVEL

DE EZ EN DOEN MUNTEN.

1597.

III. Overyſſel, mits het de ruſt van zynen Staat door deeze bekomene overwinningen volko
menlyk geveſtigd zag, verſchaft ons ook deezen derden, wiens eene zyde die van den voorgen
gelyk is, doch de andere, in plaatſe van het gemelde opſchrift, Graaf Maurits te paarde en bin

#en dit omſchrift verbeeldt:
LIBERTATEM NEMO BONUS, NISI CUM ANIMA
SIMUL, AMISIT.

GEEN EERL rK MAN HEEFT OOIT DE VRTHE TD, ALS TEGELTK
MET HET LEEVEN, VERLOO REN.
Iii iii 2.

-

IV.
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1597.
IV. Van den zelven penning wordt nog een andere ſtempel gevonden, welke om de zelve
- afbeelding van Maurits, dit verſchillende randſchrift voert:

IN TAM DURA NECESSITATE QUIS NON LIBERTATEM ET
PATRIAM DEF EN DERET?

WIE ZOU IN ZOO DRUKKEND EN NOOD

DE VRTHE YD EN HET"

VADERLAND NIET BESCHERMEN?

-

2 ORDINVM

Vºriº
:#NIII."
CIIIPIIS • MLAVIRIT
DVCTV. IHIOS'TIE.AID
TYRNIHIOV TVM-CAESO

DEcIEM. oIPIDIS ET |
ATPIBVS.ARCIEVS.E
VIPVGNATIS. IET! I'OT

CISRHIENANA.IDIA
STIONIFPIPACATAZ

2 tiADIN

S

Zºws#IN

ZAVSPIC-PRIN

/ MAyREDycTºyº

-

7

Zº

#HOSTE:AD5TVENW// A :
OVTIVM-CARLS

:

v. Kampen een der Overyſſelſche ſteden liet ook in 't byzonder deezen gedenkpenning mun
ten, welken echter eenigen willen dat alleen wegens 't openen der Muntbuſſe zoude gemaakt zyn;

hoe 't zy, zyne eene zyde voert rondom het wapenſchild dier ſtad dit randſchrift:
LIBERA CIVITAS IMPERIAL IS CAMPEN s 1s.
DE VRTE RTKS STAD KAMPEN.

De andere zyde heeft geene verbeelding, maar alleen deeze woorden tot opſchrift:
HON ORIS ET MORIS ERGO. AN NO. CIO IO IIIC.

EERS- EN GEBRUYKS HALVE IN 'T JAAR 1597.

VI. Om den gekroonden Leeuw der Vereenigde Geweſten, die in den eenen klaauw een bloot
zwaard, en in den anderen eenen bundel van zeven pylen houdt, leeſt men in den rand der voor

zyde van den zesden dit opſchrift:

-

SOLI DEO HONOR ET GLORIA.

AAN GoD ALLEEN Zr DE EER EN Lo F.

E
Il

H I S TO RIP EN N IN GE N.
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En dat wegens de vergunde voordeelen deezes jaars, welke op de rugzyde dusdaanig vermeld 1597.
worden:

-

ORDINUM AUSPICIIS, PRINCIPIS QUE MAURITII DUCTU HOS
TE AD TURNHOUTUM CAE So, DECEM OPPID IS ET TRIBUs
ARCIBUS EXPUG NATIS, ET TOTA CISRHEN ANA
DITIONE PACATA. 15.97.

ONDER HET OP PERG EZAG DER STAAT EN, EN HET BELE rD
VAN PRINS MAU RITS DE

GEN,

VTAND

B Y TURNHOUT GESLAA

TIEN STEDEN EN DRIE STERK TEN VEROVERD,

EN HET GA NSC HE LAND AAN DE EZ E Z2CD E DES R1 NS

BEVRE E DIGD. 1597.
VII. Van den zelfden inhoud wordt ook dees legpenning gevonden, welke daarom geene by
zondere beſchryving vereyſcht.

VIII. In plaatſe van den gekroonden Nederlandſchen Leeuw, worden ſomtyds ook wel, als
op den achtſten penning, de wapenſchilden van Vrankryk, Engeland en de Vereenigde Staaten

###

gevonden, binnen den zoom deezer woorden (1) van den gewyden Dichter:

Vij,

A DOMINO FACTUM EST ISTUD.
AD IT IS VAN DEN HEERE GESCHIED.

S IGN IS

-

AD TV RNHOVT

-

-

FGRCILLA -ET BREILEVORD A
ºf AB-EXERC-FOET - PROVDVCTV
IRTVTP IIIX. ST-FR INC.
TRITII. In E VITE RAT-AC
-

' #M HISPANIS TRANS-MO SAM
3 D IM IS S IS - ORLD IN E. S

x XXIX - POST

OPPID IS TRANS
RHENVM III-CIS
vI. HIS PANO TRI
MESTRI-E REPTIS

ZVT PHANIA'. LL FF
CIG IT2XC VII:

*

ANNO
&

.

& C-

CITD-ITD XCVII,

YNOVEM.ET TRIGINTA
ººk 5: POSTOPPIDIS TRANS
RHENVM TRIB vs
CIS
S EX HIS PANO
\ TRIMAESTRIEREPTIS

SIGN IS
AI, TV RNH OVT

XXXIX - POST

*

op E-In IS TRANS
ik HIE NV M ALI - CIS
V1- HISPANO TRI
MESTRIEREPTIS
CIo Io x CV II
S- C

# PosToPPIn Is TRANS
RHEN vM T RIB vs.

Jºl IS PANO
APVD TV RN OV

TvM cºrso AT \
QVE ALPIN IAN o
TIAEP ZACO MEV al

SEX HIS PANO

SAV NIVERSIS QVE

TRIM ESTRIEREPTIS

DITIJN iPVS TR.
ATNS RLEIENANIS
EXPVLSO 15 97 •

CIS

CIO IO XCVII
S. C.

IX. Het Graafſchap Zutfen heeft ook deezen negenden penning, ter gedachtenis der behaalde
voordeelen, gemunt. Onder de wapenſchilden van dat Geweſt en de Vereenigde Staaten ziet
men op de voorzyde eenen moedigen haan verſcheyden krygstuyg vertreeden, binnen den zoom
deezer woorden:

I. Deel.

*
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PACIs ET ARMORUM v1GILES.
WACHTHOUDERS VAN DEN VREEDE EN OORLOG.

Onder de wapenſchilden van de Vereenigde Geweſten en Graaf Maurits leeſt men op de te
genzyde deeze woorden:
GROL LA ET BREDEVORD A AB EXER CIT U FOED ERAT A R U M PRO

VIN c1 ARUM, DUCTU ET VIRTUTE ILLUST R1ss 1 M1 PRINCIP Is
MAURIT II, RECUPERAT1s, AC HISPA N IS TRANS MO

SAM DIMISSIS, ORD IN ES ZUTPHAN IAE LE GE LATA

F1e R1 FecER UNT. ANNO. CIO IOXCVII.

GroL EN BREÉvooRT VAN 'T LEGER DER VERE ENIGDE STAA
TEN Doo R 'T BELErD EN DE DAPPER HErD VAN DEN

Door LUCHTIGSTEN PRINS MAURITS HERWoNNEN, EN
DE SPANJAARDS O VER. DE MAAS GEj AAGD ZTNDE,
HEBBEN DE STAAT EN VAN ZUTFEN OP GEG EE

VEN BEVEL DE EZ EN DOEN MUNTEN. 1597.
X. De tiende, die een legpenning is, voert op de voorzyde den gekroonden Leeuw der Ver
eenigde Geweſten, binnen dit randſchrift:
SOL I DEO HONOR ET GLO RIA.
AAN GOD ALL EEN ZT EER EN LOF.

De rugzyde, die geene verbeelding heeft, voert alleenlyk dit opſchrift:
SIGN IS AD TURNHOUT XXXIX, POSTE A OPPID IS TRANS RHE

NUM III, CIS VI HISPANO TRIMESTRIEREPTIS.
CIO I OXCV II.

NEGE NEN DERTIG VENDELs B r TURNHOUT, DAARNAA AAN
G IN SZT DE DES RTNS DRIE, AAN DE EZ E Z2 DE ZES

STED EN DEN SPANJAARD IN DRIE MAAN
DEN ON TNO OMEN. 1597.
XI. De elfde is mede op de meergemelde overwinningen gemunt, en verbeeldt op 't voorſtuk
tuſſchen de Maas, den Ryn en Eemſtroom, de gewonnene plaatſen Alpen, Berk, Meurs,
Breêfort, Grolle, Goor, Enſchede, Oldenzeel, Otmarze en
en boven eenen opgerech

#

ten wapenſtandaard, die op den voorgrond ſtaat, omhoog dit opſchrift:
DEO OPTIM o MAXIM o.

AAN DEN ZEER GOED EN EN GROOTEN GOD.

Tot wiens eere zy in dankbaare erkentenis dit zeegeteken hadden opgerecht. Op het rugge
ſtuk ſtaat alleenlyk dit opſchrift:
SIGN IS AD TURNHOUTUM NOVEM ET TRIG INTA, POSTE A

OPPID IS TRANS RHENUM TRIBUs, CIs SEx HISPANo
TRIMESTRI EREPTIS. CIO I DXCVII.
Co Ns U LT o.

SE NAT Us

NEGE NEND ERTIG VEN DE Ls B r TURNHOUT DAAR NAA AAN

G INSzrDE D Es R rN's DRIE, AAN DE EZE zºrDE ZEs S TE
DEN BINNEN DRIE MAAND EN DEN SPANJAARD ONT

NOMEN zrNDE, Is DEES OP RAADS BESLUrr
GEMUNT:

1597.

H
et

H IS TO R I P EN N IN GE N.
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Het oprechten van dusdaanige ſtandaards is van het oude gebruyk des afgodiſchen heydendoms 1597.
afkomſtig, en tot ons afgedaald. De beſchryving van de plegtigheden, en het oogmerk dier
-

oprechtinge wordt by den Mantuaanſchen heldendichter gevonden, dien Jooſt vanden Vondel #"s"
aldus (1) naazingt:
,,
,
,,
,
,,
,
,,
,,
,,
,
,,
,,
,,
,,
,
,,
,
,,
,,
,,
,,

Xi boek.

De dageraat, terwyl in 't ooſten opgeſtaan,
Kwam helder ryzen uyt den grooten Oceaan,
De Vorſt Eneas, dus zeeghaftig in het vechten,
(Hoewel de zorg hem jaagt en heet de doön berechten, zº
Zich zelven quyten, om der togtgenooten aſch
Te brengen in het graf, en 't hart vol droefheyd was,
Om Pallas droeve dood en lyk, nog onbegraaven,)
Betaalt den Goden vroeg zyn kerkbelofte en gaaven,
In 't krieken van den dag, en plant een eyken ſtyl,
Of boom, geknot van al zyn takken met de byl,
Op 's heuvels hoogen bult, en trekt met zyne knaapen Den ſtam het harnas aan, en ſchitterende wapen,
Den uytgeſchudden roof des bloedigen tyrans
Mezents, U, groote Mars en God van d'oorlogskans,
Tot eere en zeegepraal; verziet den ſtam grootmoedig
Met ſtaalen helm, en kam, nog rood bemorſt, en bloedig,
En met verminkt geweer des dooden, en 't panſter,
Op twalef plaatſen hard getroffen, en heel fier
Doorſchooten, en hy bondt den kopren ſchild, vol reeten,
Aan zynen ſlinken arm, en hing het zwaard, vermeeten
En trots, bem op de zyde in zyne yvoore ſcheé.

XII. Dit voorbeeld volgden de Vereenigde Staaten naa, maar, in plaatſe van het den Afgod
Mars te ſtichten, wyden zy het als een gedenkteken hunner dankbaare erkenteniſſe toe aan
D EN ZEER GOED EN EN GRO O TEN GOD.
DE o OP T 1 Mo M Ax 1 M o.

Zoo als ook op deezen legpenning kan gezien worden, welke de twaalfde en den voorigen ge
denkpenning gelyk is.

XIII. In plaatſe van den opgerechten wapenſtandaard, ziet men ſomtyds ook wel, ter ge
dachtenis van het drievoudige Verbond, in 't voorige jaar geſlooten, op die zyde de wapenſchilden

# Vrankryk,

Engeland en de Vereenigde Geweſten, binnen dit randſchrift van den dertien

en :

RUMPITUR HAUD FACIL E.

'T WORDT BEZWAARLTCK VERBROKEN.

XIV. De veertiende en laatſte eyndelyk heeft om het gekroonde wapenſchild van Zeeland, in
den rand der eene zyde, dit kantſchrift:
O MIRANDA DEI OPERA!

O VERWONDE RENS WAARDIGE WERKEN GODS!

Op de andere zyde leeſt men deeze woorden, tot opſchrift:

HISPANO APUD TURNOUTUM CAEso, ATQUE ALPINIANo
TIBERIA CUM MEURSA UNIVERSISQUE DITIONIBUS

TRANSRHEN AN IS EXPULS O. 1597.
DE SPANJAARDS Br TURNHOUT VERS LAAG EN EN Urr HET
TIBERIAANSCHE AL PEN MID SGADERS MEURS

EN

ALLE DE OVER RTNSCHE GEWESTEN

VERj AA GD. 1597.
Kkk kkk 2

-
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Het verlies van zoo veele ſteden ging, daanig geſteld, dat alle de elenden, die

den Aartshertoge te meer ter harte, omdat men in de voorige oorlogen gezien had, by

de optogt, dien hy om Amiëns te ontzet- | deeze niet haalen konden. Zulks die van
ten vruchteloos gedaan had daar van de oor- | Henegouwe en Artois aan den Aartshertog
zaak was, waardoor het groote vertrou- | op 't allererbarmelykſte vertoonden, dat

wen, dat de Roomſche Nederlanden van
zyne krygsdeugd hadden opgevat,thans niet
weynig was afgenomen. Te meer mids
door 't verliezen van zoo veele plaatſen en
ſteden ook de Vorſtlyke inkomſten dage-

| zy, 't en waare men met Vrankryk van
| pays handelde, eyndelyk zouden (3)ge- S)ed.Meter.
Hiſt.
| noodzaakt zyn om de onzydigheyd, hen # 387.
van Koning Hendrik aangebooden, te aan
|vaarden. Waarom Koning Philips, zynde

lyks meer en meer gefnuykt, en de overi- | bereyds van hoogen ouderdom en wel ge
-

ge landen dus verzwakt met des te zwaardere laſten gedrukt, ja tot het gebeente
wierden.
veroorzaakte
# de uytgemergeld
berooidheyd van
geld tenDit
Hove,
die (1)

|
|
||

neegen het overige zyner dagen in meer
ruſte door te brengen, naa ingenomen raad
van
den Aartshertog
verzoek
dier
ſmeekelingen,
van dat het
er met
Vrankryk

Ned. Hiſt weder traage betaaling , waaruyt eene | over eenen Vreede zoude gehandeld wor
nieuwe muytery onder de benden haar eer- |den, op 't eynde deezes jaars toeſtondt:
ſte begin en voortgang heeft gekreegen ; | om dus van den Franſchen kryg ontlaſt
wier vonken, die onder de bezetting van | zynde met des te meer gewelds den oor

fol 321

Gelder eerſt waaren doorgebroken, eer- |log tegens de Vereenigde Geweſten voort

lang te Wachtendonk, Kales, Kameryk, | te zetten. Ondertuſſchen liet men echter
Ardres, Chapelle, Chatelet, Lier en in an- | niet naa de neerſlagtige ingezeetenen met
dere plaatſen, een geweldig vuur vanveel- |de(4)hoope van den aanſtaanden Vreede te (4)H. de
vuldige oploopen en baldaadigheden onder | vleijen, als welkers voltrekking het vaar- Ned.
S#"Hiſt,
de bezettelingen hebben geſtookt en # digſte en eenigſte hulpmiddel was, om de toi,
wekt: waardoor de ingezeetenen dier ſte- | zoo hooggeſteegene verdrukkingen en on
den niet minder als het platte land van Ar- |heylen eensſlaags te doen ophouden: wel
tois en Henegouwe door de vyandlyke |ke hoope men ook getracht heeft de ge

SEM#
Ned. Hiſt. ſtrooperyen wierdenuytgeput(2)en geheel |meente, door het uytgeeven van deezen
-

-

-- -

-

-

ſei 3%,” bedorven. Want de zelve waaren zoo- l legpenning, in dit jaar in te boezemen.

De Roomſche Nederlanden, in de gedaante eener bedrukte vrouwe, zyn op de voorzyde

$# virgil. tuſſchen verſcheydene wapenen neergeknield: in 't verſchiet ziet men eenige huyzen in vollen
#. brand ſtaan, en vanomhoog eenen Engel tot hunne vertrooſting uyt de wolken komen, waar
li
#33.

toe ook dit (5) omſchrift gericht is:

DABIT DEUS HIS QUOQUE FINEM. ANNO 1597.
GOD ZAL OOK AAN DE EZE (RAMPEN) EENS EEN ETNDE
BESCHIKKEN.

IN 'T JAAR 1597.

Rondom het gekroonde wapenſchild des Spaanſchen Konings leeſt men in den rand der tegen
zyde dit opſchrift:

-

-

GE cro 1 Rs POUR LA CHAM BRE DES COMPT Es EN BRABANT.
LEG PENNING EN VOOR DE REKENKA MER IN BRABANT -

Koning Hendrik was aan zynen kant | haakte, en tegelyk bekommerd was dat het
# niet minder, als Philips aan den zynen, geluk,'t gene hem totnogtoe had begunſtigd
#n tot den Vreede geneygd; vermids hy, naa | doch wispeltuurig van aard is, wel eens zy
de f#, zooveel moeite en geleedene (6) ongemak- | ne zyde zoude konnen verlaaten. Dan wee

(6) Meze-

#" ken, ook eyndelyk naar de zoete ruſt | tende, hoe naauw hy door het laag:

H I s To R 1 P EN N IN G EN
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ten Verbond zoo aan de Engelſche Konin door de ſtormwinden geheel reddeloos, en 1597.

# als de Vereenigde Geweſten was ver

zonder iet van gewigt verricht te hebben,
onden, en zonder haare Majeſteyts toe op
hunne kuſten, naa veel ſukkelenste (5)
H de
rug(5)
gekomen.
Grbot
(!) Meze ſtemminge met den Spanjaard(1)geen Vree
Maar de zee, die hen in NE"Hiſt.
# deverdrag mogt aangaan, zondt hy aan Eli deeze onderneeming had gedwarsboomd, fol. 308.
de Hiſt zabet tot Afgezant den Heer Maſſey om heeft hen byna op den zelfden tyd weder
# niet te ſchynen tegens de goede trouweuyt begunſtigd met eene Spaanſche vloot, van
Pag 254 het gemaakte Verbond te willen ſpringen, honderdacht ſchepen, en bemand met
# en aan de Vereenigde Staaten (2) den Heer achtduyzend ſoldaaten, die Philips ander
##
van
Holl. van Buzenval,om doorbeyden de eeneen an maal tegens Engeland onder het beleyd van
v# tot dere Moogendheyd van zyne oprechte mee Padilla had in zee gezonden, door vrees
# ning en gunſt te verzekeren, midsgaders lyke ſtormwinden uyt den Noorde niet al
#" door de krachtigſteuytdrukkingen te betuy leen wyd en zyd te verſtrooijen, maar ook
H. de
gen, hoe hy door de verwardheyd zyner met drie (6) galioenen en zes andere ſche (6)
Groot
zaaken, berooidheyd van geld, en inwen pen van de zelve, nevens eene grooteme Ned.Hiſt,
(3) Meze-dige gevreesde ſamenſpanningen (3) zyner nigte van menſchen, geld, en veelerhan fol. 3o9.
#
IlOnroomſche onderdaanen, misnoegd over den ſcheeps- en oorlogsvoorraad in haare
de THiſt de voorgevalle verandering van Godsdienſt, grondelooze diepte te zwelgen. Waarom
#
m. VII. in weerwil tot deeze zytred als genood Padilla weder thuys gekomen, het zy
pa#84 zaakt was. Dit het zy waar, het zy ver over onvoorzigtigheyd , het zy omdat
dicht ontſtelde niet weynig de Vereenigde het geluk hem nu meermaals was tegen
Staaten, uyt vreeze dat Elizabet, ook wel geloopen, het Admiraalſchap ontnomen
eens den oorlog moede wordende, zich en aan Don Diëgo Brokaro gegeeven
ſtaande de winter deeze on
met den Spanjaard, als het geluk haar te is. En
genliep, zoude verzoenen. Want de bedwingbaare hoofdſtofſe door 't doorbree
onderneemingen en aanſlagen des oorlogs ken van dyken, en ondervloeijen van lan
worden niet altyd met evengoede uytkom den en huyzen, zoo in Noordholland als
) Reſol ſten gekroond. Dus # de vloot van tien Groeninge, met omkomen veeler men
#!"Sº weluytgeruſte oorlogſchepen en vyftien ſchen en vee den Landen was tegen
-

-

-

#

# # ## #, de
#" nigde

Veree

geweeſt, zoo is 't geen wonder, dat

Geweſten in dit jaar nevens de men in dit jaar door die van Walchere
deezen legpenning weder zag in 't licht

haare onder Eſſex en Warmond naar

# ºok
*

de Spaanſche kuſten gezonden hadden,

geeven.

Om het oude wapen van Walchere, zynde een walviſch, leeſt men in den rand der voorzyde
dit opſchrift:

CALCULI ORDINUM WALACHR1AE. 97.

REKEN PENNING EN DER STAATEN VAN WALCHE RE. 97.
Op de tegenzyde ziet men dat Eyland, en daarrondom deeze woorden tot randſchrift:

PROTECTOR ET HOST IS. iroz.
BESCHERMER EN VTA N D.

I. Deel.

L11 Ill

1597.

In

5oz
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re mannen verknocht waaren, dat zy ge

1597.
Integendeel zag men door de gunſt
T deezer hoofdſtoffe den elfden van Oogſt
maand deezes jaars met eene goede laa
# dinge in Texel drie van de vier ſchepen
# thuys komen, welke den (1) tweeden van
#ol Grasmaand desjaars vyftienhonderdvyfen

branden. Hoe de huyd van de in- Pºg 293.

#" negentig niet alleen vry van 's Lands (2)

woonders onder eene en de zelfde lucht

1595 fol. tollen met eenen Ooſten wind naar Ooſtin

ſtreek van verſcheydene kleuren was,

willig in 't ontſtoken lykvuur ſprongen, en
zich nevens (12) delighaamen haarer over-(n)schot

leedene echtgenooten, onder 't geklank #

van allerhanden ſpeeltuyg lieten ver- #"

#Reſol, dië in zeegeſtoken, maar ook met achttien en zy in mismaaktheden zelfs het voor
duyzend ponden kruyts(3), tweehonderd werp hunner hovaardye ſtelden. Dus laa
vuurroers met hun toebehooren, en vier ten de ryke Chineeze de voeten der (L3) (13) Nieu
honderd ſpieſſen door de Staaten van Hol vrouwlieden van jongsafzooſtyfbezwach-E#

der Ge#"
van Holl
# #fol.

land voorzien waaren, behalven dat die nog, telen en inbinden, dat ze naamaals onbe- VI-hoofd:

37.

zoo ten behoeve der ſtad (4) Delft als an

quaam om te gaan, uyt grootsheyd en tot "

# dere, wegens de zekerheyd van 't mede teken haarer hooge geboorte, moeten ge
van Holl, genomen geſchut tot twaalfduyzend gul draagen worden. De mannen op de kuſt
# # dens toe waaren borggebleeven. Op de ty van Kormandel rekken, integendeel, de
439.
ding van de gelukkige aankomſt dier ſche (14) oorlellen eene ſpan lang, 't gene by #
landaardtals iet ſchoons geacht wordt. indivojag.
# pen was de blydſchap te Amſterdam zoo dien
van Hoi groot, dat aldaar de klokken (5) geluyd, Anderen weder verhaalden hoe deeze be- PAS 274.

#.
5-19.

## # #
kerd #, om in # # uyt
,

OOI VCT1CINCWGCIDC

1598.

CI)

KOODI1CCICIl ODOCW3 K

weeren den waaren God te kennen, doch,
door dien te eeren en te zoeken in de met

t

eygen handen (15)gevormde afbeeldſelen, #

(NTET ruſtingen te doen. Zulks op nieuws te Am hunne grove onkunde en blindheyd alte godder
Nederl,

ſterdam weder acht ſchepen wierden toege

overvloedig ontdekten.

Hoe anderen in
verzonken laa

#

#" takeld, welke van (6) alles wel voorzien zoo diepe onweetendheyd
boek,

#

in Bloeimaand de reys naar Ooſtindië aan gen, dat naauwelyks in hun gedrag eenige
naamen: gelyk ook eenemaand tevoore vyf vonk der ingeſchaape redelykheyd door

(6Meter andere ſchepen door de Zeelanders waaren ſtraalde. Dat zy ook, onzer zeden en waa

# uytgeruſt en in zee geſtuurd. Op dit voor ren onkundig, voor (16) eene tinne lepel #
3%,

beeld verbonden zich onderling ook eenige eene koe, en voor een mes of andere kley- Beroerten,

'#" (7)kooplieden te Rotterdam, en lieten vyf nigheden wederandere zaaken van grootere #l.
comm.

ſchepen klaar maaken, die met omtrent waarde met groote graagte naar de eerſte #5.
# vyfhonderd bootsgezellen bemandden zes eenvoudigheyd vermangelden. De ſtuur
##ebt
entwintigſten van Zomermaand, om langs luyden, en die een zeemans hart in 't lyf
#9°. fol de Straat Magellanes (naar haaren eerſten hadden, vertelden de groote uytgeſtrekt
"(s) ontdekker(8) dus genaamd) naar China # heyd der ontdekte zeen, 't geweld der
S#- Japan te vaaren , uyt den Briel t zeyl hemelhooggaande golven, en de yslykheyd

#

#

Behalven

# wierden

er nog

der

# ſtormen :

welke, niet als

de Seguer veele anderen naar Brazyl, del Mina, Gui hier onzeker, maar op (17) hunne vaſte en (#u
"” nea, en andere kuſten van Afrika en Ame gezette tyden des jaars met dulle raazernye #
rika gezonden. Invoege men rekend, dat uytberſten en langen tyd achtereen woe-II boek,
'er in dit jaar zoo naar de Ooſt- als Weſtin den.

Hoe de winden by zekere tyden, P***

g: # diën wel (9) tachtig ſchepen uyt de Ver nu uyt deezen, nu uyt genen hoek waai
#" eenigde Geweſten in zee ſtaken. Ieder jen, en naar't verwiſſelen van hoogten en
verſö.

had het hart en den mond nu vol van dee zeekuſten ook van ſtreek verwiſſelen. Dat

zen nieuwen handel, en de ontdekte zeld

Java een eyland (18) is, ten naaſtenby als #

zaamheden, die door de thuys gekomene Engeland, en niet, gelyk ſommigen totnog- #Holi
togtgenooten op hunne reyzen gezien, aan toe geloofd hadden, een gedeelte van 't #
hunne vrienden en bekenden tot aller ver

vaſteland van 't Zuyden, zooals hen door #

wondering, veelstyds zelfs boven de waar het rondom te vaaren was gebleeken.

u a. heyd verhaald wierden. De een vertelde Met een woord het verhaal dier zeld
# hoe de bewoonders van 't eyland Madagas zaamheden was niet alleen het gemeene
Ned. Hiſt. kar, de ſchaamelleden beſneeden (10) en onderhoud der dagelykſche byeenkomſten

#n. bewimpeld hebbende, voortsmot het overi en ſamenſpraaken, maar gaf ook aanley
ten ooſt ge lighaam naakt liepen. De ander hoe op ding, dat de Admiraaliteyt van Noord
#"
gie. Pag- eenige kuſten de(11)vrouwen gemeen, op holland ter gedachtenis daarvan deezen
-

2.73-

andere weder met zoo tedere liefde aan haa

legpenning gemunt heeft.

Het

-
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Het wapen van den Zeeraad van Weſtvriesland ſtaat op de eenc zyde ; binnen deeze woor
den:

SACRA ANCHORA CHRISTUS.
CHRISTUS IS ONS PLE GTA NKE R.

De oude Heydenen verſtonden door het geheyligde of plegtanker (1) hunne laatſte toevlugt en (i) Lucia
voornaamſte betrouwen: invoege dceze ſpreuk hier betekent, dat de Admiraaliteyt van Noord-nus inJove
trag in Fu
holland haar uyterſte betrouwen op Chriſtus ſtelt. Tuſſchen de ankers ſtaan de letters P P P, gitlvis,
&
bediedende:

in Apolog.
pro merc.

cond.

PU GN o PR o PAT RIA.
IK VECHT VOOR 'T VA DER LA N D.

De andere zyde heeft geene verbeelding, maar alleen deeze (2) ſpreuk van den wyzen Jeſus Si-

# Predik.
ap.

rach tot opſchrift:

XLIII.

Y. 26.

QUI NAVIGANT MARE NARRANT PERICULUM EJUS,
QUOD AUDIENTES AURIBus NOSTRIS AD
MIRAMUR.

CIO I'OX CVIII.

DIE DE ZEE BE BOUWEN VERTELLEN HET GE VAAR VAN DE
ZELVE, EN W2 ZTN VERWON DE RD ALS Wr 'T MEZ
ONZE OOR EN HOO RE N. 1598.
Door deezen overzeeſchen koophandel

in te ſtemmen, zoolang men de Geeſtlyke
met de Indiſche en andere afgelegene kuſten, goederen den genen liet behouden, welke
zagen zich de aanzeegrenzende Landſchap nu niet meer Geeſtlyk, doch echter op dien
pen der Vereenigde Geweſten in beteren naam, zoo groote inkomſten tot groot
# in de toegeſtaane oor maaking alleen van hunne huysgezinnen,
logslaſten te konnen opbrengen, als wel de en buyten alle nut des Lands bleeven bezit
anderen, die dieper in 't land gelegen van ten. Daar integendeel de aangrenzende
ſtaat om hun

(3) H. de
Groot
Ned. Hiſt

fol. 332.

dit voordeel verſteeken waaren, en den

Landſchappen hunne Bondgenooten, ſedert

vyand, of hunne eygene krygsknechten om
dien af te weeren, geſtadig op den hals
hadden. Invoege zy door de geduurige
vyandlyke invallen en het verhuyzen der
ingezeetenen verarmd, thans genoodzaakt
waaren de overgebleevenen nogmeer (3)te
bezwaaren, vermids men in 't algemeen,
zoo Vrankryk met Spanje den onderhan
den zynden Vreede ſloot, het vergrooten
van 's Lands krygSmagt, en, om die te

het weezen van den Godsdienſt door de in

onderhouden, ook het zwaarder belaſten

gevoerde Hervorming veranderd, en dien

volgens de oude oogmerken, waartoe die

Geeſtlyke goederen geſticht waaren, op
hielden, de zelve aanſtonds ten profyte
van 't gemeen vervallen verklaard hadden.
Het zelfde begeerden zy ook in 't ſticht
Uytrecht hun vaderland werkſtellig ge
maakt te hebben, alvoorens in eenige be

laſting van de genoeg uytgeputte (4) ge
meente te willen toeſtemmen.

Hoezeer

(4) Meter,
Ned. Hiſt,

foi.398.

van de gemeente beſtemd had. Reeds was
over 't invorderen der oude belaſtingen te
Uytrecht in Grasmaand deezes jaars eene
hevige beroerte ontſtaan: want de Burger
hopluyden op het Raadhuys aldaar ontboo
den, om wegens 't uytvinden der nieuwe

men hen tot het afſtaan van dit verzoek,

als ſtrydig tegens de oude inſtellingen en

het verdrag met de bezitteren dier Geeſt
lyke goederen eertyds geſlooten, trachtte
te beweegen, zoo waaren echter alle poo
gingen vergeefſch; ja zy ontſtaken te meer
belaſtingen te raadſlaagen, weygerden daar # van dien verbitterden hoop: welke
LIl Ill 2

onder
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1598. onderling opgeruyd met yſlyke bedreygin Staaten die zaak, (1) hoewel niet zon- (!)H.de
gen tegens de Regeeringnuſterker als voor der groote moeite en ſtribbelingen, in #n
heen te wacht trok, om als door dwang zooverre heeft bygelegd, dat en de ge- foi,"
middelen dat gene den Overheden af te reeze tweeſpalt gedempt en de bezitting
perſen, 't welke men tot nogtoe met ge der Geeſtlyke goederen aan die gene,
moede niet had konnen verwerven.

Dit

noodzaakte de Bewindſluyden der Regee

welke ze totnogtoe gehad hadden, ge
bleeven is.

't Was echter ſtaande dee

ringe de noodige hulp daartegens by Graaf ze tweedragt dat dees legpenning, tot
Maurits te verzoeken: welke, zoo door eene vermaaning tegens diergelyke on

tuſſchenkomſte zyner geduchte achtbaar eenigheden, in dit jaar op nieuws ge
heyd, als door 't gezag der Algemeene munt is.

Twee jukoſſen, trekkende voor eenen ploeg, worden op de eene zyde en binnen dit byſchrift
verbeeld:

TRAHITE AEQUO JUGO.

15.98.

TREKT ONDER EEN GEL TKD RAAG EN D j UK. 1598.

Twee aarde potten dryven in 't water op de andere zyde: en vermids dees legpenning te Hoorn
gemunt is, ziet men op den
weder een poſthoorntje verbeeld, dat het wapen dier ſtad

#"

B

is. Voorts leeſt men tot byſchrift:

(2) Bor

FRAN GIMUR SI COL LIDIMUR,

Nederl.

Beroerten,

#

WTC BREEKEN ZOO WTC

oNDERLING SToo TEN.

Ol. O.

Reſol.

##

Wel noodzaakelyk was thans zoodaani
#" ge vermaaning van onderlinge eendragt,
van Holl. vermids de Vereenigde Staaten, uyt hun
# #e. ne (2) Gezanten, die zy in den aanvang
deezes jaars (3) met
geſchenken van

xander de Mediçis, als buytengewoonen
Pauslyken. Afgezant, en aan Koning Phi
lips Bonaventura Calatagironi Siçiliaan en
Opperſten van der Minnebroederen ordre.
Welke beyden by deeze Vorſten de zaa

#" zeer fyne Haarlemſche Iywaaten (4) naar

ken inzooverre hebben vereffend, dat van

#

2-

comm.

#
#9" "

Vrankryk gezonden hadden, thans ver wege den Aartshertog Aalbert, (want de
ſtonden, hoe Koning Hendrik by het aan Spaanſche Koning had hem volle magt om
hen bekend gemaakte beſluyt bleef, van over deezen Vreede te handelen gezonden)
den Vreede, die hem vanwege den Spaan Johan Richardot Hoofd (9) van den Raad (9) Mete.
ſchen Koning, op zeer voordeelige voor van Staate, Johan Taxis, en de Ridder #
waarden, en onder bemiddeling van den Lodewyk Vereyken te (ro) Vervins, om #.
(5) Paus wierdt (6) aangebooden, tot heyl over het byleggen der geſchillen te hande- #
zyns Ryks te willen omhelzen. Dees len, den negenden (11) van Sprokkel- # #
Kerkvoogd, naadat de Franſche Koning maand aankwaamen. Het Vreedeverdrag #
het Roomſche geloof aanvaard, en zy van Chateau teCambreſis wierdt tot grond- # fol.
nen zoen met het Hoofd dier Kerke ge ſlag deezer handelingen gelegd, en ter- #we.
maakt had, beſchouwde ſedert den oorlog, ſtond een ſtilſtand van wapenen, vier uu- #

#bot

die tuſſchen Vrankryk en Spanje gevoerd ren in de rondte der handelplaatſe, geſloo-#

Nederl:

wierdt, als zeer naadeelig (7) aan die Ker ten. Zulks het geſchil nu maer alleen was ##

#ol
9 Jan.

#"
#

(#Reſol

EME

#".
6) Reſol.
, NE"

-

'.

#" ke. Door dien de wapenen, tot onderling over de wyze hoe en den tyd wanneer de #
boek,
verderf gebruykt, zoo de Vreede getroffen wederzydſche veroverde plaatſen te ont- **
# wierdt met des te meer naadruks tegens de ledigen en onderling weder te geeven.
g: #r afgeweekenen konden gekeerd worden. Echter hieldt de gewoonlyke traagheyd

#n, Des zondt hy,
XXXV.

#
fol. 2o.

mids de een en ander zeer der Spanjaarden de zaaken nog ſleepende (r.)Mete
tot den Vreede geneegen waaren, aan den tot in Bloeimaand , alswanneer op den # #
Franſchen Koning den Kardinaal (8) Ale (12) tweeden dag, door de bemiddeling :
-

VAIl
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van 's Pauzen Gezanten, de langgewenſch noegen ondertekend. Van eene zaak, zoo
te Vreede tuſſchen deeze twee uytſtee lang gewenſcht van beyder onderdanen,
kende Moogendheden der Chriſtenheyd wordt de gedachtenis op deeze gedenk- en
wierdt geſlooten, en tot wederzydſch ge legpenningen bewaard.

1598.

1. De eerſte voert het borſtbeeld van den Paus, wiens Gezanten als Middelaars deeze Vreede- (oBonan
ni #

handeling hebben bygewoond, op de eene zyde, en in den rand deeze woorden:

InlIIIn,

#tel

CLEMENS VIII PONT 1 F Ex MAXI M U s.
PAUS KLEMENS DE VIII.

Op de andere zyde ſtaan de borſtbeelden van Hendrik en Philips, en omhoog eene duyf, de
gewoonlyke verbeelding van den Heyligen Geeſt, als zich onder die (2) gedaante, of zoodaanig (*) Evang.

nederdaalende, vertoond hebbende. Onder houden twee geſtrengelde rechter handen drie koorn: "
aairen, tot een teken des verhoopten overvloeds en der aanſtaande vruchtbaarheyd deezes Ver-

#t.

bonds. Het omſchrift luydt aldus:
PAX REIPUBLICAE CHRISTIAN.AE.

VREEDE VAN 'r cHRIsrEN GEMEENEB Esr.
II. De tweede (3) heeft rondom het gelaurierde borſtſtuk van den heldhaftigen Franſchen Ko- (3) Luckii
ning, deeze tytels in den rand der voorzyde:
#"
HENRICUS IIII, FRANCORUM ET NAVARRAE REX.
HENDRIK DE I V, KONING VAN VRAN KRTK EN NAVARRE.

, De Vreede houdt op de tegenzyde in de eene hand eenen olyftak midsgaders den ſlangeſtaf van
Merkuur, beyde zinnebeelden van den Vreede, en doet met eene ſc

de dankofferhande aan

zynen Vorſt, waarom op den voorgrond ſtaat:
OPTIM o PRIN c1 P1 1598.
AAN DEN BESTEN VORST: 1598.
I. Deel.

Mmm mmm
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En dit wel, gelyk het randſchrift niet duyſterlyk te kennen geeft, vermids thans was

DE VREEDE TE WATER EN TE LAND GES Loo TEN.

PARTA PACE TERRA MARIQUE.
III. Het voorſtuk van den derden verbeeldt den Vreede tuſſchen verſcheydene afgelegde wa

penen. Hy houdt in den rechteren arm eenen fruythoorn, tot een teken der verhoopte aanſtaande
vruchtbaarheyd, die uyt den Vreede voortkomt, en in de andere hand eenen blooten degen, met
eenen olyftak omvlochten, ter bediedenis dat dees Vreede door 't punt van den degen behaald
was. Al het welke dit omſchrift beveſtigt:

Ex BELLo PAx, Ex PACE UBERTAS.
UYT D EN OORLOG DE VREED E, UYT DEN
VREED E DE OVERVLO ED.

Om het wapenſchild des Franſchen Ryks, 't gene op het

ruggeſtuk geſteld

is, leeſt men in

den rand deeze woorden:
HIS FLORENTIBUS FLOREBIT ET REGNUM.
DOOR 'T

B Lo EIJEN

VAN DE E ZE ZAL OOK HET

KONING RTK BLOE IJ EN.

Waarſchynelyk zinſpeelende op de Leliën des ſchilds van Vrankryk.
IV. De zelfde rugzyde heeft ook de laatſte penning, dan op de voorzyde naaſt eenen Beuke
laar en vendel den krygsgod Mars, houdende in de eene hand eenen Vreedetak, en in de andere
eenen overvloedshoorn; binnen den zoom deezer woorden:

MATER PACIS CONCORDIA MIL1+ u M.
DE EENDRAGT DER KRTGS KNECHTEN IS DE
MOED ER DES VREED ES.

By dit geſlooten Vreedeverdrag was be als andere zyde zouden worden gemagtigd
dongen een vrye koophandel tuſſchen de
wederzydſche onderdaanen; dat de aan
geſlaagen goederen uyt hoofde des krygs
tot de voorige eygenaars zouden wederkee
ren; alle vyandlykheden, ſtaandedeesoor
loggepleegd, vergeeten, en eene algemee
ne vergiffenis vergund worden. De Spaan
ſche Koning zoude het Graafſchap Charo

en aan elkander gezonden. Om den Kar
dinaal Aalbert den vereyſchten eedafte nee
men, wierden de Hertog van Biron, en de
(3) Ridders Bellievre, en Sillery door den (3) Mete

Franſchen Koning naar Bruſſel afgevaardigd, ##
vanwaar zy, als die behoorelyk was afge- ºoi, verſo.
legd, overlaaden met veele heerlyke ge

ſchenken den twaalfden van Oogſtmaand

lois van den François, doch als een Leen naar Vrankryk keerden. Alwaar intege

van dat Ryk, ontfangen. Integendeel deel van wege den Aartshertog, met eenen
(!) ME moeſten de ſteden Kales, Ardres, (1)Mon zeer grooten naaſleep zoo van Edellieden

# thulin,

Dourlans, Chapelle, Chatellet, als eygene huysbedienden, de jonge Her
en alle andere, uytgezonderd Kameryk, tog (4) van Aarſchot, de Graaf van Arem- (4)Sanderi

(2) Bor

binnen twee maanden zonder iet af te bree

berg, François Mendoza Admirant van #

ken of beſchaadigen, maar in dien ſtaat
daar zy tegenwoordig in waaren, aan Ko
ning Hendrik wedergegeeven worden. Ie
derder bevreedigde Vorſten heeft daarenbo
ven ook de Koningen, Prinſen, Vryeſtaa
ten en volken zyne (2) Bondgenooten, in

Arragon, en Lodewyk van Velasko (5) fotº:

#n,
en, dit Vreedeverdrag begreepen, 't gene van
-

waaren aangekomen, om niet alleen den &#
bedongeneed door Koning Hendrik te zien #.

afleggen, maar ook zoolang by den zel- # #.
ven voor Pandsluyden te blyven, totdat, #"
volgens inhoud van't geſlooten Vreedever
bond, de vereyſchte overgeeving der voor

-

XXXV.” de wederzydſche Koningen en belangheb gemelde ſteden door den Spanjaard ten be

#.

bende Vorſten binnen drie maanden zou hoeve van 't Franſche Ryk zoude geſchied

de moeten worden bekrachtigd in 't byzyn zyn. Als dit verricht was keerden zy terug,
der Gezanten, die daartoe zoo van de eene zynde insgelyks door den Franſchen Ko
ning
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ning met geene mindere pracht ſtaande hun zendinge,tot Gyzelaar van den Vreede by 1598.
verblyf onthaald, als op hun vertrek met Koning Hendrik geweeſt is, vindt men
Vorſtlyke geſchenken begiftigd. Van Aar de gedachtenis op deezen penning be
ſchot, wegens dat hy, als hoofd deezer be waard.

Om zyn geharnaſt borſtbeeld leeſt men in den rand der voorzyde dit dubbelde omſchrift:
CHARLES DUC DE CROY, D'ARSCHOT, PRINCE
D'EMPIRE, CHY MAY, PORCEAN, CONTE DE
BEAUMONT, SEN EGHEN ET MEGUEN.
KAREL HERTOG VAN CRO Y EN AA RSCHOT, PRINS VAN 'T
KEYZER R2 K, CHIMAT EN PO RCEAN, GRAAF VAN
BEAUMONT, S EN EG HE N EN MEE GE.

#

Onder de wapenſchilden van Spanje en Vrankryk ziet men op de rugzyde eenen vogel Fenix,
zynde het gewoonlyke blazoen van deezen Hertog, met eenen olyf- of vreedetak in den bek,

boven des Hertogen gekroond wapen; 't gene tuſſchen het jaar 1599 geſteld, en met den Rid
derlyken halsband van 't gulden Vlies omhangen is.

In den rand leeſt men tot omſchrift:

AMBASSADEUR ET OTAGE DE LA PAIX
EN TRE LES DEUX ROY S.
AFGEZANT EN PANDS MAN VAN DE N VREEDE
TUSSCHEN DE TWEE KONING EN.

Niet alleen was de Spaanſche Koningby overdragt deezer Landen zoude hen ten
ditVreedeverbond bezorgdgeweeſt om zyn hoogſte aangenaam zyn, als zynde dit de
(t) Meter. eygen erfrecht,(1) 't gene hy tot de kroon naaſte weg, om den zoo lang verhoopten
Ned. Hiſt.
fol. 49I.

van Vrankryk meende te hebben, maar Vreede te bekomen, en dus eyndelyk de
ook wel byzonderlyk om dat van zyne woede des oorlogs te doen ophouden. De
Dochter Izabelle Klare Eugenia levendig Staaten hierop in beraad zynde getreeden,
te houden: te meer mids hy van zins was betuygden ſedert by brieven hunne onaf
met haar alle de Nederlanden aan den Aarts ſcheydbaare geneegenheyd tot den Spaan
hertog Aalbert ten huuwelyk te geeven. ſchen Koning, doch daarenboven aan des
Want Koning Philips aanmerkende eens zelfs gedaane keur zich geheel te willen on
deels de onmoogelykheyd van de Vereenig derwerpen. Te meer dewyl de Erfprins zyn (,, Hid.
de Geweſten door de wapenen tot reden te Zoon Philips (3) de III, dit zyns Vaders Narrat,
konnen brengen, andersdeels den onver beſluyt goedkeurende , ook de Staaten #
zoenelyken haat, dien zytegens den Spaan van zyne toeſtemming had verwittig. Zoo- Iſab fol.
ſchen Landaardt hadden opgevat, en daar

(2) Hiſt.
Narrat.

Profect.
Alb. &

Iſab. fol.
24

dra de Koning deeze brieven der Staaten #Hiſt.

om totnogtoe alle voorgeſlaagene Vreede ontfangen had, heeft hy in de tegenwoor- Narrat,
handelingen van de hand geweezen, had digheyd, en met goedkeuringe zynsZoons, #
van dit beſluyt in 't (2) voorgaande jaar by den zesden (4) van Bloeimaand deezesjaars, Iſab. fol.
brieven, zoo aan die van Brabant als dean aan zyne Dochter Izabelle den vollen # - 34
5) Reſol.
der Staat en
dere Staaten, kennis gegeeven. De Aarts gendom van alle zyne (5) Nederlandſc C van
Holl.
hertog heeft ook by monde dit beſluyt den Geweſten en Bourgondië opgedraagen, en 12 Sept.
beſchreevene Staaten ſedert bekend ge aan de zelve tegelyk onwederroepelyke 1598. van
tot
maakt, niet twyfelende of de voorgenome magt gegeeven om op haaren eygen naam, fol.306
312,
Mmm mmm 2.
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1598. en zonder eenig nader verlof daartoe noo van deezen afſtand, mids nu ook de Vree
65HRT
dig te hebben, het zy zelve, (1) het zy de met den Franſchen Koning geſlooten
N# by volmagt door haaren aanſtaanden # was, zich eyndelyk eens eene volle ruſt in
3
#
degom den Aartshertog Aalbert, het volle zynen hoogen ouderdom te bezorgen.
Iſab. fol. bezit dier weggeſchonkene Landen te mOO Want het was in dit jaar dat Koning Philips
36.

(2) Hiſt.

gen neemen, en in dien opzigte alles 't ge | Z# eenenzeventigſte bereykt had, als
ne daartoe vereyſcht wierdt, verrichten.

b

Niet zoodra had 's

waarſchynelykdelaatſte die voorzynover

# Dochter indeeze

ykt uyt deezen gedenkpenning, zynde

overdragt bewilligd en die gevolglyk aan lyden gemaakt is, en in de heerlyke pen
ningkas van den Heer Balthazar Scott,
genomen,
ofbrihaar Vader
en Broeder gaa
b
hi
d

SE ven by (2) brieven hiervan zoo aan den Schepen, Raad en Ontfanger van 's Lands
Profeet. Aartshertog als de byzondere Staaten ken gemeene middelen te Amſterdam wordt ge

# # nis, verhoopende de eerſte door 't doen

vonden.

35 •

Rondon het bovenlyf des Spaanſchen Konings, 't # met eenen bonten tabbaard verſierd,
op het hoofd eene muts, en in de rechter hand eenen ſchepter voert, leeſt men in den rand der
voorzyde deeze tytels:
PHILIPP US II, DEI GRAT 1 A HISPA N 1 ARUM, INDIAR UM, NEA
POL1s SICI L1AE, SARDIN 1 AE o U E REX. ANNO
1598. AETAT 1s SUAE 71.
PHILIPS DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN SPANj E,

DE INDIËN, Napels, signLIË, EN SARDINIË IN 'r
JAAR 1598. EN ZTNS OUDERDOMS 71.
(3) Hebr.

# XIII

Zyn gekroond wapenſchild, door den Ridderlyken halsband van 't
ſtaat op de tegenzyde, en daarrondom in den rand deeze zyne

lden Vlies omvangen,

# (3) zinſpreuk:

DOMINUS MIHI ADJUTOR.
DE HEERE IS MT EEN HELPER.

In gevolg deezer overdragte zondt de te leggen. Deswierden de Afgezondenen van
nieuwe Vorſtin van Nederland den Ridder

(5)deStaaten derbyzondere Geweſten daar. 3:"

(4) Hiſt. (4) Johan van Wingene eerſten Raadsheer op tegen den veertienden van Oogſtmaand Ned. Hiſt.

# en Zegelbewaarder van Brabant met de be te Bruſſel beſchreeven, en die Vergadering fol 346.
Alb. &, ſcheydſtukken deezer gedaane opdragte, meteene ſierelyke aanſpraak van den Aarts-A,,,,,,

# " en de noodige volmagrsbrieven aan den

biſſchop van Mechelen (6) waar in hy de g#

Aartshertog Aalbert derwaart, om uyt reden deezer beſchreeveſamenkomſte ont- Profeet.
haaren naam, de opgedraagene Landen vouwde, denvolgenden daggeopend. Naa- ##t.
in bezit neemende, naar ouder gewoonte dat de beſcheyden, tot deeze overdragten 47.
den eed van getrouwheyd van de byzonde gegeeve volmagt noodig , met de ver
re Staaten te ontfangen, en dien van be eyſchte oplettendheyd door de Staatsleden
ſcherming uyt haaren naam ook weder af l onderzocht en voldoende gevonden waa
TCIl,
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ren, verklaarden die eyndelyk bereyd te de beantwoord, wierdt den volgenden dag 1598.

zyn om in denperſoon van den Aartshertog de ſamenkomſt hervat, door den Aartsher- -(3) Hiſt.
Aalbert's Konings oudſte Dochter Izabelle | tog Aalbert op (3) 't aangebooden Kruys

Narrat.

Klaare Eugenia tot haare Vorſtin te ont- en Evangeliboek, aan handen van den Profca.
Alb. &
fangen, en dienvolgens den behoorelyken | Aartsbiſſchop van Mechelen, naadat de Iſab. fol.
eed van onderwerpingen trouweafte leggen. Blyde inkomſt geleezen was, het handhaa- ; 3.
Daartoe verſcheenen alle de beſchreevene ven van alle 's Lands Woorrechten bezwoo
Staatsleden den achttienden der zelve maand ren, en de eed van onderwerping, gehoor

op de zelfde groote zaal van 't Hof, daar zaamheyd, en trouwe van alle de Staatsle
Keyzer Karel, ruym tweeënveertig jaaren den der byzondere Geweſten volgens hun
geleeden, ook deeze Landen zynen Zoone ne orde, telkens onder 't ſteeken (4) der

GE.

Narrat.

Philips had opgedraagen. De Aartshertog, trompetten, metgeen kleyn genoegen ont- #.
zyn Geeſtlyk (1) gewaad hebbende afge fangen,
vermids
aangezigten
in 't #
naderen de
tekensopderaller
vreugde
als te leezen
#-#fol,

Profeét.

legd, plaatſte zich, verzeld van alle de

Alb.

Guldenvliesheeren, en grooten zyns Hofs waaren, die ieder had opgevat wegens 't

(1) Hiſt.
&

Iſab. fol,

opeenen hoogverheven troon, en deeddoor geluk'tgene men zich, ſtaande de regeering

48,

(2) Hiſt.
Narrat.

Profect.
Alb.

&

Iſab. fol.
5 I.

monde van den voorzitter Richardot eene

van zoo goedaardtigen Vorſt verbeeldde.

zeer welſpreekende aanſpraak tot de ver
gaderde Leden: waarin hyopeenebeknop
te wyze het merkwaardige verhaalde, 't
gene ſedert den voorgemelden afſtand van
Keyzer Karel tot op dien dag toe in Neder
land was voorgevallen, en tot beſluyt daar
by hoe de Koning, (2) die om den zwaaren
laſt zyner andere Koningryken niet her

Welke als een andere Jazon, volgens 't ver
dichtſel der Ouden, geenszins eenen altyd
waakenden draak verſlaagen, of kopervoe

tige ſtieren verjaagd, maar alle hinderpaa
len uyt den weg geruymd had, en dus een
huuwelyk met 's Konings Dochter ſluyten
de, daarmede niet het gulden Vlies, maar die
Landen, waarin des zelfs Ridderordre eer

waart konde komen, in zyne plaats zyne tyds was ingeſteld, door zyne onvermoeide
oudſte Dochter hen tot eene Vorſtin had ge Volharding behuuwelykte. Als blykt uyt

geeven. Deeze aanſpraak door Philips Maas deezen penning, welke wegens het ſluy
uyt den naam der vergaderde Staaten zyn ten van dit trouwverbond gemaakt is

-

Zyn geharnaſt borſtbeeld ſtaat op het voorſtuk, binnen den zoom deezer nieuwe tytelen:
ALBERTUS, DE 1 GRAT1 A ARCHID Ux AUSTR 1AE, D ux BURGUND IAE,
BRABANT 1 AE, Co M Es FLAND R1AE, D o M IN US FR Is 1 AE.

ALBERT, Doo R GODS GE NA DE AARTS HERTOG VAN OOSTEN

Rr K, HERTOG VAN BOURGON DIË EN BRABANT, GRAAF
VAN VLAAND RE, HE ER VAN VRIESLAND.

Op het ruggeſtuk ziet men Jazon Ezons zoon, die door zynen Oom Pelias naar Colchis zynde (5)
ovidii
Metam.

gezonden, en met Medea (5):'s Konings Dochter een voordeelig trouwverbond hebbende aange
gaan, door haare hulp het gulden Vlies, naa de vuurblaazende ſtieren getemd, en den # 2

die het bewaakte, verſlaagen te hebben, verovert, onder dit bovengeſtelde opſchrift:
A S S I D UIT A T E.
D O O R

I. Deel.

V O L H A R D I N G.

Nnn nnn

Naadat

lib. VII.
fab. 1.
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Naadat alle de beſchreevene Staatsleden

ſchillen in onderhandeling te treeden. By

op eenen zeer prachtigen maaltyd den vol na in den zelfden (5) zin ſchreeven aan 3? H. de

# dag op de groote (1) zaal van 't Hof

Graaf Maurits Prins Philips van Oranjezyn #n.

# heerlyk onthaald waaren ſchreef de Aarts

Broeder, Aarſchot, en Havré, alle hem foi,"

(1) Hiſt.

A# # hertog eenen zeer beleefden brief den acht biddende, dat hy zyngezag en vermoogen
Iſab fol entwintigſten van Oogſtmaanduyt Bruſſel by de Vereenigde Staaten tot het eenmaal

#Refol aan de Vereenigde(2) Staaten, waarby hy eyndigen van den oorlog wilde te werkſtel
der #at hen niet alleen van de gedaane overdragte len: dat zulks hem tot glori en niet min
# enzyn ophanden zynde huuwelyk (3)ken ten dienſte des huyzen van Naſſou ſtrekken
1398, fol. nis gaf, maar daarenboven betuygde, hoe zoude, met belofte van hem het Opperbe
#Bor het voorwendſel van opgevat mistrouwen wind des legers tegens den Turk in Hon
zullen beſchikken.
Dan de #
(3) Meter.
Nederl, wegens de oprechtheyd van den handel des garye
Staaten(6)
vanteHolland
den
#iſt.

#

#n. Spaanſchen Konings althans ophieldt: dat
boek,
fol 38

zyne aanſtaande Gemaalin noch hy hen van Hooimaand al hebbende vaſtgeſteld in verſo.
ooit beleedigd hadden, maar bereyd waa den oorlog voort te vaaren, vonden zich
ren met opene armen en op zoodaanige in dit opzet thans meer als ooit verhard,
voorwaarden te ontfangen, dat zy reden vermids men om deezen tyd eenen Peter

Panne (7) geboortig van Ypere, op zeke- ##
wonderd als voldaan te zyn. Dit voorbeeld re tekenen verdacht, in hechtenis geno- conn
Q# volgden ook (4) de Staaten van Brabant, men, en hy ondervraagt zynde bekend # ll.
zouden hebben van daarover niet min ver

beroerten, Vlaandre, en andere overgedraagene Land had, hoe hy bedolven in ſchulden tot red- #
#" ſchappen, met betuygingehoeleet hen was, ding zyner zaaken, op't aanraaden (8) der !# ſol
fol,3. dat
zy niet
tenlaatſte
tyde van
Keyzer Jeſuiten van Douay, in de Vereenigde Ge- #ny
Verlo,
Karel,
by 'tallen,
doenalsder
overdrag
weſten was gekomen om Graaf Maurits (9) #598 fol.
te te Bruſſel waaren verſcheenen en on

naar 'tleeven te ſtaan: al het welke hymeer- #or

derling vergaderd geweeſt: dat het eenstyd maals herhaalde, en op verſcheydenetyden Nederl.
wierdt de wapenen neder te leggen, en beveſtigde. Waarom hy te Leyde op den #"
zich met eenen Vorſt te verzoenen, die in tweeëntwintigſten van Zomermaand met boek,

Nederland altyd tegenwoordig, en door 't den zwaarde geſtrafd, het lyk in vierenge- #
beſtier van andere Landſchappen geenszins deeld,en op de poortenderſtad ten toon ge g? H. de

afweezig, niets als het heyl en den welſtand
zyner Landen voortaan zoudete behartigen
en voor oogen hebben. Zulks maar aan hen
ſtondt eene handelplaats te benoemen, om

hangen is. Dit voorval maakte dat de Ver-SE"
Ned. Hiſt,
eenigde Geweſten de voorgemelde brieven fol 347.
onbeantwoord lieten, doch evenals over

vier jaaren, in dit tegenwoordige bynaden
aldaar met hunne Gemagtigden onder 't zelfden legpenning, mids het voorkomen
goedvinden der Aartshertogen, tot byleg van de zelfde voorwerpen, hebben in 't
ging der veel te langgeduurd hebbende ge licht gegeeven.

Op de eene zyde ziet men den Aartshertog den Vreedetak uytſteeken,

terwyl

Peter Panne

op het leeven van Graaf Maurits toelegt, waarrondom tot randſchrift ſtaat:
PACEM OSTENTAT, SED HOC AG IT UR.
Hr ZWETST VAN VREE DE, MAAR DIT GAAT ER OM.

Het wapenſchild der Admiraaliteyt van Zeeland ſiert de andere zyde,

binnen den zoom deezer

woorden:

DEUS CAUSAM NOSTRAM AGIT. 1598.
GOD HANDHAAFT ONZE ZAAK.

1598.
Aan
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Aanmerkelyk is op deezen legpenning niet konden worden waargenomen, heeft 15 98.
het Burghje, dat zoo op de eene als an

die in twee geſplitſt en te Gent eenen nieu
dere zyde omhoog in den rand gezien wen Raad opgerecht, wiens werk was de
wordt, ten bewyze, dat dees legpen geſchillen van 's Lands onderzaaten te

ning te Middelburg is geſlaagen. Want

hooren, en die naar's Lands wetten te beſliſ

ofwel dit Geweſt, als geene eyge munt ſen. Zulks het bewind van de tegenwoor
kamer hebbende , voorheen zyn geld dige Rekenkamer te Ryſſel, althans alleen
en legpenningen te Antwerpen liet mun beſtaat in kennisneeming van des Landshee
(1) Smal-ten, zoo heeft het ſedert het jaar (1) ren inkomſten, het hooren der rekeningen
#. vyftienhonderdtachtig niet alleen te Mid en 'tgeeven van ontlaſtſchriften aan de Ont
Guict:
d
van Zee delburg een munthuys, maar ook over fangers, naa 't doen hunner (7) rekenin- 7):ſchr.
# " twee jaaren (als gezegd is) eene eyge gen. In 't jaar vyftienhonderdtachtig, als #“

Rekenkamer opgerecht. Met den aanvang

de Walſche Geweſten hunnen zoen met den fol. 3xt.

van Philips regeeringe waaren, behalven Koning gemaakt hadden, is de Rekenka
de hooge Rekenkamer te Bruſſel, maar drie mer van Ryſſel (als verhaald is) naar Gent

(#" andere (2) in Nederland, te weeren in 's overgevoerd: dan ſedert deeze ſtadja ge
Beſchr der Graavenhaage, Aarnhem, en Ryſſel. On heel Vlaandre door Alexander Farneze was
# derde ## Holland, Uytrecht, gewonnen, zoo wierdt die Rekenkamer

# #ce. Zeeland, Vriesland (3) en Overyſſel: on weder, als voorheen, te Ryſſel gehouden,

# der der de Aarnhemſche, welke door Koning en by de zelve de lyſten der Vorſtelyke
#. Philips den II in het jaar vyftienhonderd inkomſten en de echte Voorregtsbrieven,
negenenvyftig is opgerecht, geheel Gel door de Landsheeren verleend, zorgvuldig
# derland en 't Graafſchap (4) Zutfen: en on bewaard. Om de groote uytgeſtrektheyd
#" der de laatſte, die wel de voornaamſte van haars bewinds beſtaat zy, behalven ver
fol. 143 alle was, ganſch Vlaandre, Artois, Hene ſcheydene andere mindere bedienden, uyt
gouwe, Valençyn, Doornik, Doornik drie Griffiers, vyf (*) Gehoorgeevers, en (º) Audi
(5) Guicc kerland, Namen en (5) Mechelen. De vier Rekenmeeſters, onder een voorzittend "

#" Vlaamſche Rekenkamer is eertyds door

Hoofd.

Van welke Rekenmeeſters Jo

fol.32o. Hertog Philips van Bourgondië, byge han Lautens thans ten tyde een was, zoo
6) Hubn naamd den (6) Stouten, niet alleen tot het als blykt uyt deezen gedenkpenning, wel

#, houden der rekeningen, maar ook de klag ken, in dit jaar tot zyne eere gemunt, ik
II deel, ten des volks te hooren, en de geſchillen nergens als in de Penningkas van den Heer
# te beſlechten opgerecht. Dan Hertog Jo Johan Emants, Weesmeeſter van 's Graa
han des zelfs Zoon, ziende dat beyde dee venhaage en (f) Opperkeurmeeſter dermunze zaaken door eene Kamer naar behooren ten van de Algemeene Staaten gezien heb.

Zyn borſtbeeld ſtaat op de voorzyde met gedekten hoofde, zynde de rand omzoomd met dee
ze tytelen:

JEHAN LAUTE NS, CONSE 1 LL ER ET MEs T RE
DE s COM PT Es A LILLE.

JOHAN LAUTE NS, RAADS HEER EN REKENMEESTER
-

TE RYS SE L.

Dees Raadsheerlyke tytel is hen nog bygebleeven van de tyden van den voornoemden Hertog
Philips, als de Ryſſelſche Rekenkamer ook over de burgerlyke geſchillen vonniste.
Nnn nn n 2.

Op

#"
-
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Op de tegenzyde zyn drie ineengeſlootene ringen verbeeld, welke het zinnebeeld van de Haag

(*) Ana

ſche, Aarnhemſche, en Ryſſelſche Rekenkamers #. Binnen de drie ringen leeſt men zynen
naam, door (*) letterkeer in deeze ſpreuk verwiſſeld:

gramma.

HAUTS” AL IN EEN.

1598.

Dat is onder de Heerſchappy van eenen
Vorſt vereenigd; waartoe de laatſtgedaane
voorſlag van den Aartshertog geſtrekt had:
dan althans de hoope van het ſluyten van
eenen Vreede met de Vereenigde Geweſten

der jichte zeer in krachten verminderd, en

(!)H, de in beedevaart naar de Kapel (1) van Hal,

ving hem eene hevige koorts met ongemee

had, om zynen geeſt te verquikken, zich
in cene (6) rosbaar naar het Eskuriaal laa- (6) H. de

ten draagen. Dan mids zyne zwakheyd, #a.

door de ongemakken dier reyze en de groo-fol.349.
geheel verlooren hebbende, toog Aalbert te hitte des zomers te meer getroffen, be

#it leyde aldaar voor altyd zyn Geeſtlyk ge

ne opkrimpingen van zenuwen, waar by
fol.349. waad af, en ruſtte zich toe ter reyze naar zich ook op verſcheydene deelen zynslig

Spanje. Eer hy die aannam, benoemde hy haams, dan wel voornaamelyk op zyne
François van Mendoza(2)Admiraal van Ar borſt, venynige etterbuylen opdeeden,
#en, ragon tot hoogbevelhebber over het krygs die door opgelegde hulpmiddelen tot ryp
XXXV. volk,en zynen Neefden Kardinaal Andries te en opening gebragt een onoverwinnelyk

G) Bor

#

#.

luyzen voortbragten. Weſke ##
van Ooſtenryk tot Algmeenen Landvoogd getal
ſtaande zyn afweezen. Als dees uyt de wel in 't eerſt, zoo veel doenlyk was, Hiſt. fol.
(3)
#
de
Elzas, welke hy voor den (3) Keyzer be wierden opgevangen, tot dat de groote *7.
Groot
Ned. Hiſt ſtierde, te # was aangekomen, ver zwakheyd het behandelen des lighaams,
fol 35o trok de ondertrouwde Vorſt van daar op en de hand over hand toeneemende menigte
den veertienden van Herfſtmaand in gezel het vangen des ongedierts verboodt. Waar
ſchap van de voornaamſte Edellieden van door de quaal tot de ingewanden door
Nederland, om den Koning uyt den naam drong, zyn onbezweeken gemoed in 't
dier Geweſten te bedanken, midsgaders vee midden zynslydens den omſtaanderen gee
g# le Vrouwen van den (4) eerſten rang, om de ne kleyne ſtoffe van verwondering ver
# # nieuwe Vorſtinne op den weg ten dienſt te ſchafte. Vermids hy met eene onverzette
verſo
ſtaan, en herwaart te geleyden. Invoege lyke hardvogtigheyd de grootheyd dier
(3)derl.
Meter de geheele ſleep wel tweeduyzend (5)men quaalen tot den dertienden van Herfſtmaand
-

#l. ſchen en eenduyzendpaarden ſterk was. Dan doorſtondt. Als wanneer hy, naa zich ont
43O.

in't doen deezerreyze ontmoette hem de on laſt te hebben van 't gene zyne ziel uyt

aangenaame tyding van het overlyden van godsvrucht bekommerde, het ſterflyke in

zynen aanſtaanden ſchoonvader, Philips den ouderdom (8) van eenenzeventig jaa- &#
den II Koning van Spanje. Dees Vorſt ren afleyde. Het geheugen van den dagzyns #en,
was ſedert de laatſte lente zoo door zynen

overlydens wordt op deeze legpenningen, #V.

hoogen ouderdom, als de pynlykheden die zelden gevonden worden, bewaard.

I. De eene zyde van den eerſten verbeeldt het geraamte van een menſch houdende in de eene

hand eenen zandlooper, eg in de andere eenen pyl, welke door eene Koninglyke kroon met zy

ne punt op eene ſpaade en ſchepter ruſt, tuſſchen dit opſchrift:
13 SEPTEM BR1s. 1598.
DEN 13 VAN HERFSTMAAND. 15.98.
Zynde de tyd van den dag, de maand, en 't jaar van het overlyden des Spaanſchen Konings,
Het zinnebeeld betekend, hoe de gezwinde en onvermydelyke ſchicht van de dood, zoodraa het
uurglas van 's menſchen leeven uytgeloopen is, in 't treffen geen onderſcheyd maakt tuſſchen ee
nen kroondraagenden Vorſt en met de ſpade werkenden arbeydsman, maar hen beyden in 't eynde
onderling gelyk maakt, als het omſchrift beveſtigd:
w

MORS
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MORS SCEPTRA LIGONIBUS AEQ UAT.

-

DE DOOD MAAKT SCHEPTE RS EN SPA DEN
EL KAN DE RE GE L2 K.

Om het gekroonde wapenſchild van Zeeland leeſt men in den rand der andere zyde (1) deeze

(1) Brief
van Petr.

gewyde ſpreuk:

kap.l. Y.25.
VERBUM DOMINI MANET IN AET ER NU M.

HET WOORD DES HEER EN B L2TFT IN DE R EEUWIG HE YTD.

II. De tweede heeft de zelfde voorzyde, en binnen de wapenſchilden van de Ridderſchap en
zes ſtemmende ſteden van Zeeland deeze ſpreuk, rondom 't wapenſchild van dat Geweſt, op de
achterzyde:
LUCTOR ET EMERGO.
IK WORSTEL EN HOU MT BO VEN.

Wegens zoo zonderlingen uytgang, als
was die van den Spaanſchen Koning was het
gevoelen van veelen verſcheyden. De yve
rigſte Onroomſchen zagen dien aan, als
eene rechtvaardige ſtraf over de vervolgin
gen hunnen geloofsgenooten eertyds aan
gedaan. De Roomſchen integendeel, wel

nigen Zoon, onder den naam van Philips
den III over.

Dees Vorſt was van Anna

van Ooſtenryk, Dochter van de Zuſter
zyns Vaders,den achtſten van Zomermaand
des jaars vyftienhonderdachtenzeventig
gebooren: invoege hy thans den ouderdom
van twintig jaaren bereykt had. Naa zy
ke hem als eenen wakkeren Voorſtander ne gunſtelingen met verſcheydene ampten
hunner Kerke in zyn leeven geëerd had begiftig en eenen nieuwen Raad (3) ver (3) Mete
Ned.
den, hielden dien voor eene gemeene doods kooren te hebben, was zyn eerſte werk, ren
Hiſt. fol.
oorzaak, vermids de Hiſtoriën getuygen met zyne halve Zuſter te Madrit zynde 419. verſo.
(2) H. de (2) dat de zelfde bezoeking ook wel geleer wedergekeerd, de uytvaart zyns Vaders,

de, godvruchtige en deugdzaame menſchen zoo als die door (4) hem zelf was gere
is overgekomen. Hoe 't zy, hy was de geld, te doen voltrekken. Zyn gedrag
magtigſte Koningzyns tyds, afgericht in ſtaande deeze lykdienſten, en met den aan

(4) Meter.
Ned. Hiſt.

417. verſo.

Staatkunde, doch welke hyaltyd volſtrekt vang zyner regeeringe alom gehouden,
lyk, ja meer dan de voorzigtigheyd lyden was zoodaanig, dat aller onderdaanen har
kon, voor de behoudeniſſe van zynen Gods ten van de hoope zyner gelukkige regee
dienſt deed wyken: zulks hy, zoo door ringe zwanger gingen, en een vaſt be
hem iet meer hierin door de vingers had trouwen hadden opgevat, dat hy on

konnen gezien worden, veele tegenſpoe vermoeid , mids de frisheyd zyner
den, daarzyne regeering mede geworſteld jeugd , de vervalle achtbaarheyd des
heeft, zoude voorgekomen en ontdooken Spaanſchen naams zoude herſtellen. Als
hebben. Met de dood van Philips den II blykt uyt de zinſpeelinge van deezen
ging het groote gevaarte van zoo veele (5) gedenkpenning, welke op den aan
Koningryken, zonder dat daardoor eenige vang zyns nieuwen Ryksbewinds gemunt
beweeging gevoeld wierdt, aan zynen ee- l is.

De voorzyde bevat het geharnaſte borſtbeeld van den jongen Koning, binnen den zoom deezes
nieuwen tytels:
I. Deel.

O oo ooo

PHI

(5) Luck.
Sylioge

fol. 373
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PHILIPPUS III, REX HISPANIARUM.

PHILIPS DE III, KONING VAN SPANJ E.
Een groot ſcheepsanker is onder eene kroon, nevens deeze zinſpreuk op de tegenzyde ver
beeld:
SPES FUTURA.

DE AANSTAAN DE HO OPE.

Derdehalve maand voor 's Konings dood dekte zeldzaamheden tot driewerf hervat
hebbende, heeft hy thuys komende zich

Was ook des zelven alomvermaarde Aard

ryksbeſchryver Abraham Ortels te Ant geheel aan 't beſchryven der doorreysde lan
werpen, daar hy ruym eenenzeventig jaa den over- en eyndelyk zyn alomvermaard
#st- en te voore (1)gebooren was, tot groote Tooneel (3) des ganſchen Aardbodems, (3) A. Or

#l droefheyd der geleerde werreld overleeden. met zoogrootetoejuychinge aller geleerden #
Van jongs af zich in verſcheydene weeten in 't licht gegeeven, dat Koning Philips de

89.

ſchappen hebbende afgericht, heeft hy ou II, die hem den Ptoloméuszyner eeuwe en
der geworden ſedert toegelegd, om eene het Sieraad des aardbodems noemde, tot
volkome kennis van de gelegenheydder lan zynen Landbeſchryver aannam. Nooit is
den, ryken,ſteden, zeen en ſtroomentever hy noch zyne Zuſter Anna getrouwd ge

krygen, en tot dat eynde in gezelſchap van

weeſt, welke haaren overleeden Broeder

de zeer geleerde Johan Viviano en Jeroen in dit jaar in de Abtdykerke van Sint Mi

Scholiers van Antwerpen eerſt de landen chiel liet begraaven. Alwaar 's Mans graf
van Luyk, Trier,Tongren, en Ments, met ſchrift, dat door zynen boezemvriend Juſ
eene byzondere oplettendheyd doorreyſd. tus Lipſius (4) is opgeſteld, alsnog gezien (#) Val:
Naamaals verzeld van Emanuël van Me

wordt. Zyn leeven is door François # #

teren heeft hy zich naar Grootbrittanje en Sweertius beſchreeven, voor zyn Tooneel pag. 3.
(#) weer- Ierland tot het bezigtigen dierryken (2)be der werreld geplaatſt, de lof- en lykdich

# geeven. Doch zyne nieuwsgierigheyd, hier

ten, op zyn overlyden gemaakt, teſamen
door meer opgewekt als verzaadigd, ſpoor vergaderd in 't licht gegeeven, en zynege- (3) ANOº.

88.

de hem eyndelyk aan om ook Italië, waar # onder andere, als zynde (5) een ##
Liefhebber der bewaard.
penningen, ook rumque
van men zooveel by de Schryvers gewaagd byzonder
Capit.
op deezen gedenkpenning
apit. ex

-

-

vindt, te doorreyzen. Dit om zyne ont

Wetnum.

Rondom zyn borſtbeeld, dat met eenen geplooiden kraag en bonten tabbaard verſierd is, leeſt
men in den rand der voorzyde dit opſchrift:
ABRAHAMUS ORT ELIUS ANT VERPI EN s Is.
AB RA HA M ORTELS ANTWERPEN AA R.

(6) I. Brief . Eene gekronkelde ſlang, kruypende door eene ſtapel boeken, heeft den aardkloot in haar
# #l. hoofd; (6) nevens dit Griekſche byſchrift in den rand der achterzyde:
Korinth.

kap. III.
Y. 19.

-

M Q P I'A II A P” T O.

e) E Q'.

D WAAS HETD B Y GO D.

#ng

# X.
. 16.

Dat is, of wel Ortels, het Aardryk beſchryvende, allerleye boeken der menſchlyke wysheyd
met eene wonderlyke voorzigtigheyd, waarvan de ſlang (7) het zinnebeeld is, zoodaanig door
kroo
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kroopen had, dat hy de kennis van den ganſchen Aardbodem genoegzaam in zyn hoofd bevatte-1 598

e

de, zoo was echter deeze uytgeſtrekte weetenſchap even als alle wysheyd deezer werreld
gens het gemelde opſchrift, en de getuygenis van den Apoſtel, ſlechts dwaasheyd by God.

Niet min, als Koning Philips voor zyn
overlyden aan zyne Dochter den Aarts
hertog Aalbert tot Echtgenoot gegeeven
had, was hy ook bedacht geweeſt om aan
zynen Zoon, den althans regeerenden Ko
ning, eene Huysvrouw te bezorgen. Dee
ze was Margreta van Ooſtenryk uyt den
S## huyze (1) van Beyere, wier Moeder eene

uytbundige eerbiedeniſſe. Vanhier wierdt
de reys tot Ferrare, hoofdſtad des Hertog
doms van dien naam, voortgezet, daar zy

wegens Paus Klemensden VIII, door twee
Kardinaalen (4) verzeld van een zeer (!) Hiſt.

groot getal Kerkvoogden en Edellieden, #,
drie duyzend treeden buyten de ſtad wier- Alb. &

den verwelkomt, en nog dien zelfdenavond #" "

#" volle Nicht van Keyzer Ferdinand en met ter voetkus van den Paus geleyd. Welke (5)

YBonan

zynen Zoone getrouwd was. Zulks Mar om de ondertrouw tuſſchenden Spaanſchen #"
en deeze
Prinſes,
# van
den #
#fel
greta, uyt dit huuwelyk gebooren, van 's Koning
Aartshertog
Aalbert
en deenDochter
t1f.fOls
Vaders zyde haaren eygen Oudoom tot Va
der, evengelyk Philips haar aanſtaande Ge Spanje, te verrichten, zich aldaar be
maal in gelyken trap van 's Moeders zyde vondt. Deeze plegtigheden geſchiedden ,,,
zynen Oudoom tot Vader gehad heeft. den (6) vyftienden van Slagtmaand in de #"
Deeze Prinſes, nu oud omtrent veertien Hoofdkerke dier ſtad, werwaart het Vorſt- fib X pag.

::

##
##

A4?
EI

url:
---

jaaren, in gezelſchap van haare Moeder
tot voltrekking van dit Huuwelyk uyt Hon
(:) H de garye (2) in Italië komende, wierdt van
#Ha. Aalbert op den Veneetſiaanſchen bodem
fol.352 ontmoet, en met hem op haare verde
re reyze verzeld, als ondertrouwde Ge
maalin van den regeerenden Koning van
Spanje, alom met de uyterſte hoogachtin
ge door de byzondere Staaten, Steden en
Landſchappen onder 't oprechten van veele
eerpoorten zeer heerlyk ingehaald en ont
fangen. Te Mantua namen de Gezanten
van den Veneetſiaanſchen Vryenſtaat, die
Q# haar tot hiertoe geleyd, en (3) nevens haar
#",# gevolg in 't doorreyzen van hunne landen,

lyke gezelſchap, naa 't afleggen der rouw- 3'4
kleederen, met blaakende ſtaatſië zich had

begeeven. Naadat de volmagtsbrieven door
den Spanſchen Koning aan den Aartshertog
Aalbert gegeeven, om zynen perſoon b
't voltrekken dier ondertrouwe te verbeel

den waaren geleezen, wierdt die volgens
de gewoonlyke plegtigheden der Room
ſche kerke verricht, en 't nieuwgetrouwde
paar geluk gewenſcht. Gevolgelyk wierdt
ook de ondertrouw tuſſchen den Aartsher- , ...,

togen den Hertog van Zeſſa(7),als daartoe &# #
by brieven van Izabelle gemagtigd, op de Profeet.

zelfde wyze voltrokken, het overige van ##
dien dag in 't bedryven veeler vreugdeteke- #

::

op koſten van hunnen Staat dentyd van tien nen wegen dit dubbelde huuwelyk, geſlee- #"
dagen achtereen, op de allerprachtigſte ten, en op den laſt van den Paus zelf ter poºit fol.
wyze onthaald hadden, haar afſcheyd met gedachtenis dees(8)gedenkpenning gemunt. 489.

Zyn borſtbeeld, eene Veſperkap aanhebbende, ſtaat op de voorzyde, binnen den zoom dee
zes tytels:

CLEMENS VIII, PONT 1F Ex M AX1 M Us.

«,

Hiſt.

g#
#

PAUS KLE MENS DE VIII.

. De zelve Paus zit op de rugzyde des pennings op zynen troon, en houdt eenen zonneſcherm

Iſab. fol.

in de ſlinker hand, aan wiens ſteng twee ſleutels kruyswyze gehecht zyn.

#) Sal.

In deeze geſtalte na-

dert hem de ondertrouwde Gemaalin van den Spaanſchen Koning, die hy met eene (9) gewyde Hoogeied

roos beſchenkt, en met deeze woorden (to) van den Bruydegom der Kerke aanſpreekt:

kap. 11. W.
IO, en I3.

Ooo ooo 2.
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Naa 't voltrekken der plegtigheden dee een wydluchtig opſchrift vertoonde, hoe
zer dubbelde ondertrouwe, heeft de Paus de deeze poort ter eere van de nieuwe Konin

de Vorſtlyke perſoonaadjen op 't middag gin van Spanje was opgerecht, en om de
maal onthaald, en 's daags daaraan nogmaals geheugenis haarer intreede aldaar te bewaa
(i)Bonan in perſoon met zyn bezoek (1) vereerd, ren. Omhoog op de oppervlakte ſtonden
hen toewenſchende allen voorſpoed op vier groote ſtandbeelden op hunne verhe
hunne aanſtaande reyze, die zy, zynde vene voetſtallen, wier middelſte Spanje,
door vier Kardinaalen tot aan de uyterſte het tweede Italië, voor zoo veel het aan
grenzen van den Kerkelyken Staat uytge Spanje onderworpen was, het derde In
leyd, nog dien zelven dag hebben voort dië leunende op eenen elefant, en eyn
gezet, neemende den weg over Mantua, delyk het laatſte Nederland beteken
(2) Meter. en Kremona, naar Milaan, (2) alwaar zy de; hetgene, houdende in de rechter hand
# #. InCt CCne
ſtaatſië, pracht de kroon dier landen, welke aan Izabelle
*3° en heerlykheyd tuſſchen de gewapen was opgedraagen, met de andere ten Hede burgery door den Landvoogd Velaſ mel wees, tot een (4) teken van de on- #
ko zyn ingehaald en ontfangen. Want wankelbaarheyd der eensgeſtaafde trouwe &
Prof.
Alb.
Iſab.

#

\ LI,

-

onder den grooten toeſtel veeler opgerechte dier volkeren. Aan zyne voeten was de #
beelden, opſchriften en verbeeldſelen , Schelde met haare waterkruyke verbeeld,

waarmede alle de ſtraaten en toegangen der
ſtad geſierd waaren, had hy met ongemee
ne vaardigheyd eene marmere eerpoort ter
hoogte van zeſtig voeten naar de Doriſche
(3)Hiſt. (3) bouworde opgerecht, welke dertig
N# voetenbreed, ter wederzyden van den mid
Profect.
A# & delſten doorgang met vier pylaaren verſierd
#b
64- tol was,opwelke de tweede verdieping, in drie

waaruyt met het water, tot een teken haa

rer viſchrykheyd, eene groote menigte

van viſſchen ſtortte. Dit hebbe ik wat wyd
loopiger willen aanroeren, eensdeels om
dat de Nederlanden hier verbeeld wier

den , andersdeels ook

omdat de be

-

ſchreeve eerpoort, die door Velasko

vakken verdeeld, ruſtte, wier middelſte

met zeer groote koſten was opgerecht, (5) Luckii
op deezen gedenkpenning (5) verbeeld Syll. fol.

vierendertig voeten hoog en negen breed in

ſtaat.

-

-

-

373

Op het voorſtuk ziet men het borſtbeeld der ondertrouwde Koninginne met eenen bonten
mantel, mids de reys in den winter geſchiedde, naar de dragt der Hongaaren omhangen. Het
omſchrift is:

4.

MARGARET A AUSTRIA c A PHILIPP 1 III HISPA N1 A RUM ,
ET MED1o LAN1 DU c1s UXo R. 1598.

MARGRETA VAN oosTENR rK VrovW VAN PHILIPs DEN IIF
VAN SPANJE, EN HERTOGEN VAN MILAAN

1598.

Het ruggeſtuk verbeeldt de hiervoor beſchreeve marmere eerpoort, binnen deeze ſpreuk:
QUA LEN ES SPIRENT AU STRI.
WAAR DOOR DE ZACHTE ZUT DE WIND EN BLAAZ EN.
Voorts
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Voorts ſtaat op den voorgrond de naam van den ſtichter deezer marmere eerpoorte:

-

VELASHIO GUBERNAT o R MEDIO LAN I.
VE LASKO LAND VO OGD VAN MILAAN.

Terwyl ganſch Italië van vreugde op
deeze wyze weergalmde, was het leger
van den Aartshertog, onder 't beleyd van
François van Mendoza, met den aanvang
van Herfſtmaand by Roermonde over de
Maas en naar den Ryn getoogen.

van ter zyde betrappen konden, om dus
het hunne, hen zoo onrechtvaardiglyk
ontnomen, ten dierſte te verkoopen. On
der anderen had Graaf Ulrik van Valken

ſteyn, op de onzydigheyd des Duytſchen

Hier Ryks vertrouwende, eenige manſchap ge

deed hy de ingezeetenen alle de ponten en
aaken te Kerkenraadbyeen brengen,en door
hulp van deeze en zyne vooruytgezondene
benden alle de uytleggende ſchepen van (1)
(r) Bor
Nederl.
de Vereenigde Staaten en Gelderland ver
Beroerten,
XXXV.
jaagen, en dus voor de zynen den ſtroom
boek,
openen, dien die totnogtoe hadden bezet
fol. 48.
verſo.
gehouden. Dewyl men echter uyt alle dee
zebeweegingen het rechte voorneemen van
Mendoza niet konde ontdekken, beſloot

worven, en met deeze uyt zyn ſlothuys

te Broek de Spaanſche (6) plonderaars, #"
volgens 't recht van afweering, niet alleen N# Hiſt.
het hoofd gebooden, maar door 't toebren- tot 369.
gen van groote ſchaade den haat van dien
hierdoor beleedigden Landaardt op zich

gehaald. Zulks Mendoza (7) zoo tot SE#
wraake van dit beſtaan, als om anderen van

#en,

gelyke voorneemens af te ſchrikken, het #Y.
ſlot deed belegeren en opeyſchen. Doch # 3%.

de Graaf van Valkenſteyn weygerde hem verſo.
te gehoorzamen, en verdeedigde zich lan
(2) Meter.
ger als de zwakheyd der plaatſe toeliet.
Ned. Hiſt.
Echter bedong hy, waanende daar door
tol. 411.
eeneplaats overveylig uyt den aardt en zeer alles veylig, het iſ even voor zich en de
bequaam om heel vaardig alle die plaatſen zynen, met behoudeniſſe zyner goederen.
te konnen byſpringen, welke door den Doch naauwelyks waaren de Spanjaards
vyand mogten aangetaſt worden. Doch binnen 't ſlot gekomen, of het wierdt te
naauwelyks was dit verricht, of men ont gens het gemaakte verdrag geplonderd, de
dekte wel haaſt het totnogtoe geheym (8) gewapende manſchap vermoord, 's (8) Mete
gehouden voorneemen van Mendoza : Graaven Gemaalin vervoerd, en hy zelfin #
vermids hy zich weynig kreunende aan de hechtenis geſmeeten. Don Pedro Agaja, Ai, verſo.
onzydigheyd des Duytſchen Ryks, met die bevel had om den gevangen Graaf on
zyn leger voor Orſoy rukte, en beval dat der een verbloemd toeval van kant te maa
hem de poorten zouden geopend worden. ken, noodigde hem om zich door eene (9) (o Bor
(3) Meter. Dan mids de (3) inwoonders, ſteunende op wandeling in zyn gezelſchap te verluch- #s,
Ned. Hiſt.
hunne onpartydigheyd, hem hierin wey ten, dit hebbende toegeſtaan, wierdt hy in XXXV.
fol. 411.
:
gerden te gehoorzaamen, begoſt hy zelf eene eenzaame plaats door zyne wachters #
fol. 5o.
die aan ſtukken te hakken, en de zynen de overvallen, en nevens de overigen zyns ge
Graaf Maurits het geringe leger, dat de
Staaten in dit jaar te veld bragten, op den
uyterſten hoek van de(2) Gelderſche waard
neder te ſlaan en te beſchanſen, als zynde

(4) H. de
Groot

Ned. Hijt.

fol. 361.

(5) Mete

ladders ten ſtorm aan de muuren te hech

volgs op de allerverraaderlykſte wyze ver

ten. De burgers, hierdoor bevreesd ge
maakt, openden hem de poorten , welk
voorbeeld echter de bezettelingen van
't ſlot weygerden te volgen. Zulks
Mendoza (4) eenen beul met verſchey

moord. Opdat echter zoo heylloos be
beſtaan mogte verdonkerd blyven, wierdt
het lyk in eene ſchuur geworpen, en die
aan de vlam (1o) ten beſte gegeeven; als of
de gevangen by toeval van eenen onvoor- (16) Mete

dene ſtroppen en verzeld van twee Geeſt
lyken naar 't ſlot zondt, met bedrey
ginge, zoo zy den burg niet aanſtonds
overgaaven, van hen allen te zullen doen
ophangen. Hierdoor raakte de vrees in
de gemoederen, en door deeze het ſlot in

zienen brand en zonder iemands toedoen #
dus elendiglyk omgekomen waare. Onaan- 413.
gezien deeze liſtige voorzorg raakte de be
dreeve euveldaad werreldkundig, en heeft
aan Mendozaden laſter der geheele werreld

op den hals gehaald: mids hy, onaange

handen van den Spanjaard: welke onder zien zyne ontkentenis van daartoe eenigen
tuſſchen wyd en zyd de omleggende lan (11) laſt gegeeven te hebben, door de (r) H. de
den (5) uytplonderde, mids het leger voor handdaadigen niet te ſtraffen, maar dit be- #Ha.

ren Ned.
Hiſt. fol.

zyne groote menigte geen genoegzaamen dryf zelf voor te ſpreeken, het tegen- fol. 3:º.

412 •

toevoer kondebekomen. De overheerde vol

deel beveſtigde. De Staaten van Uyt
keren echter lieten deeze baldaadigheden recht, uyt gelyke verfoeijinge , deeden
niet ongewrooken, maar gingen met geweld ter gedachteniſſe der bedreeve wreed
het geweld te keer, en vermoordden alle heyd in dit jaar deezen legpenning mun

de Spanjaards, die zy zoo hier zoo daar
I.

Deel.

[CIl.

Pppppp
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De voorzyde verbeeldt Mendozain't harnas, houdende in de eene hand een zwaard, waaraan
een menſchenhoofd gereegen is, en in de andere eenen ſtrop, door welkers bedreyging hy het
ſlot van Orſoy had ingekreegen. Verder ziet men in 't verſchiet een huys in vollen brand, ver
beeldende het verbranden van 't lyk des vermoorden Graaven van Valkenſteyn. Op al het welke
ook dit omſchrift zinſpeelt:
/

UT FERA TIGRIS NON PONIT FUROREM.
GEL TK EEN WR EE DE TYTG ER LEGT HY ZTTNE
WOEDE NIET A F.

Het wapenſchild van het Sticht Uytrecht, door twee klimmende Leeuwen vaſtgehouden, ſiert
de rugzyde, binnen den zoom deezer woorden:
CALCULUS ORDINUM TRAJECT1.

1598.

REKEN PENNING DER STAATEN VAN UrTRECHT, 1598.

De klagten van den Raad van Gulik uyt zyne verſchanſte legerplaatſe naar (4) (*) Met:
over dit quaadaardtig ombrengen van Graaf Doesburg, en liet wederom alhier, terwyl #
Ulrik van Valkenſteyn weêrhieldt geens Mendoza met het veroveren van Deutekom
zins Mendoza: want hy, zonder op de en andere plaatsjes van kleyngewigt zynen

gemelde onpartydigheyd des # tyd verſpilde, zyn legerby den ſamenloop
Ryks acht te ſlaan, nam alle plaatſen en ge der twee ſtroomen ontoeganglyk (5) ver- (3) H. de
huchten in bezit, die

# tot zyne voor

ſchanſen, om den vyand den ingang der #n.

neemens dienſtig oordeelde, en ſloeg, om Veluwe en overtogt des Yſſelste beletten. fol.373.
zich eenebequaame overtogt over den Ryn Een wal van acht voeten hoog, die zynle
te baanen, het beleg voor Rynberk, 'tge ger dekte, was beneden veertig en boven
ne hy, mids het
van 't buskruyd vierentwintig voeten breed, en met eene
(i) Meter. der belegerden, den vyftienden (1) van borſtweering zes voeten hoog voorzien.

#

Ned. Hiſt. Wynmaand innam. Sedert dwong hy den

Hierenboven was er tot meer ſterkte van

"* Magiſtraat van Wezel den Roomſchen buyten eene zeer diepe gracht gedolven,
(2)Reſol. Godsdienſt in 't openbaar (2) te gedoogen, welke doorſtrykweeren en daar weder voor
#
men aldaar, mids de Magiſtraat de geſtichte werken beſchermd, de toegangen
Van
Holl, welken
' .
e

VE" nieuwe Geloofshervorming had aangeno om zyn leger te bevechten ongenaakbaar
# men, nu ſedert eenigen tyd binnen die maakte. In deeze geſtalte (6) wachtte (6) Meter.
# ſtad had afgeſchaft. Naa 't winnen van Maurits met zyn kleyne leger de groote #
1 o5.
Rynberk toog het geheele leger over den krygsmagt van den vyand af: welke van # .
(3) Reſol. Ryn en bemagtigde Rees, Emmerik en (3) deeze voorzorge verwittigd, en door het
derStaaten
van Holl Yſſelburg, waarin veele inwoonders om't
bezetten der gewonnene ſteden zyn leger
#E" leeven raakten. Graaf Maurits uyt alle merkelyk verzwakt hebbende, thans niet

#fol deeze beweegingen genoegzaam afmeeten
405.

raadzaam vondt den loozen Veldheer in

de, dat de vyand van meening was over zyne beſchanſinge te bevechten. Invoege
den Yſſel te komen, trok met omtrent

door Maurits afgerichte krygskunde hetge

zesduyzend voetgaſten en zeventienhon weld des vyands teleurgeſteld, en daarvan
derdruyteren, naa alle de grensſteden van de gedachtenis op deeze legpenningen be

Overyſſel naar vereyſch bezet te hebben,

waard is.
I. Een
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I. Een gewapend Krygsheld, die Maurits verbeeldt, ſtuyt op de eene zyde van den eerſten door
het punt van zynen degen eenen aankomenden draak, die Mendoza betekent.

In 't verſchiet

ziet men beyde de legers, voorwaart de ſtad Doesburg, als blykt uyt den bygeſtelden naam, en
in den rand deeze ſpreuk tot omſchrift:

-

VINCIT VIM VIRTUS CEDERE NESCIA.

15.98.

DE DAPPER HErD, DIE VAN GE EN ZWICHT EN WE ET,
VER WINT HET GEWELD. 15.98.

Op de andere zyde ziet men eenen ſlaanden Engel met eene geeſſelzweep het aftrekkende le
ger van Mendoza ſtraffen; binnen deeze ſpreuk, in naavolging van die van (1) Seneka:

(1\Hercul.
Fur. act.l I.

ſc.3 V.385.

SEQUITUR SUPERBOS VICTOR A TERGO DEUs.
DE OVERWINNEN DE GOD VERVOLGT DE HO VAAR
D IG EN OP DE HIE LEN.

En vermids Graaf Maurits byna op de zelfde wyze thans zyn leger, gedekt door eenenſtroom,
by Doesburg nederſloeg, evenals Koning Hendrik in 't begin van 't voorgaande jaar gedaan had,
als hy Amiëns belegerde, en daardoor het voorneemen van den Aartshertog, om die ſtad te ont
zetten, verydelde, zoo heeft men in dit jaar het zy om deeze onderlinge gelykheyd, het zy uyt
ſpaarzaamheyd van den ſtempelmaaker en om de koſten van het ſnyden van eenen nieuwen ſtem
pel te ontgaan, deezen tweeden legpenning wederom in 't licht #ven, en waarſchynelyk
op deeze verſchanſing van Graaf Maurits leger by Doesburg toegepaſt.
II. Dus ziet men het zelve, op de eene zyde, by de ſtad Doesburg door eenen ſtroom en een
ſchild gedekt, het gene een Engel, komende uyt de wolken, vaſthoudt. Het omſchrift is de

(2) Pſalm
XCI. V.4.

ſpreuk van den gewyden (2) dichter:

SUB ALIS EJUS SECURUS ERIS: CLY PEUS VERITAS EJUS.
ONDER ZTNTE VLEUGEL EN ZULT GT BETROUWEN: ZTNE
WAAR HETD IS EEN ROND ASSE EN BEUKELAAR.

uyt de wolken komt,

en eenen moedigen ruyter (3) Herc.
met eene geeſſelroede ſlaat, ter oorzaake hy eenen anderen, die op den grond legt, hovaardig Fur. act. II.
ſc. 3. V.385.
lyk overrydt. Het omſchrift is weder de echte ſpreuk van (3) Seneka:
Op de andere zyde ziet men eene hand, die

SEQUITUR SUPERBOS ULTOR A TERGO DEUS. CIDI DIIC.
DE WRAAKOEFFEN EN DE GOD VERVOLGT DE HO

VAARDIG EN OP DE HIE LEN. 1598.

Op deeze wyze de Spanjaards door den aftrekkenden vyand zeegepraalender

Mauritsvoorzigtigheydzynde geſtuyt, en wyze, en (4) met zoodaanigen aanwas van (4) H. de
de verloopen naatyd niet toelaatende iet
van gewigt verder te onderneemen, moe
ſten zy ook eyndelyk by mangel van lee
vensmiddelen terug trekken. Toen kwam
Maurits met zyn zwak leger uyt zyneſter

achtbaarheyd op de hielen, dat hem nooit
eenige zyner voorige overwinningen glori
ryker, als deeze, geweeſt zyn. Dewyl
zyne voorzigtigheyd zich indiervoege ge

legerd en beſchanſt had, dat het Va
ke verſchanſinge te voorſchyn, en volgde derland tegens den gedreygden inval be
Pppppp 2.

ſchermd,

Groot

Ned. Hiſt,

fol.374
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1598. ſchermd, een grooter leger door een zwak geen mindere toejuychingen van de ge
T ker geſtuyt, ja in zyne eyge legerplaatſe, meente als uytbundige dankzeggingen,
zonder bloedſtorten of zich in gevaar te
ſtellen, overwonnen was. Mids het ge
brek van eetwaaren in Mendozaas leger
zoo groot was geweeſt, dat de overloo
pers en achtergelaatene zieken, die uyt

zoo der Algemeene als byzondere Staaten
is verwelkomd en ontfangen. Hebbende
die van Holland, uyt aanmerkinge van
den ingeleverden Staat der groote krygs
koſten, door den overleeden Prins Wil

zwakheyd met menigten langs den we lem, ſedert het jaar vyftienhonderdzeven
(!)H. de laagen, eenpaarig verklaarden in (1) vyf enzeſtig tot vyftienhonderdvierenzeven

#in dagen geen brood geproefd te hebben, en tig, door 't oprechten van verſcheydene
fol.373, dat door de geweldige peſt en menigvul veldlegers gedraagen, aan des zelfs ſterf
"37* dige andere ziekten, die dees hongersnood huys vyfjaaren achtereen telkens eene ſom
en het ongewoone voedſel hadden veroor van veertigduyzend guldens toegelegd, (3) #
zaakt, meer dan zevenduyzend menſchen om dus eens van alle naamaaning uyt dien #
waaren omgekomen, wier lyken , alom hoofde ontlaſt te weezen. De Algemeene # #
(#) NE
Staaten ook, overweegende het zonderlin-# "
ren
Ned.- langs het veld en de wegen (2)
# # de waarheyd van dit zeggen beveſtigden. ge gevaar, waaruyt Gods goedheyd ,
416.
Maurits aldus den vyand tot zoo ſchande door 't voorzigtig beleyd van Graaf Mau
lyken aftogt hebbende genoodzaakt, heeft rits, de Vereenigde Landen ſtaande de laat
den zelven in zyn aftrekken alle moogely ſte veldtogt gered had, hebben ook in
ke ſchaade toegebragt, door aangehechte dankbaare erkenteniſſe tegens den zeſtien
ſchermutſelingen ontruſt, en veelen zyner den van Wintermaand eenen (4) algemee- &#
achterhoede afgeſlaagen en gevangengeno nen Dank-Vaſt- en Beededag door alle de Beroerten,
men. Naadat de vyand was afgetrokken, beſchermde Landen uytgeſchreeven, om #V.

#

-

-

zondt de zeegepraalende Veldheer de ben dus God voor zyne verleende hulpete dan- rol 58.
den der Vereenigde Geweſten in de winter ken, en zich in 't vervolg van zynen by- ".
legering, en is zelf in perſoon, overlaa ſtand op nieuws te verzekeren. Het wel

den met glorië en zeegepalmen naar 's ke ook tot het munten van deezen legpen
Graavenhaage vertrokken, alwaar hy met ning aanleyding heeft gegeeven.

In 't verſchiet der eene zyde ſtaan de legers van Maurits en Mendoza tegens elkander gekant,
terwyl voorwaart een man en vrouw met

#
handen den naam des HEEREN, over
looven en danken:

den verleenden byſtand en onder dit opſchr1ft »

IN VICTORIA GRATI.

IN DE OVERWINNINGE DANKBAAR.

Rondom het wapenſchild der Admiraaliteyt van Zeeland, ſtaat in den rand der andere zyde
dit omſchrift:

DEUS CAUSAM NOSTRAM AGIT.
G OD HANDHAAFT ONZE ZAAK.

15.98.
1598.

Mendoza dus met ſtank van de grenzen zonder zich aan deeze openbaare ſchen
der Vereenigde Geweſten zynde afgetrok nis en overlaſt des Roomſchen Ryks te
ken was geenszins naar de Roomſche Ne kreunen, of zoo onbeſchaamd een be

derlanden getoogen, maar deed, op ont dryf, gelyk 'tgemeenlyk gaat, door eeni

fangen bevel van den Kardinaal Andries ge ſchynredenen te bewimpelen. Schrik
van Ooſtenryk, het geheele leger op lyk is't verhaal der baldaadigheden en gruu
den Duytſchen bodem overwinteren , welen, door welke Mendozaas uytgehon
gerde

H IS TO R I P EN N I N GE N.

(1) H. de
Groot
Ned.Hiſt.

fol. 375.
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gerde krygsknechten de ingezeetene des geſchroeid en gebraaden, ja getracht door 1598.
Duytſchen Ryks, ſtaande deeze winter 't moorden van zwangere vrouwen (2) en
H. de
legering, gefoold hebben. Munſterland, onnozele kinderen den algemeenen ſchrik (1)
Groot
de grenzen van Bentheym, Reklinghuy te vergrooten: van welke gruuwelen de Ned. Hiſt,
ze, het Hertogdom Bergen, en 't Graaf mishandelde gemeenten ontelbaare voor fol 376.
ſchap Mark waaren het ſchouwtooneel beelden, beveſtigd door geloofwaardige
deezer geweldenaaryen. Alles wierdt ge getuygen, naamaals hebben in 't licht ge
plonderd, de landen in 't doortrekken ver geeven. Geene mindere zekerheyd heeft
woeſt, en de inwoonders tot het gebeente men van dat geheele klooſters van Godge
geknaagd en uytgemergeld. Zulks de roof wyde maagden en geſtichten van Edele
op deeze wyze verkreegen zoo groot was, jongkvrouwen geſchonden wierden. Alson
(1) dat ook zelfs gemeene rotsgezellen da der andere dat van (3)Schollenhorſt,'tgene (3) Meter.
Nederl.
by wiſſel groote geldſommen aan zy opbraken, plonderden, en waaruyt zyde Hiſt.
fol.
unne vrienden in Brabant overmaakten. ſtichtjuffers moedernaakt, naaze misbruykt 416.
Maar de gierigheyd, diegeene paalen heeft, te hebben, langs de ſtraaten joegen: zynde
klom ſtraks op tot hoogmoed, die tot dar de geyle moedwil der ſoldaaten zoo beeſt
telheyd, en # tot ongehoorde wreed achtig, dat zy zich geenszins over de alte
heyd. Dus deeden zy deeze heel eenvou tedere jaaren erbarmden. Met een woord
dige menſchen hen verregezochte ſpyzen de Vrouwen wierden in 't aanzien van haa
en allerhande gerechten van lekkernyen en re mannen misbruykt, de Moeders ge
H. de
overdaadige dartelheyd opſchaffen. Die 't dwongen haare (4) Dochters ter ſchendin (4)
Groot
weygerden, die te traag gehoorzaamden, ge over te geeven, en moeſten echter bey Ned. Hiſt.
of die in vermoeden raakten van 't hunne den den geleeden hoon, uyt vreeze voor fol. 376.
verſteeken te hebben, viel men te lyf met nog erger, met ſtilzwygen verkroppen.
ſtokſlagen en pynigen. Eenigen heeft men De gedachtenis echter dier bedreevene bal
de leden verminkt, anderen de huyd ge daadigheden en Godtergende gruuwelen
korven, deeze leevendig gezengd, gene wordt op deezen legpenning bewaard.

#

Drie naakte reuzen, want Mendozaasleger beſtondt uyt driederhanden landaardt, als Spanjaarden
Duytſchen en Nederlanderen, beſtaan op de eene zyde den Hemel met hunne knodſen te beſtor
men: doch vermids ſtaande dit baldaadig bedryf veele duyzenden dier geweldenaaren door de peſt,
den
en andere toevallen omkwaamen, ziet men op de andere zyde die drie uytzinnigen

#

door de

odlyke wraak en het afgezonden hemelsvuur ter aarde geworpen en verſlaagen. Ter

wederzyden leeſt men dit opſchri
COELUM STOLIDUS QUI TERRITAT ARMIS, ARMIS
RUAT COEL ESTIBUS.

1598.

DAT HT, DIE D WAAS LTK DEN HEMEL MET WA PEN EN BE
STR2 DT, DOOR 'S HEMELS WAPEN EN VALLE. 1598.

Graaf Maurits integendeel had, zooveel tig Gezantſchap hunne dankbaarheyd (5)

(5) H. de
Groot

hem moogelyk was, denkryg met de min en gehoudenis wegens dit edelmoedig ge Ned. Hiſt.
ſte ſchaade der gebuurvorſten gevoerd: In dragen aan de Vereenigde Staaten en aan fol. 365.
voege hy de onzydige plaatſen, die men Graaf Mauritsbetuygd hebben. Integendeel
uyt nooddwang en tot eyge beſcherming wierdt door de Gemagtigden van den Ne
had moeten in bezit neemen, gelyk ook derweſtfaalſchen kreyts eene ſamenkomſt
die men van denvyandgewonnen had, aan- | te Keulen (6) beſchreeven, en by die ver- (6)Meter.
Ned. Hiſt.

ſtonds en zoo dra het gevaar afnam, aan 'gadering beſlooten aan den Keyzer en fol. 417.
de Duytſche krygsbenden weder deed over de naaſtgelegene Standen om hulpe te
leveren. Waardoor hyzoo grooten lof by zenden, gelyk ook aan Mendoza, doch
die volkeren inleyde, dat zy door een pleg om wegens zoo ongehoorden handel
I. Deel.
Qq q qq q
op

-
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hunne aantuygingen te doen. Dan dees laſt ſtiptelyk op te volgen , zonder dat #n.
daara weyn keere
gaf den
zich

ig

an

nde

hem de uytbreyding van eyge eer, of eeni- fol. 3j.

Gezanten tot antwoord: Dat zyne zaa ge verbintenis van voorgewende redelyk

ken het zoo vereyſchten, maardien hem heyd, van zyne opgevatte onderneemingen
geen ander middel overig was om de weer zoude aftrekken. Een zeldzaam gedrag
ſpannigen te dwingen, en wegens het om voorwaar; van tot aanwas van 't Koning
komen van den Graaf van Valkenſteyn be ryke des Vreedevorſts en der eeuwige ge

tuygde hy: Dat dit niet zonder eene hy rechtigheyd het gerecht met de voeten te
zondere beſchikking van God geſchied treeden, den Koning met vuur en zwaard
was, mids door 't recht van den oorlog een te gehoorzaamen, in en tegens die Landen,
was omgekomen, die om zyne openbaare met welke hyin Vreede zynde,daarop niets
misdaad van aangevange beroerte en god te zeggen had, en echter zoo ongehoor
H. de loosheyd (1) al overlang had behooren 't lee den dienſt en zeldzaam gebruyk zyns lee
(i)
Groot
#ia ven te verliezen. Waarby hy tot flot vens als een aangenaam dankoffer op dee
#" voegde: ‘Dat hy, als een gezwooren vy zen gedenkpenning, naar het voorbeeld
and aller Lutheraanen, zoolang's Konings van Alva,als zynde hem in wreedheden niet
leger t'zynen bewinde ſtaan zoude, van ongelyk, Gode en den Koning toe te wy
'T

TA AO

-

Gods wege en tot grootmaaking des waaren

den.

De voorzyde bevat zyn geharnaſt borſtbeeld binnen den zoom deezer tytelen:

DoN FRANçois DE MEND OCA ADMIRANT D'ARAGoN,
(3) Meter.
Ned. Hiſt.

MARQU1s (3) DE GUADALEs T A.

fol. 431.
DON

FRANçois

VAN MENDOZA, ADMIRAAL VAN

ARRAGON, MARKGRAAF VAN GUADALE STA.

Een leggende leeuw en twee kraanvogels onderſteunen te ſamen eenen Kandelaar, waarop eene

brandende Fakkel ſtaat, tuſſchen dit zoo onder- als bovengeſtelde opſchrift op de rugzyde:
VITAE USUS DEO ET REGI.
(4) Reſol.
der Ge

HET GE BRUYK DES LEE VENS AAN GOD EN D EN KONING.

COTTn In.

Raad.

#oll.
1o Jan.
I Koo, fol

De ſtrengheyd van den naatyden daaro ryk Valençië aanlandden: vanwaar zich de
volgenden winter heeft niet alleen den Al Aartshertog te poſt vooruyt naar de ſtad

#" gemeene Staaten in het laaten opbytten Valençië begaf om zyne ondertrouwde
: # der toegevroozene wateren de handen vol Gemaalin te begroeten, en den Koning
#" werks (4) verſchaft, en Mendozaas leger, van de gelukkige aankomſt der zynen
2o Jan..., behalven eenige kleyne onderneemingen, mondeling te verzekeren. Dan zyne Ma
winte

rlegering genoeg jeſteyt geprikkeld door geen # verlan
SE: zaam bedryveloos gehouden, maar ook gen om haare aanſtaande Gemaalin te zien,
# veroorzaakt dat de ondertrouwde Koningin is verkleed en als een Edelman, uyt (7) 's (!)Hiſt.
# # # de Aartshertog Aalbert te Milaan in Ita Konings naam aan haar afgezonden, onbe- #

#9 " in zyn betrokke
AITAI.

AD.

IOl,

8o.

1599.
(6) Meter.

lië (5) overwinterden, en niet eer als in kend de Koningin te gemoet getrokken: Alb. &
vyfti
Lent
emaand des jaars

enhonderdne

genennegentig zynde ſcheep gegaan, naaze

doch door de Jufferſchap haars gevolgs #" "

ſtraks ontdekt zynde, heeft hy ook, mids”

N## ven dagen zeylens, den zevenentwintig de kracht zyner liefde, zich niet lang kon
#" ſten dier (6) maand te Byvarosin't Koning nen verbergen, maar met de uyterſte teke
InCIl
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nen van tedere genegenheyd Margreta om
helsd, en haar in haare ryken verwelkomd.
Opden achttienden van Grasmaand deed de
Koningin te Valençië, hoofdſtad des Ryks

om door den Pauslyken. Afgezant in het 1599.
ondertrouwde huuwelyk beveſtigd te wor
den. Welke, naadat de gewoonlyke pleg
tigheden, volgens 't gebruyk der Kerke
van dien naam, met eene zonderlinge verricht waaren, en hy de goedkeuring
pracht haare intreede, mids de toeſtel tot van den Koning en de Koningin wegens
(1) Hiſt.
Narrat.

Profect.
Alb. &

Iſab. fol.
IOO.

haare ontfangeniszoo groot was, dat er, de voorheen gedaane ondertrouw ontfan
volgens het
van (1) eenigen, in gen had, die verklaaring, als daar toe van
dien te vervaardigen driehonderdduyzend den Pausgemagtigd, uyt den naam en van
kroonen zouden geſpild zyn. In de hoofd wege de Roomſche Kerke, aannam, en
kerke was voor # hoogen altaar, een hunne Majeſteyten in den echt beveſtigde.
troon, negen voeten hoog, opgerecht, wer Ter gedachtenis van welk voltrokken huu

#

waart hunne Majeſteyten zich begaaven, welyk dees gedenkpenning gemunt is.

Het geharnaſte borſtbeeld des Konings ſiert de voorzyde, binnen den zoom deezes tytels:
PHILIPPUS III, HISPANIARUM REX.

PHILIPS DE III, KONING VAN SPA Nj E.
Op de tegenzyde ſtaat het ſierlyke borſtbeeld van Philips nieuwe Gemaalin, binnen dit rand
ſchrift:

MARGARET A AUSTR1AE, HISPANIAR U M REGINA.

MARGR ETA VAN OOSTENRYK, KONINGIN VAN SPA Nj E.

Naadat het huuwelyk des Spaanſchen der 't geluyd van allerhanden ſnaarenſpel,
Konings aldus zyn volle beſlag had, keer en het ſteeken der trompetten hooren; het
de zich des Pauzen Afgezant tot den Aarts kanon, ter verkondiging der nieuwgeſloo

::
yº

#,

ren Ned.
Hiſt. fol.

Madrit bezocht had, zoo was echter die te zich naar 'tpaleys begaaven. Alwaar alles

43o. verſo.

reys door hem met zulken ſpoed afgelegd, tot het houden van deeze dubbelde Bruyloft
dat hy zich thans weder te Valençië be op de allerprachtigſte wyze was vervaar
vondt, om zyn huuwelyk met de Dochter digd, en welke niet eenen maar acht volle
van den overleeden Philips te voltrekken: dagen aan elkandere duurde, ſtaande wel
't gene op deeze wyze geſchiedde. Naa ke allerhande vreugdevieringen, ſpelen en
dat zy beyden door hunne toeſtemming de ſtierengevechten vertoond wierden, en om
voorheen by volmagt gedaane ondertrouw die te konnen zien een ronde ſchouwburg
aan handen van des Pauzen. Afgezant had van zulk eene grootte opgerecht was, dat
den bekrachtigd, zyn zy den hoogen al- hy zeſtigduyzend (3) menſchen konde (3)Hiſt.
Narrat.
taar genaderd, voor dien nedergeknield bevatten. Onder andere wierden ook , #.
Spanje
als Nederland,
ter gedach-Alb.
en, naa 't doen der gewoonlyke gebeden in zoo
tenisinvan
de geſlootene
huuwelyken
der # &fol.

tene huuwelyken wierdt van de wallen, en
het handſchut langs de ſtraaten een- en meer

maalsgeloſt, terwyl de nieuwgetrouwden

tuſſchen dendrangder toegevloeide meenig

den huuwelyken ſtaat op de allerplegtigſte

##
#

(2) Mete

hertog Aalbert en de Prinſes Izabelle, wel
ke op het zelfde ſtellaadje en twee daartoe
gelegde kuſſens van goud laken knielden.
Want ofwel Aalbert zyne (2), Moeder te

.

wyze door dien Gezant

#

Hier

nieuwe Vorſten de volgende gedenk- en
op lieten zich de Koninglyke zangers on legpenningen gemunt.
-

Qqq qqq 2

*
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I. Op de eene zyde van den eerſten ſtaat het boorſtbeeld van den Spaanſchen Koning,

mids die

over het huuwelyk van zyne zuſter met den Aartshertog Aalbert geſtaan had. Het randſchrift
luydt aldus:

PHILIPPUS III, OMNIUM HISPAN 1 AE REGNo RUM
ET UTR1U so UE SICIL1 AE REX.

PHILIPS DE III, KONING VAN ALLE DE SPAANSCHE
RTKEN EN BET DE DE

sterLIËN

Het borſtbeeld van den Aartshertog, omhangen met de Ridderordre van 't gulden Vlies, waar
(!) Hiſt. mede hy van zynen Schoonbroeder op den achtſten dag (1) naa 't voltrekken van zyn huuwelyk
# wierdt beſchonken, ſtaat nevens dat van zyne nieuwe Gemaalin op de andere zyde binnen den

# zoom deezer tytelen:
Iſab. fol.
IOO.

ALBERTUS ET ELISABETA, DE 1 GRAT IA
ARCHIDUCEs AUST R1AE.

AALBERT EN IZABELLE, DOOR GODS GE NA DE
AARTS HERTOGEN VAN OOSTENRTK.

II. De tweede heeft in den rand der voorzyde, en rondom het borſtbeeld van den nieuwen
Vorſt van Nederland, weder verſierd met het gulden Vlies, deeze tytels:
AL

t

--

-
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ALBERTUs, DE 1 GRAT 1A ARCHID ux AUSTRIAE, D Ux BURGUND1AE 1599.

BRABANTIAE o U e; COM Es FLAND R1AE, HOLLANDIAE, Z.

AALBERT, Doo R GODS GE NA DE AARTS HERTOG VAN OOSTEN
RºrK, HERTOG VAN BOURGONDIË, BRABANT, GRAAF
VAN VLAANDRE, HOLLAND, ENz:
Het ſierlyke borſtbeeld zyner Gemaalinne ſtaat op de tegenzyde, en in den rand deeze woor
den:

*

-

ELISABETA, DE 1 GRATIA INFANs HISPAN1 ARUM, Dux BURG U NB1AE

BRABANT1 AE o UE, COM Es FLAND R1AE, HOLLAND 1 AE, Z.
IZAB ELLE, DOOR GODS GE NA DE DOCHTER VAN SPA Nj E,
HERTOG IN VAN BOURGONDIË EN BRABANT, GRAA
VIN VAN VLAAND RE, HOLLAND, ENZ:

III. De volgende tytels leeſt men rondom het borſtbeeld van den

Aartshertog , dat

op het

voorſtuk van den derden ſtaat:

ALBERTUS, DE 1 Gratia. ARCHIDux

Austrie,

D U x BURG U ND 1 AE

BRABANT 1 E op E, Co M Es FL ANDR 1 E, Do M1N US FR1s 1 E.
AALBERT, DOOR GODS GE NA DE AARTS HERTOG VAN

OOS TE WRTK, HERTOG VAN BOURGONDIË EN
B RABANT; GRAAF VAN VLAAND RE;
-

-

HEER VAN VRIES LAND,

-

Het ruggeſtuk bevat het borſtbeeld zyner Gemaalinne, binnen den zoom deezer tyte
len:

-

-

.

-

-

'

-

ELISABETA, DE 1 GRAT 1A IN FANs HISPANIAR UM, Dux
BURGUN D1 AE BRABAN T 1 AE o U E, Co M Es FL AND R1AE,
HOLLAND 1 AE ZEL AND IAE o p E.

IZAB ELLE, Doo R Go DS GE NA DE DOCHTER VAN SPA Nj E,
HERTOG IN VAN BOURG OND IË EN BRABANT, GRAA VIN
VAN VLAANDRE, HOLLAND, EN ZEELAND.

IV. De vierde is kleyner als de voorgaande, en heeft deeze verſchillende tytels rondom zyn
borſtſtuk op de eene zyde:
ALBERTUS, DE 1 GR AT 1A ARCHID u x AUSTR 1 E, D ux
BURG UN D 1 AE BRABANT 1 AE o U e; Co M Es FL AND RIAE.

AALBERT, Doo R Go DS GE NA DE AARTS HERTOG VAN

OOSTENR rK, HERTOG VAN BOURGO ND IË EN
B RABANT; GRAAF VAN VLAAND RE.

Het borſtſtuk zyner Gemaalinne, omringd van deeze tytels, ſtaat op de andere zyde:
ELISABETA, D E1 GRAT 1 A IN FANs HIS PA NIAR UM; D U x BURG UND IAE

BRABANT 1 E op E, COM Es

FL ANDRIAE.

IZABELLE Door Go DS GE NA DE DOCHTER VAN SPANJE,
HERTOG IN VAN BOURGONDIË EN BRABANT,
G RAA VIN VAN VLAAND RE.

V. Dees vyfde, mede een gedenkpenning, heeft in den rand der voorzyde en rondom het
geharnaſte borſtbeeld van den nieuwen Vorſt van Nederland, deeze tytels:
I. Deel.
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ALBERTUS, D E 1 GRAT 1A ARCH ID U x AUSTR 1 AE ; DU x
BURG U ND 1 AE BRABANT 1 AE o UE, Co M Es FL ANDRIAE,
Do M IN US FR Is IAE.

AALBERT, Doo R Gods GENADE AARTS HERTOG VAN
oos TENR rK, HERTOG VAN BOURGON DIE EN
BRABANT, GRAAF VAN VLAAND RE,
HEER VAN VRIES LA N D.

Izabelles borſtbeeld ſtaat op de achterzyde, doch binnen dit verſchillende omſchrift:
ELISABETA, D E1 GRAT 1A IN FANs HISPANIAR UM, DUx
BURGUN D1 AE BRABANT 1 AE Q U E; Co M Es FLAND RIAE,
HOLLAND IAE, ZEL AND 1 AE QUE.

IZABELLE, DOOR GODS GE NA DE DOCHTER VAN SPANJ E,
HERTOG IN VAN BOURGONDIË EN BRABANT, GRAAVIN
VAN VLAAND RE, HOLLAND EN ZEE LAND.

VI. De zesde, die een legpenning is, voert op de voorzyde het gekroonde borſtbeeld der
nieuwe Vorſtinne van Nederland; binnen dit randſchrift:

ISABELLA, D E1 GRAT1A IN FANS HISPAN1 A RUM,
D Ux BRABANT IAE

IZABELLE, DOOR GODS GENADE DOCHTER VAN SPANJE,
HERTOG IN VAN BRABANT

Onder eene kroon ziet men op de rugzyde haar wapenſchild, wiens rechter helft open, en de

(.) Meter. ſlinker met het wapen van Spanje gevuld is, even gelyk (1) het zegel was, waarmede zy voor
Ned. Hiſt, haar huuwelyk den Kardinaal Aalbert gemagtigd heeft, om de aan haar opgedraagene Landen in
fol. 41o.

haaren naam aan te vaarden.

Verder ſtaat tot omſchrift:

GE cT o1 Rs DU BUREAU DES FINANCES.

15.99.

LEGP ENNINGEN VAN DE KAMER DER GELD MIDDELEN. 15.99.
VII. Op het voorſtuk van den laatſten, die door de Vlaamingen gemunt is, ziet men boven
twee geſtrengelde rechter handen, zinnebeeld van 't geſlooten trouwverbond, de borſtbeelden
van beyde de nieuwe Vorſten van Nederland, binnen dit randſchrift:
ALBERTUS ET ISABELLA, DE 1 GRAT 1 A COMITES FLAND R1AE.
AALBERT EN IS ABELLE, DOOR GODS GE NA DE GRAAF
EN GRAAVIN VAN VLAAND RE.

Om het gekroonde wapenſchild van Vlaandre leeſt men in den rand des ruggeſtuks deeze
ſpreuk:

SPES AL TERA FLAN DRIS. 15.99.
DE NIEUWE HOOP DER VLAAMINGEN.

15.99.

De veldtogt ondertuſſchen in Nederland | raad te houden, en daarin te beraadſlaagen
voorhanden zynde, is de Aartshertog An- | wat men ſtaande dees veldtogt het voordee
(2) Bor
dries
den twaalfden van Lentemaand (2) | ligſte tegens de Vereenigde Geweſten kon
Nederl.
Beroerten, VdIn Bruſſel naar Maaſtricht vertrokken, de onderneemen. De Aartshertog wilde
XXXVI.

boek,
fol. 14.

om aldaar nevens Mendoza met de voor- | het leger over de Waal brengen, doch an
naamſte Krygshoofden en

ervaarenſte |deren met het zelve weder over den Yſſel

Raadsluyden van ſtaat, die derwaart be- en in de Veluw trekken. Dan hoewel men

ſchreeven waaren, eenen groot en Krygs-) hierop geen vaſtbeſluyt nam, zoo wierden
nog

H IS TO RIP EN N IN GE N.

nogtans de ingelegerde benden, die nu
door wanbetaaling in verſcheydene plaat
ſen van den Duytſchen bodem begoſten te
muyten, byeengetrokken, en in 't begin
van Grasmaand, mids het Lenteweeder
droog was, alle de krygsvolkeren, wel
# H. de vyftienduyzend (1) man, ſterk gelaſt uyt

VI. Boek.
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ſenburg te belegeren: doch Mendozaas
raad, volgens welken men Schenkenſchans
moeſt aantaſten, dreef boven.

Des trok

Graaf Fredrik van den Berge aan de zyde
van Emmerik, met zevenduyzend man te
voet en twaalf vaanen paarden derwaart,

terwyl de Kardinaal Andries met het ove

S#Hiſt hunne winterlegeringen op te breeken, rige van 't leger langs de andere zyde des
fol. 384.

om omtrent Emmerik te vergaderen; wer Ryns voorttrok, en (3) op den overzyd
waart de Kardinaal met zyn ganſche Hof ſchen oever voor Schenkenſchans zyne
gezin over Venlo en Rees, nevens den manſchap nederſloeg; zulks niet dan de
Admiraal van Arragon, den elfden van Waal tuſſchen beyden bleef. Dees aftogt

(3) Bor

Grasmaand aankwam.

(4) H. de

Hier wierdt we

langs den Ryn, waarmede (4) eene gehee
derom op nieuwsgroote Krygsraad gehou le maand geſpild wierdt, en het een- en

Nederl.

Beroerten,
XXXVI,
boek,
fol. 16.

dén, wegens de onderneemingen, die men andermaal raadhouden van zoo veele ervaa
met het leger ſtondt aan te vangen, ver rene Legerhoofden ſcheen iet groots te

(s)Bor

Groot

Ned. Hiſt,

fol. 384.

mids de opontboodene benden den twin voorſpellen, dan de Vereenigde Geweſten,

#, tigſten (3) der zelfde maand nu ook aldaar
#&VE” van alle kanten waaren aangekomen.

op de meermaalsgenoote en bovengemeene

De hulp van God thans wederom hun vertrou

boek,

Raadsheer Richardot wilde over den Yſſel wen ſtellende, hebben ter gedachtenis daar

#

trekken om Nieumege en de ſchans Knot van deezen legpenning doen munten.

Op de eene zyde ziet men 't leger van den Kardinaal Andries langs den Rynſtroom trekken,
onaangezien eene hand, die uyt de wolken komt, den togt ſchynt te willen verhinderen. De
andere zyde verbeeldt den zelven Kardinaal in den grooten Krygsraad, dien hy zoo te Maaſtricht

als Emmerik, voor 't openen van den veldtogt gehouden had. Ter wederzyden leeſt men dit
randſchrift:

FRUSTRA CONATUR IMPIUS, IN VITO NUM IN E. CIO IO IC.
VE RGE EFS POOGT DE GOD LOOZE, IN
AM

WE ER WIL VAN GO D.

15.99.

Nooit heeft Maurits, wiens jaarlykſche waaren de uytheemſche regementen, wel
(5) Reſol. wedde de Algemeene Staaten (5) met ke de Staaten, voorziende de krachtige
# # twaalfduyzend guldens vermeerderd, en poogingen, die de vyand doen zou, had
3 Maart hem daarenboven door die van Holland den laaten werven, nog niet (7) aangeko
#pººl nog een buytengewoon geſchenk tot betaa men. Zulks Maurits niet boven de vier
ling zyner huyslyke ſchulden van veertig duyzend man by zich had, met welke

(6) Reſol duyzend (6) guldens in dit jaar gedaan had handvol volkshy zoo ontzaglyken vyand

# den; ongeruſter dagen geſleeten, als ſtaan

het hoofd bieden en den overtogt van den

#" de dees optogt des Kardinaals, noch ooit Yſſel en den Rynter ſlinker en rechter zy-.
#” fol. ſlaaploozer nachten overgebragt, naardien de bewaaren moeſt. Dierhalven nam h
#m van hy thans van zyne gewoonlyke Veldhee het ſlot Lobits en andere onzydige plaatſen
16Febr.tot ren en Raaden ontbloot was, mids Graaf weder in, die hy aan de landen van Kleef,
#. Willem, omden opnieuws gereezen twiſt op 't eynde van 't voorige jaar, naa den
107.
van Embde, in Vrieſland, François Veere aftogt van Mendoza had ingeruymd; en
in Engeland, en anderen in Duytſchland ſloeg zyn leger nogmaals op de Gelderſche
zich ophielden, om aldaar dien beleedigden waerd neder, mids de werken des voorgaan
landaardt tegens den Spanjaard ten oorlog den jaars in hun geheel en van den vyand
op te ſtooken, en den dienſt der Vereenig onbeſchaadigd gebleeven waaren. Ver
de Geweſten te bezorgen. Hierenboven der de bezetting van 's Graavenwaerd ver
Rrrrrr 2

ſterkt

(7) H. de
Groot
Ned. Hiſt,

fol. 384.
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1599. ſterkt hebbende, voorzaghy ze ter weder, gen wierden van (1) legerplaats te veran- (o H. de
zyden tegens het ſchieten van den vyand deren, zoo zagen de belegeraars eerlang Groot
met eene borſtweer, en liet een gehoornd wel,
dat hetdesondoenlyk
waszich
diegenoodſterkte #".
te winnen,
ook eyndelyk
• 385.
paalwerk in den ſtroom maaken, om de
ſchepen te ſtuyten, die men voorgaf dat zaakt hunne aanvechtingen te moeten ſtaa
Mendoza te Keulen had laaten bouwen.

ken, en van daar onverrichter zaake (2) Nederl.
@#

En vermids hy ook ſedert zyn geſchut,
naa de gelegenheyd van's vyands leger van
eene hoogte verſpied te hebben, zoo kon
ſtig op den boord des oevers plantte, dat
veelen van Mendozaas krygsknechten aan

opbreeken. Dit voordeel, in de zelfde Beroerten,
beſchanſinge van 't voorgaande jaar en #VI.

de overzyde geveld, en eyndelyk gedwon

wierdt.

op den zelfden vyand behaald, gaf aan- #.
leyding, dat ook dees zelfde legpen- verſo.
ning in dit jaar wederom vernieuwd

De eene zyde verbeeldt het verſchanſte leger van Maurits zoo doordenſtroom als een ſchildge
*CI ºf gewyde ſpreuk.
(3)#film dekt, 't gene een Engel, die vanboven komt, vaſt houdt. Het randſchrift is weder deeze (3)

SUB ALIS EJUS SECURUS ERIS: CLYPEUS VERITAS EJUS.
OND ER ZTNE VLEUGELE-N ZULT GT BETROUWEN: ZTNE
WAARHETD IS EEN ROND ASSE EN BEUKELAAR.

Een ruyter, die op de andere zyde hoogmoediglyk eenen krygsknecht overrydt, wordt door

# eene hand, die uyt de wolken komt, met eenen
# de ſpreuk van (4) denTreurſpeldichter Seneka:

geeſſel geſlaagen; binnen de meermaals gemel

SEQUITUR SUPER BOS ULTOR A TERGO DEUS.

CIo1 oIC.

DE WREEK EN DE GOD VERVOLGT DE HO VAARDIGEN
OP DE HIE LEN.

1599.

Mendoza brak echter het beleg van gekomen, doorloopende wyd en zyd het
Schenkenſchans niet op, als om eenen eyland, om naa 't bekomen van onder

#

nieuwen aanſlag, dien
tegens Bommel ſtand (8) Bommel zelf aan te taſten. Het (8) Reſol.
ontworpen had, werkſtellig te maaken. welke, hoewel eene plaats (9) van groot #
an Holl.
Met dit oogmerk, doch onder ander voor gewigt, in deezen oorlog echter genoeg- ##t
geeven, zondt hy Barlotte, Stanley en zaam openlag, mids zyne oude veſting- #
Sapena, onder't beleyd van Hendrik van werken te eng en te zwak, en de nieuwe, #"
den Berge, met eenige benden vooruyt, die men voor drie jaar had begonnen, nog g#
&# " om de Voorne aan te taſten, doch dit niet voltrokken waaren. Graaf Maurits #
Ned. Hiſt ondoenlyk vindende, zyn zy met eenige was niet zoodra van deezen inval verwit
# ſchuytjes, (5) hen van 's Hertogenboſch tigd, of rende wel in allen ſpoed derwaart,
(6)
âer Ge- te wagen toegevoerd, naa eenen Holland maar kwam echter, wat haaſt hy ook
# ſchen uytlegger door 't geſchut verdreeven over den weg gemaakt had, niet voor den
Raad
van Holl. te hebben, niet verre van Roſſem over tweeden dag naa des vyands inval, doch
#e de Maas (6) getrokken, en naadat de eer die zich van den Waalkant verzekerd
-

-

#" Staatſche ruyters, die langs de dyken ter had, te Bommel. Wiens inwoonders eer
g# wachthouding heen en weder reeden, ge tyds door 't onderloopen der landen, die
beroerten, ſlaagen waaren, en het voetvolk, daar tegens den vyand aanlaagen, en door de

#VI omtrent gelegerd, hen niet durfde het moeraſſige gronden zich genoegzaam te
#.

hoofd bieden, in de (7) Bommelerwaard gens alle aanſlagen gedekt waanende,
doch
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doch ziende thans den Spanjaard in 't ey gery onderſteund, buyten den ouden wal 1599.
land en hem eerlang voor hunne wallen te nog eenen tweeden, die laager en met in
(!)H. de gemoet, met de uyterſte verbaaſdheyd(1) en uytſpringende hoeken voorzien was,
#an en ſchrik bevangen en meeſt allen gereed om zich te langer te konnen beſchermen,
##" waaren om door de vlugt hunne ſtad te rondom de ſtad tot die hoogte opwerpen,
verlaaten. Maurits aankomſt echter heeft dat men daar achter veylig voor 't geſchut
(3), H. de
dit voorneemen geſtuyt, de verſlaagene van buyten konde (4) ſchuylen, om wel- Groot
harten opgebeurd, en ſtraks op alles orde ke eygenſchap die den naam van be-N# Hiſt.
geſteld. Te meer dewyl ook de Heer van dekten weg gekreegen en ſedert aanley-fol 387.
g: Reſol. Poelgeeſt, Tomas Willemſz de Wit, en ding gegeeven heeft, dat rondom de wal
er Ge- Peter Janſz van Heuſden vanwege de Ge len van alle andere geſterkte ſteden, dier
bedekte wegen, om hunne zonder
# magtigde (2) Raaden van Holland, om
inge ſterkte en 't voordeelige gebruyk ge
van
Holl. ook
op de
van datwaaren
eylandgoe
6 Mey
de #
te beſcherming
ſtellen, te Gorkom
aan
maakt zyn. Tot betaaling der hier toe
172.
gekomen. Naa 't verſterken der bezettin te werk geſtelde krygsknechten, welke
'#" ge liet hy de Hemertſche waerd en (3) an thans niet min de ſpade, als in andere ge
comm.
dere oorden, die hem meeſt verdacht waa legenheden het geweer handteerden, mee
#"Hou ren, ten ſpoedigſte beſchanſen, en de ſol nen eenigen dat binnen Bommel de volgende
8 Mey ..., daaten, door beloften van groote vergel geldſtukken, ter oorzaake van den dringen
# " ding aangezet, en moediglyk door de bur den nood dier tyden, zullen gemunt zyn.

#

i. Om het wapenſchild van Bommel,

dat door twee leeuwen wordt vaſtgehouden, leeſt men
>

in den rand der eene zyde dit omſchrift:
MONET A NOVA FACTA BOEMELAE.

NIEUWE MUNT TE BOMMEL GESLAAG EN.
Op de andere

#de is een burg met drie torenen verbeeld, binnen

dit randſchrift, 't gene den

nood dier ſtad te kennen geeft:
DURAE NECESSITAT IS OPUS.

WERKSTUK VAN DRUKKEND EN NOOD.

II. Het tweede ſtuk dat vierkant is, voert op de eene zyde, en rondom het wapenſchild van
Bommel, dit opſchrift:
MON ETA NOVA FACTA BOEME LAE.
NIEUW GELD TE BOMMEL GE MUNT.

I. Deel.

Ssssss

Rond
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Rondom een kruys, dat op de andere zyde verbeeld is, leeſt men in den rand deeze woor

1599.

- den:

DURAE NECESSITAT IS OPUS.
WERKSTUK VAN DRING EN DE NOODZAAK EL 2CK HET D.

Naarmaate deeze aangevangene beſchan eene ſchans opwerpen, dat als de vyand
ſingen van Maurits vorderden, zoo ver om dien te bezetten naderde, het werk
meerderden ook de vyandlyke benden, voltrokken en met genoegzaame manſchap
welke door 't veroveren van de ſchans voorzien was. Des onaangezien beſton
(#Reſol
(1) Krevekeur, mitsgaders het huys en den omtrent tweeduyzend zoo Spaanſche
derS
-

1

#" de ſterkte te Heel, voor zich den toe als (4) Italiaanſche ſoldaaten, onder 't be- (4) Mete
leyd van
Sapena
by 't vallen
van denmet
a- #
#N#
15 Mey, voer van 's Hertogenboſch te water ver vond,
door
verſcheydene
Geeſtlyken
fol.

# " zekerd hadden, waarop Mendoza met het
overige leger tweeduyzend paarden en kruyſen in de hand daartoe aangemoedigd
# achttienduyzend (2) voetgaſten ſterk in de en voorgegaan, dit onbeſtorven werk met
van #" Bommelerwaerd kwam , en zich onder 't eene weergalooze kloekmoedigheyd te be
bereyk van Maurits geſchut, neérſloeg,'t ſtormen. De verweerders betoonden ech
gene hy op de nieuwe verſchanſinge had ter geenen minderen moeden beleyd, want
laaten planten. Sedert wierdt er volgens door de uytſteekendſte Legerhoofden be
alle de wetten en regels der krygskunde ſtierd noodzaakten zy den vyand, niet
met werken tegens werken te ſtichten, weynig bekommerd en gehavend zynde
met het geſchut door geſchut te verlam door 't geſchut, dat Maurits van 't eyland
men, en met onderlinge ſchermutſelingen Voorne en den oever der Waale op hem
(3)H. de (3) zoo te voet als te paarde geſtreeden; ſtaande de ſtorm zonder ophouden had
#n. om, zoo men Maurits van voor Bommel doen ſpeelen, met verlies van zevenhon
fol.388 niet konde doen verhuyzen, ten minſte derd der zynen onverrichter zaake af te
eenen vaſten voet in de Tieler waerd aan

trekken.

Sedert wierdt dit werk, en an

de overzyde der Waale te krygen. Dan dere (5) in andere oorden begonnen, vol- (3) H. de
Graaf Erneſt van Naſſou, wien de beſcher

tooid, door welgewaapende ſchepen de #a.

ming van dien oord was aanbevolen, ver ſtroomen bezet, midsgaders door vyf brug- fol, 388.
weerde zich onverzettelyk op een kleyn gen de gemeenſchap tuſſchen de hier en
eyland van de Waal niet verre van Roſſem, daar gelegerde benden opengehouden, en
en belettede aldus dit voorneemen. Des door dit alles weder de hooge aanſlagen
greep Maurits nieuwen moed, deed heel van Mendoza in dien oord te ſchande ge- (obot
vroeg in den morgenſtond driehonderd der bragt en volkomenlyk (6) verydeld. Zulks Nederl.
zynen in de Bommelerwaerd trekken, en die van Zeeland in erkentenis van zoo #"
onvoorziene
overwinning deezen legpen- boek,
by het dorp Harwarden achter een ge ning
gemunt hebben.
fol. 33

ſlaagen paalwerk met zoo grooten ſpoed

- --

Op den voorgrond der eene zyde ziet men het leger der Iſraëliten tegens dat van Amalek in
gevecht, waar door dat van Maurits en Mendoza betekend wordt.

In 't verſchiet bidt Mozes

5

op de hoogte eens heuvels tot God om 't verkrygen der overwinninge voor de kinderen Iſraëls.
Welke zoolang Mozes handen opgeheeven waaren het gewenſchte voordeel op hunne vyanden
(7)II.
Boek
(7) bekwaamen, doch zoodra die uyt vermoeidheyd nederzeegen, weder geſlaagen wierden: des
van Mozes
onderſteunden
Aaron en Hur zyne opgeheevene handen, invoege toen de Iſraëliten eene volko
kap. XVII.
-

V. 11. 12.
en I 3.

me overwinning op hunnen vyand behaalden.

Het randſchrift is:

-

-

VICTORIA A DEO PRECI B US.

OVERWINNING VAN GOD DOOR GEBED EN VER KREEG EN.
Op
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Op de andere zyde ſtaat, om het gekroonde wapenſchild van Zeeland, deeze ſpreuk (1) van 1599
den Apoſtel der Heydenen:

(1) Rom.
XIII. Y. 7.

CUI TRIBUTUM, TRIBUTUM, 1599.
TOL, DIEN G2r D EN TOL SCHULDIG Z2 T.
Om echter den vaſten voet, die Men

1 fo9.

Bourgondië te volbouwen, en noemde de

doza met zoo magtig een leger in de Bom vyf Bolwerken Ooſtenryk, Borgouw, (6) ##
meler waerd gekreegen had, niet te ver Saxen, Arragon, en Velasko, zoo naar Hit fo:

(2) Meter.
Ned. Hiſt

fol. 437.

liezen, en dus den geheelen veldtogt vruch de naamen der Heeren die hem verzelden, 437
teloos geſpild te hebben, toog het Spaan als der landen, waarvan zy afkomſtig waa
ſche leger wel van Bommel af, maar le ren of het gebied voerden. Verder wier
gerde zich omtrent Roſſem op 't uyterſte den in de zelve ſchans verſcheydene
van 't (2) eyland, en begoſt den vyfden huyzen en verblyfplaatſen voor de ſoldaa
van Zomermaand op eene plaats, daar de ten geſticht, brouweryen en watermo
bogten der ſtroomen naaſt aan elkandere lens gebouwd, en niets vergeeten, 'tgene
komen, eene geweldige (3) ſchans, voor deeze ſterkte, om eene lange aanvechting

#
#" zien met vyf bolwerken op te werpen. te wederſtaan, eenigszins van noode had.
33 Augº

Welker een naar Harwarden, twee ande Te meer, mits die niet alleen tot het brey
delen der ſtroomen, maar wel zonderling
335.
laatſte tot dien der Waale zich uytſtrekten, ook ter gedachtenis van den Kardinaal An
en door het daarop geplante geſchut de dries geſticht was, als naar wien zy de An
g, H. de vaart zoo wel van (4) den eenen als ande dries ſchans genaamd wierdt. Dit was de
N#Hiſt, ren ſtroom konden belemmeren, en de eenige vrucht van zoo veel arbeyds; zulks, (7) Bor
fol.389. Betuwe geduurig ontruſten. Den tweeën naadat er veertien (7) vendels onder den Nederl.
twintigſten van Zomermaand kwam de Hopman Katriçe in de nieuwgebouwde Beroerten
XXXVI.
Kardinaal Andries in geſelſchap van den ſchans gelegd waaren, het leger over den boek,
Markgraaf van Borgouw , den Hertog ſtroomgetoogen, in de Brabantſche ſteden in fol. 39.
Maurits van Saxen en Velasko Hoogbe bezettinge gelegd, en tot zynen voorigen
(8) H. de
(s) Bor velhebber des geſchuts, deeze nieuwe (8)moedwil wedergekeerd is. Ter eere van Groot
Nederl. ſterkte bezigtigen,
beval daarin eene ka Andries echter, die aldus de grenzen door Ned. Hiſt,
Beroerten,
b- - 5
XXXVI.
waarvan hy zelfden (5) eerſten ſteen 't ſtichten eener nieuwe ſterkte tot over de fol.389.
#. eyde, tergedachtenis van den Apoſtel An Maas haduytgebreyd, is dees gedenkpen
# dries, Beſchermheylig van 't huys van ning gemunt geworden.
:599 fol ren tot den boord der Maaze, en de twee

#

Om het borſtbeeld, van den Kardinaal Andries, ſtichter deezer ſterkte, leeſt men in den rand
der voorzyde deezen tytel:
ANDREAS AUSTRIA CUS CARD IN AL IS.
KARDINAAL ANDRIES VAN OOSTENRY K.

De nieuwgeboude ſterkte is op de tegenzyde afgebeeld, onder deeze bovengeſtelde woor
den:

MU NIMENT U M SAN CT I AND REAE.
SC HANS VAN SINT ANDRIES.
SSS sss 2.
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Als Maurits aldus met het beſchermen den (6) nevens de omleggende kerken (3) Bor

van Bommel bezig was, kwam Jonker Pe
(1) Bor ter vander Does by (1) hem aldaar zyn af
#n ſcheyd neemen, om zich als Admiraal met
xxxVi” eene vloot van omtrent zeventig oorlog
#. ſchepen, door de Vereenigde Geweſtente
gens Spanje uytgeruſt, in zee te begeeven,
en op de kuſten van Spanje, of die der
Spaanſche eylanden eenen aanſlag te onder
neemen. Op 't eynde van Bloeimaand
-

raakte deeze vloot met eenen Noordooſten

en klooſters verbrand is Uyt de ge-#en.
maklykheyd , waarmede deeze ſteden #vi."

gewonnen waaren begreep de Admiraal #.
vander Does wel dat hy zoo zwaare verſo.
ſcheepsmagt in 't vervolg niet zoude
van noode hebben : des zondt hy on
der 't beleyd van Jan Gerbrandszoon
met den bekomen buyt vyfendertig ſche

pen terug naar Nederland, en is met het
overige der vloote naar Brazil gezeyld, 't

wind in zee, en niets op de kuſten van Gal gene een gedeelte van Amerika en den
ligie, mids de goede voorzorg der vyan Portugees onderhoorig , eenen grooten Z.,
den, hebbende durven onderneemen, zet

-

overvloed van Braziljehout (7) en ſuy- g#e
Ondertuſſchen verſterkt Ned. Hiſt.

tede zy den togt voort naar de Kanariſche ker uytleverd.

# eylanden, liet den zesentwintigſten (2) door verſcheyden genomene Spaanſche "*
S&# van Zomermaand voor het groote (3) het koopvaarders, is hy , neemende zyne
boek,

anker vallen, en door veele booten een ſtreek langs de eylanden van Kabo Verde,

#

goed getal ſoldaaten en bootsgezellen, on by dat van ſint Thomas gekomen, 't ge
erStraten aangezien het ſterk ſchieten van den Span ne onder de evennachtslyn gelegen is. Naa

# jaard,

aan land zetten, en het ſlot Palma dat de inwoonders, ſterk omtrent zeven-

8) Boi

duyzend (8) man, die uyt het gebergte af- Q. #
#99, fol. te
opeyſchen.
De bezetting
doorbedong
deeze ſtou
42.Odaad verbaaſd
geworden,
het kwaamen, door de Nederlanders waaren #
leeven, en ſtelde den burg in handen der verſlaagen, hebben die de ſtad Pavoaſan #, "
Nederlanderen. Welke door dit geluk en de byleggende ſterkten ingenomen en fol. 43
toen zelf naar Allagona (4) geplonderd: zulks'er by de honderd me
Ned. Hiſt rukten, en begoſten die ſtad met veelehe taale ſtukken geſchut, negenduyzend kiſ
fol 395 vigheyd te # De inwoonders, ten ſuyker, veertienhonderd elefantstan

Groot

#

ongewoon den oorlog te zien, beving de den, veele katoene lynwaaten, en andere
ſchrik dermaate, dat zy by nacht uyt de waaren en ſchatten binnen boords gebragt
ſtad gevlugt, zich nevens hunne koſtelyk zyn. Dan in dien voorſpoed trof hen ee (9) H. de
ſte goederen in de ontoeganglyke rotſen ne (9) landziekte, door welke de Admi Groot
verſtaken. Zulks de ſtad ligtelyk vermee raal vander Does en wel duyzend anderen Ned. Hiſt.
ſterd, en die, mits de inwoonders tot geen binnen vyftien dagen uyt het leeven ge fol. 397.
afkoopen van het weynige achtergelaate rukt, de verdere onderneemingen ver
goed of de huyzen verſtaah wilden, bene ydeld, en de ſchepen genoodzaakt wier
(s)Reſol vens de ſloten aan den (5) brand ten beſte den met deezen bekomen buyt en luy
# gegeeven is. Toen zeylde de vloot naar ſter naar 't Vaderland te rug te kee
van 12 tot 't eyland Gomera, alwaar de ſtad op ren. Alwaar ter eeuwige gedachtenis
# de zelfde wyze niet alleen verlaaten en deezer overzeeſche onderneeminge deeze
w

1599. fol.
461.

gewonnen, maar ook om de zelfde re

gedenk- en legpenning gemunt zyn.

I. Op den voorgrond van het ruggeſtuk des eerſten ſtaat het geluk, wat achterwaart de Zee
god Neptuyn op zynen wagen, en heelverre in 't verſchiet eene geheele ſtad in brand, zinſpee

lende op de ingenomene en verbrande ſteden. Op 't voorſtuk ſtaat het borſtbeeld van Graaf Mau
rits, die als Opperadmiraal deeze onderneeming had geregeld, en in den rand deeze tytels:

MAURITIUS, PR IN c E P s AURAN 1AE, COM Es N ASSA v1AE, CATT 1
M E L1 B o c1, MARCH 1 o VERAE ET VLISs IN GAE.

MAU
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MAURITS PRINS VAN ORA Nj E, GRA A F VAN NAS SOU,
KATS EN ELN BOGEN, MA RKGRAAF VAN KAMP VEERE
EN VLISSINGE.

II. Het ſchip Argo, waarmede Jazon naar Kolchis voer, en vandaar het(1)gulden Vlies haalde, (i) ovidii
ziet men op de eene zyde van den legpenning: dan dewyl de Vereenigde Geweſten het welge-Metºir
lib. VII.
lukken van deezen ſcheepstogt aan den zegen van God, en daarnaa aan 't beleyd van vander Does fab. 1.
en zyne togtgenooten toeſchreeven, zoo leeſt men # het groote zeyl den Hebreeuwſchen naam
JE HO VAH, HEERE, en in den rand dit opſc rift:
EN ALTERA QUAE VEHAT ARGO.

zIE HIER EEN ANDER SCHIP ARGo, DAT HELDEN VoERT:
Met welke ſpreuk Virgilius, waar uyt (2) ze genomen is, den Veldheer van 't Duytſche leger (:) Eclog.
Aſinius Pollio verheerlykte, naadat hy door 't veroveren van de ſtad Salone eerſt den laurier, en IV. v. 34.

daarnaa het Burgermeeſterſchap bekwam, en die hier op vander Does toegepaſt wordt, wiens lof
(3) Hygini
thans, gelyk eertyds van (3) het ſchip Argo verdicht is, plaats onder het geſtarnte verdiende.
Poët.
Op de andere zyde zyn de Bommeler- en Tieler waerd, midsgaders de andere van de Maas en Aſtronom.
Waal doorſneedene Landen verbeeld: in 't midden van welke ter wederzyden van den naam lib, II. cap.
JE HO VAH, HEERE, twee ſcheypaalen ſtaan, die onder een paal zynde boven de gedaan- 37.

te van een menſch hadden, en by de Romeynen oudtyds als Goden der landſcheydingen onder
den
naam de
vanſcheypaalen
Terminus (4)
geëerdwaaren
wierden.
Tenlaatſtgedaanen
bediedſel, datinval
doorder
de Spanjaarden.
gunſt des Heeren
deeze #
(#) Ovidii
eylanden
geweeſt
van den
Waarom
lib.
I, V.64c.

tot omſchrift ſtaat:

& ſeqq.

SIC NESCIA CEDERE FATA.

CIDI OIC.

Zoo WEET HET NOODLoz VAN GE EN ZWICHTEN. 1 ro9.

Dusdaanig waaren de krygsbedryven van bieden der ſleutelen in 't bezit van 't zelve

dit jaar, als op het eynde van 't zelve de geſteld geworden. Over Namen, daar
inwoonders der Roomſche Nederlanden in hen tuſſchen de gewapende burgery, door
't uyterſte verlangen waaren naar de over

Graaf Florents van (9) Barlemont Land- &#

komſt hunner nieuwe Vorſten.

voogd van dat Geweſt, insgelyks de ſleu- #Alb.

Welke in

gezelſchap van de Moeder der nieuwe Ko
ninginne van Spanje, midsgaders een groot
gevolg van den voortreffelykſten Adel den
zevenden (5) van Zomermaand te Barçelo

gebooden, kwaamen zy eyndelyk te Ni

# na zynde ſcheepgegaan, en door den Prins

volg der aanſtaande hofbedienden, der

(3) Hiſt

tels, als Vorſten des Lands, wierden aan- & Iſab.
fol. 1o7.

velle, zynde eene ſtad van Brabant. Wier

Staaten, onder trompetgeſchal en 't ge

# # Johan Doria met vierentwintig galeyen be waart getoogen, door monde van Philips
# " geleyd, den achttienden dier zelfde maand Maas hunne hoogheden verwelkomd, en
gelukkiglyk te Genua aanlandden. Al van hunne onderdaanigheyd op de aller
waar zy met ongemeenen luyſter zyn ont plegtigſte wyze verzekerd hebben. Het

(oBot

fangen, en twaalf (6) dagen op koſten van zelfde deeden de Staaten van Henegou

dien Vryenſtaat en eene Koninglyke wyze we te Hal, daar de Kardinaal Andries in
#" onthaald geworden. Van hier zetteden zy handen hunner Hoogheden het Nederland
boek,
de reys voort naar Milaan, daar zy door ſche ſtaatsbewind, 't gene hy dus lang uyt
# Reynaut Farneze Zoon van Alexander, haaren naam beſtierd had, dankelyk (1o) Go Hiſt.
geweezen Landvoogd van Nederland, be afleyde. Sedert hebben zy zich in de Abt- #.
(7) Hiſt. groet, en door den (7) Konſtabel van Ka dy
van Kameren
opgehouden,
een vierAb &fol.
de deel
van een uur
van Bruſſeldielegd,
tot #
#. # met al den Adel des lands aan de poort
Ab & der ſtad ontfangen wierden. In welke de dat aldaar de toeſtel haarer inhaalinge ge
dachteopgerechtte
zinnebeelden
en daaropſlaande
# " alom
eereboogen
door wel op
be reed waare. Welke den vyfden (11) van (11) Mete
Nederl,

e

Herfſtmaand door de Lovenſche poort met #Ned.
ſchriften het vertrouwen uytdrukten, 't
gene de gemeente uyt de voltrokkene Huu

overgroote ſtaatſië geſchiedde, zynde al- #,
le de ſtraaten met eerepoorten, zinnebeel- ""

welyken van den Koning en de Aartsherto den en lofdichten verſierd en opgetooid,

(8)Bot

gen had opgevat. Sedert zyn zy langs Bazel en de nieuwe Vorſten onder eenen zonne

#n, over 't Alpiſche gebergte te Beſançonin (8) ſcherm van zilver laken, langs de zelve
xxxvi" Bourgondië, en den drieëntwintigſten van eyndelyk op het Hof, de gewoonlyke
# Oogſtmaand te Luxemburg gekomen, en verblyfplaats der Vorſten, onder den
# door de Staaten des Lands onder het aan drang der toegevloeide burgerye aan
I. Deel.

Ttt t tºt

ge
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1599. gekomen. De geheele nacht, gelyk ook ſleeten, en ter gedachtenis deezer in
(1) Hiſt.

de twee volgende dagen (1) wierden met | treede de volgende legpenning aldaar ge
het aanſteeken der vreugdevuuren ge- | munt.

Narrat.

Profect.
Alb. &
Iſab. fol.
I 19.

De Aartshertogen, houdende ieder eenen vreedetak in de rechter hand, zitten op eenenzeege
wagen, welke beſcheenen van eene bovenſtaande zon door vier paarden wordt voortgetrokken,
binnen dit randſchrift:

DAB IT EXPECT AT A TUERI.

15.99.

Hr ZAL 'T GEWENSCH TE DOEN BESCHOUWEN. 15.99.

Dat is den Vreede genieten, die by alle hunne onderdaanen zoo lang gewenſcht was. Op de
andere zyde is de Aartsengel Michaël in gevecht met den helſchen draak, zynde het wapenſchild
van Bruſſel, tot wiens gebruyk dees penning gemaakt is, als blykt uyt zyn omſchrift:
CALCULI CIVITAT 1 s BRUXELLEN s1s.

1599.

REKENPENNINGEN DER STAD BRUSSEL, 1599.

Naadat de intreede te Bruſſel op deeze den van den (3) eerſten op 't Heylige E- (3)Hiſt,
wyze geſchied was, waaren die van Loven

vangeliden gewoonlyken eed afgelegd, #

dagelyks bezig geweeſt om het noodige te van de voorrechten, vrydommen en bezit- #
doen vervaardigen, 't gene tot de aanſtaan tingen van die en andere kerken en kerk- # fol,
de inhulding der nieuwe Vorſten vereyſcht lyke perſoonen van Brabant, naar 't voor
wierdt. Deeze begaaven zich omtrent tien beeld der voorige Vorſten te zullen hand
uuren denvyfentwintigſten van Slagtmaand haaven. Toen wierdt de Gregoriaanſche
van Bruſſel naar Loven, wiens Magiſtraat, lofzang door 't koor opgeheven, en naa 't
verzeld van de meeſte Geeſtlyke Orders, eyndigen van den zelven de Aartshertogen
Leeraaren der Hooge Schoole, en alle de op de zelfde wyze langs de verdere opge
Gilden der ſtad by 't Vrouweklooſter ter ſierde ſtraaten der ſtad naar de plaats
Bank met brandende fakkelen den Aarts huns verblyfs gebragt. Het overige van
hertogen zyn te gemoet getoogen, en al den dag wierdt in menigderhande vrolyk
daar, naa 't aanbieden der ſleutelen hunner

heden, en de nacht in 't aanſteeken vee

ſtad, door hunnen Loontrekkenden Raads ler vreugdevuuren geſleeten. Den volgen

(2) Hiſt.
Narrat.

Inaug.
Alb. &

Iſab. fol.
139.

man hunne Hoogheden hebbende verwel den morgen, naa de kerkdienſten, die door
komd, hunne ſtad en Hooge School, haa den Abt van Perk als erflyke kapellaan der
re beſcherminge op 't naadrukkelykſte aan Hertogen van Brabant (4) verricht wier- (4) Hiſt.
bevolen, mids die acht jaaren (2) achter den, in de zelve kerke te hebben by- N#t.
naug.
een het Roomſche geloof en de Koning gewoond, verſcheenen de Aartshertogen Alb.
Iſab., fol.
lyke gehoorzaamheyd hadden aangekleefd, en de Staaten van Brabant op een prachtig I53
als de nabuurige ſteden en landen eertyds tooneel, 't gene voor het Raadhuys op de
daarvan waaren afgeweeken. Dit verzoek mark was opgerecht. De kanſelier open
op eene zeer beleefde wyze zynde beant de op bevel der verſcheenene Vorſten de
woord geſchiedde de intreede langs de op vergadering, en betuygde, dat hunne
getooide ſtraaten, en door veelvuldige ee Hoogheden bereyd waaren de oude Voor
repoorten naar de hoofdkerk der ſtad, wel rechten, en blyde Inkomſten van haaren
keter gedachtenis van den Apoſtel Peter kant te bezweeren, niet twyfelende of de
aan God en zynen dienſt is toegeweyd. Staaten zouden dit voorneemen goedkeu
Door den Prooſt en Deken dier kerke in 't ren en van gelyke den eed van getrouwheyd
hooge koorzynde geleyd, hebben de Aarts afleggen. Dit wierdt van alle de Staatsle
hertogen, naadat de gewoonlyke gebeden den met een bly gelaat goedgekeurd, en
en kerkdienſten verricht waaren, aan han gevolgelyk de oude Voorrechten en blyde
In
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Inkomſt den Aartshertogen voorgeleezen. de voorrechten van de ſtad Loven in 't by- 1599.
Welke, naadat de behoorelyke eed op het zonder bezwooren, door den Magiſtraat
heylige Evangeli aan handen van den Aarts dier ſtad de eed van onderwerping weder

(!) Hiſt biſſchop van Mechelen met geboogene (1) afgelegd, en onder 't ſteeken der trompet

#
Ab &

#"

knieën eerſt door de Aartshertogin, toen ten, en roepen van lang leeven de Herto
ook door den Aartshertog op de zelfde gen van Brabant, door den Heroud der (1) Hiſt.
wyze was
dien van onderwer wapenen deeze driederhande ſtrooipennin- #t.
ping en manſchap van alle de Staatsleden gen, zoo van goud als zilver (2), onder de #.
# fol.
hebben ontfangen. Vervolgens wierden omſtaanders te grabbel gegooid.

#

I. II. III. Boven het woord AUS PICIIS, ONDER GOEDE VOORSPEL
LINGEN, ſtaan op de voorzyden de borſtbeelden van beyde de Aartshertogen, en tot rand
ſchriften van beyde de zyden deeze tytels:

ALBERT us ET ELISABET A, D e 1 GRAT 1A ARCH1D u c Es AUST R1AE,
DUCES BURGUN DIAE, BRABANT IAE. ZC.

AALBERT EN IZABELLE, DOOR GODS GE NA DE AARTS HER
TOGEN VAN OOSTENRYK, HERTOGEN VAN

BOURGONDIË, B RABANT ENZ:
Op de andere zyden leeſt men binnen eenen lauwerkrans deeze woorden tot opſchrift:
MUNIFICENTIA PR1N c1 Pu M. 1599.
MILD AA DIGHETD DER VORSTEN.

15.99.

Tot bewys der zelve ſloeg de Aartsher ſtondt met goedkeuringe hunner Hooghe
tog den Burgermeeſter Richard van Pulle, den, en eene zonderlinge welſpreekend
Theodorik Burggraaf hoofd der wacht, en heyd, die hem als aangebooren en geheel
Willem van Engelen met het zwaard, dat eygen was, des zelfs grondregels te ont
die een (6) Prins, wil hy goed (Ø Hiſt.
g# de Graaf van Solre(3) voor hem gedraagen vouwen,
in.
in
al
y moet voor #",
Inaug. Alb.
# had, tot Ridders, ontſing met groote te zyn, in al zynen handel altvd
oogen
hebben.
Lipſius,
die
een
Braban&
Iſab fol.
# derheyd den aangebooden eerewyn der
#" ſtad, en vernederde zich ten volgenden da der, en den achttienden van Wynmaand des '39"
ge om in gezelſchap zyner Gemaalinne de jaars vyftienhonderdzevenenveertig (7) (7). Hiſt de
Hooge School te bezigrigen, en de open ebooren was, had door het uytleggender #"
baare Redekaveling des Zoons van den aat- en kerkzeden der Romeynen en an- pag. 394.
Hoofdraad Richardot by te woonen. Naa dere oude volken en tyden zich eene zeer
dat die geëyndigd was verſcheenen zy in hooge achting by alle luyden van letteren
#e de hoorplaats, daar Juſtus Lipſius les (4) verkreegen. Want zynde een man, die
A#" gaf: welke zich met het bezoek zyner door eene minzaame ernſthaftigheyd van
# Vorſten vereerd vindende den Wysgeer zeden boven zyn leeraarampt uytmuntte,
'## " Annaeus Seneka (5) in de hand nam, en be heeft hy ook door eene zeldzaame wel
T tt ttt 2.

ſpree
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hem alleen eygen, veele de Staaten van Holland (3) door den Heer (3) Reſol.

toehoorders tot zich gelokt. Want behal van Noordwyk en Leonard Voogd hem #
ven dat de natuur hem eenen bloeijenden betuygden daartegens orde te zullen ſtel- 31 jan. "

en aangenaamen ſtyl had medegedeeld, zoo len, vandaar over 't (4) Spa naar Brabant #".
verkoos hy zich nog eene andere ſoort van vertrokken, en zich openlyk voor den (#) Bor
welzeggen, die uyt den aardt heel beknopt Roomſchen Godsdienſt verklaarende te #rten,
(r) H. de en vol van bevalligheyd (1) in ſchyn van Loven tot Hoogleeraar beroepen. Anna XXViſi.
Zulks Kaliſtrie tot Vrouw gehad, dan by de zel- #

#Hiſt. oud te zyn waarlyk nieuw was,

ve geene kinderen geteeldhebbende, is hy "
eenigen, dien een gelyk verſtand en oor naamaals
te Loven in den ouderdom van

fi,86

deel ontbrak, dit willende naabootſen,

tot eenen wanſchaapen brabbelſtyl zyn achtenvyftig jaaren, den drieëntwintigſten
vervallen. Hy was geweeſt Geheymſchry van Lentemaand des jaars (5) zeſtienhon- (5) Hiſt de
(2)Hiſt de ver van den Kardinaal (2) Granvelle, en

derdzes overleeden. De zonderlinge hoog- #"

#" had hierdoor de gelegenheyd gehad van de achting, die hy door zyn geleerdheyd al-pag. 3io.
#6 voornaamſte boekzaalen doorſnuffeld, en om verkreegen had, heeft gemaakt dat
met de ervaarenſte luyden van letteren zoo veelen zyn leeven, of tot zyne eer be
van Duytſchland als Italië ommegang te ſchreeven hebben en op bevel van den
hebben. Te Leyde in de Hooge ſchool Magiſtraat van Antwerpen op eene
Leeraar zynde, is hy Onroomſch geweeſt marmere zark een heerlyk (6) grafſchrift (6)sweer

of heeft zich zoodaanig geveynſd, en is, is geſteld geworden; evengelyk zeven #

het zy door eene algemeene vrees, of om jaar voor zyn overlyden dees gedenk- #"
tot zyne ontſterflyke eer ge
eenig ongelyk, hem door zekergeſchrift van penning
InUlInt 1S.

Dirk Koornhart aangedaan, onaangezien

-

Zyn borſtbeeld, geſierd met eenen geplooiden kraag, en Leermeeſterlyken tabbard, ſtaat op
de voorzyde, binnen dit randſchrift:
JUSTUS LIPSIUS. AET AT1s LI.

(7) Ou
daan R.

Moog.

jUSTUS LIPSIUS. IN ZTNS OUDERDOMS 5.1 JAAR.

pag. 167.
(8) Ou
daan R.

Moog.
pag. 548

#

Op de rugzyde ziet men boven twee
handen, zynde het teken der trouwe
of van een aangegaan verbond, een zeer choon vrouwehoofd, met eenen gevleugelden of gekam

# #i- den helm gedekt, even, als de Ouden de ſtad (7) Rome op hunne penningen verbeeld hebben.
vii Hiſt.
lib. III.

Ter rechterzyde van 't hoofd ſtaat een wichgelſtaf, met welken der Ouden zoo Opper- als min
dere Prieſters, zullende eenige voortekens waarneemen, zekere oorden des Heemels, want dit

cap. 36.
Oudaan
mogt met de hand niet geſchieden, afbaakenden en beperkten, om de voortekens, die in de bepaal
Roomſche de Hemelswyken voorvielen, zorgvuldig(8) gade te konnen ſlaan, zonder hunne oogen elders te

Moog.
pag. 391.

laaten afweyden. In den ſlinker hoek ſtaat een bundel van berke ſtokken of roeden, waarin een
byl ſteekt, welke bundels oudtyds, naar den onderſcheyden rang der Magiſtraatsperſoonen van

(1o)Au
berti Mi

Rome, in meerder of (9) minder getal voor hen wierden gedraagen. . Dienende dit alles om (1o)

rºei Élog te bewyzen, hoedat de zaaken van den Godsdienſt en de Regeering beſt op den ouden voet be
Belg
pag. ſtaan, en worden ſtaande gehouden, waarom ook tot randſchrift ſtaat deeze zyne gewoonlyke (11)
I73.

# A.Mi- zinſpreuk,
-

-

e

van Ennius ontleend:

raei Elog.

Belg. pag.
168.

Hiſt. de
l'Archid.
Albert.
Pag- 31 I•

MORIBUS ANTIQUIS RES STAT ROMANA VIRISQUE.
DE ROOMSCHE ZAAK BESTAAT DOOR DE OUDER
WETS CHE MANIER EN

EN MANNEN.
De
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geweeſt is, zoo twyfel ik echter of niet de 1599,

Juſtus Lipſius zich eenen onſterflykennaam laatſten in 't wel beſchryven der zelve ruym
verkreegen had, was eertyds in zoo groo zoo wel als de eerſte hebben uytgemunt,
te kleynachtinge, dat men dezulken, wel Doch wat ook hiervan zy, het is zeker,
ke zich in de Griekſche taal of Oudheden dat thans ten tyde zekere Abraham van
oeffenden, voor Grieken, Antyken, of Goorle te Antwerpen wierdt gevonden,
zottebollen hieldt.

Dan naa 't winnen

welke , als onder de oude Driemannen

van Konſtantinopole door de Turken , der munten aangenomen, zoo grooten
hebben veele

#e

Grieken die ſtad

verlaaten, zich zoo in Italië als elders ter

ſchat van oude penningen vergaderd had,

dat de Hoogleeraar (2) Vorſtius, van #"

woon begeeven, en is dus aldaar en in hem en zynen penningſchat ſpreeken- Belg fol.
ganſch Europa die taal en de kennis der de, getuygde oneyndige overblyfſels der *7.
Oudheyd, mids omtrent den zelfden tyd Ouden, ſtaande zyne veertienjaarige reys,
ook de drukkonſt wierdt uytgevonden, te Rome, Napels, Florençe, Bolonje, Ve
eerlang tot eenen zeer uytmuntenden top neetſië, en in veele ſteden van Duytſch
geklommen. Niets echter heeft de kennis land gezien te hebben, doch dat hy, ziende
der Oudheden meer opgehelderd als de ou den pennigſchat en andere verzamelde
de penningen. Op deeze waaren de af Oudheden van den gemelden van Goorle,
beeldſels der Keyzeren, der doorluchtige buyten alle vleijery en oprechtlyk moeſt
Mannen, en der zaaken bewaard, die men bekennen nooit zoo groote menigte by
in de oude Hiſtoriſchriften vermeld vondt. eenig menſch ontdekt te hebben. Dan 't
De duyſtere plaatſen wierden door behul gene deezen van Goorle nog meer lofs by
der zelve opgehelderd, de tydrekenkunde zettede was, dat hy met de bezittingedier
der Ouden een zonderling licht bygezet, Oudheden de geleerdheyd gepaard had ,
veele ingekroopene wangevoelens ontdekt, als uyt zyne in 't licht gegeevene boeken
en met een woord zoo ruym een veld tot over de ringen, (3) zegels, en penningen # I. Dac
het doen van allerhande ontdekkingen ge der Ouden, genoegzaam komt te blyken. #
opend, dat men, zoo om de nuttigheyd als De gedachtenis van deezen Abraham van ſigillorum

1) C.Pati

#
Numiſm.

pag 181.

#pt.

het vermaak, waarmede de behandelin

Goorle, welke te Delft naamaals, den

der oude penningen onafſcheydbaar alom
verzeld is, met den aanvang der zeſtiende
eeuwe (1) niet alleen over de zelve heeft
begonnen te ſchryven, maar ook alle luy
den van letteren zien toeleggen, om zelfs
met overgroote koſten, tyd en vlyt een
oneyndig getal van allerhande penningen
te vergaderen. En hoewel de Italiaanen
vry grooter voorrecht als de Nederlanders
in dien opzigte hadden, mids het daar was,

vyftienden van Grasmaand des jaars zeſ- fiTheſau

dat het middelpunt des Roomſchen Ryks

waard.

tienhonderdnegen, overleedt, en wiens #
weergaloozen penningſchat zyne erfge- #Tamil

naamen (4) aan Koning Jakob van #,,lt.
Grootbrittanje voor des zelfs zoon Hen-pomen,
drik Prins van Walles verkocht hebben,

#.

wordt, als zynde zoo groot een Lief (#sweer

hebber der penningen, niet zonder re-#.
den ook op deezen gedenkpenning, door #* *
H. de Keyzer gemaakt , in dit jaar be

Zyn borſtbeeld met eenenruymgeplooiden kraag ſtaat op de voorzyde, en in de eene helfte
van den rand dit omſchrift:

AB RAHAM us DE GOORL E. AETAT is 43.
ABRAHAM VAN GOORLE. OUD 43. JAAR EN.
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In de wederhelft van den rand der zelfde zyde leeſt men verder zyne gewoonlyke zinſpreuk:
VIRTUS NOBILITAT.

DE DEUGD VERA DE LT.
(1) Ou-

Op de tegenzyde, gemaakt naar eenen penning van (1) Galba, ziet men nevens eene gewapen

#"

de Amazoon, die eenen fruythoorn in den ſlinker arm houdt, de manhaftigheyd verbeeld, wel
ke in de eene hand eene ſpeer, en in de andere den breeden degen, Parazonium (2) genaamd, voert.
Het randſchrift is:

pag. 337.

(2) 5io
LXVIII.

HONOS ET VIRTUS. AN No

p, 778.

1599.

E ER EN MAN HAFTIG HE YD. IN 'T JAAR

1599.

Naadat op de verhaalde wyze de inhul te zeggen, uyt den grond (5) opgehaald, #
ding te Loven verricht was, is met de ove en door verſcheydene volgende Keyzers #
rige plegtigheden, die te Bruſſel, Meche achtervolgd zyn geworden. Onder Kon- pag. 336.
len, en Antwerpen met groote pracht en ſtantyn, den eerſten Chriſten Keyzer, zyn
luyſter geſchiedden, het overige des jaars ze achtergelaaten, doch voor de laatſte
en tegelyk der oude eeuwegeſleeten: zulks maal onder Honorius, alleen met tooneel
16oo. met den aanvang der nieuwe eeuwe, de en renſpelen, afſchaffende alle Heydenſche
zeventiendenaa Chriſtus geboorte, tegelyk bygeloovigheyd en offerpligten,(6)# #
ook de nieuwe regeering der Aartshertogen Sedert deezen zyn ze verwaarlooſt en ge- Moog."
in Brabant haar begin heeft genomen. Dit heel in ongebruyk geraakt, tot dat dit pas 438.
jaar wordt het Jubeljaar, van het Latyn heydenſche wangebruyk van hoedaanig
ſche woord jubilare, dat is juychen of heyd over driehonderd jaaren verwiſſeld,
Vrolyk zyn , geheeten. By de Jooden onder den naam van 't Gulden jaar door
wierdt het vyftigſte jaar onder den naam Paus (7) Bonifaas den VIII ingevoerd,. en
#
*# nan.
Num.
S#, van fobel of Jobelim met (3) bazuynenge eerſt om de honderd jaaren alleen gevierd Pontiffoi.
kap XXV. ſchal den volke aangekondigd, om dit feeſt is. Naderhand heeft Paus Klemens de VI, *3'
**" plegtelykte vieren,zonderin datjaartemoo om te meer geloovigen daar aan deelachtig
gen zaaijen of eenige vruchten inoogſten, te maaken, het vyftigſte jaar doen vieren.
keerende ieder tot zyne oude bezitting en Dan Paus Urbaan de VI, oordeelende dat
geſlacht, en de ſlaaven tot hunne voorige zelf dees tuſſchentyd te lang was, heeft ,
vryheyd. By de Romeynen wierdt het dat om de dertig jaaren doen houden, tot
honderdſte jaar met heerlyke eeuwſpelen dat eyndelyk dees tyd weder door Sixtus
gevierd, van welker
ImCIn OInZC
den W op vyfentwintig jaaren bepaald, en
#" ker is, onaangezien eenigen ſchryven (4) dit gebruyk tot heden ten dage in de
apid cen- dat de zelve naa't verjaagen der Koningen, Roomſche kerke gebleeven is. De aan
-

#

-

#
e natali in
: het tweehonderdvyfenveertigſte jaar naa vang van dit tegenwoordige Jubeljaar
-

cap. #" de bouwing van Rome, aldaar door Vale was op Hemelvaartsdag des voorleeden
rius Publicola zouden zyn ingeſteld: zyn jaars door Klemens den VIII, die thans
de de vertellingen meeſt op eenige bygeloo de Pauslyke waardigheyd bekleedde, in
vige verdichtſelen van 'theydendom geveſ het Vatikaan te Rome met de gewoon

tigd, en de eeuw ſpelen zelfs temet buyten lyke plegtigheden afgekondigd, en daar
gewoonte geraakt. Tot dat ze door Au van ter gedachtenis dees penning ge
guſtus wederom vernieuwd, of, om beter IIlllllt.

Rondom het borſtbeeld van den Roomſchen Paus leeſt men in den rand der voorzyde deezen,
tytel:

CLE-1
-
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CLEMENS VIII, PON TIP Ex MAX1 M Us.

16oo.

PAUS KLE MENS DE VIII.

Hebbende het hoofd met een Pauſlyke muts gedekt, zit hy op de rugzyde op een verheeven
geſtoelte, en tuſſchen twee Kardinaalen: terwy1 van eenen predikſtoel, die aan zyne rechter
hand ſtaat, onder trompetgeſchal het aanſtaande Jubeljaar den kerkgenooten wordt aangekondigd,
als blykt uyt dit omſchrift:

JUBILEï IN DICTIO AN N1 MDC.
AANKONDIGING VAN 'T JUBELFEEST DES JAARS 16oo.

Veele plegtigheden worden te Rome, Volgens deeze gewoonte dan zondt Paus
zoo by 't openen der Poorte, als 't doen Klemens de VIII eenen Kornelis de (2)

ººk

lºg

-

#n.

van de kerkdienſten onderhouden, door Bie Auguſtyner Monnik, die algemeen traj, fol.

##

welke de nieuwsgierigheyd der menſchen

Stedehouder van den Generaal dier ordre ***

wordt opgewekt, en daardoor wel drie was, met diergelyke Genadebrieven naar

S#

honderdduyzend menſchen (1 ) zyn Nederland , alwaar Oktaaf Biſſchop van om
S# #

Beroerten, aangezet geworden, om dezelve by te Trikarië zich thans als Pauſlyke (3) Afge-

#Yil
woonen en naar Rome te reyzen. Maar
oek,

zant aan het hof te Bruſſel bevondt.

Dees fol. 422.

tot 3,
verſo

leverde ze den Aartshertogen over, wel- "

-

gelyk dit zoo door huyſlyke beletſelen,
onvermoogen, of ziekte # andere verhin
deringen, aan allen niet gebeuren kan, zoo
hebben de Roomſche Pauzen eene gewoon
te ingevoerd van naar alle de Geweſten der
werreld brieven af te vaardigen, waarby
aan alle de zoodaanigen, welke deeze
plegtigheden te Rome niet konnen bywoo
nen, volle Aflaat, of quytſchelding van

kc,naa'tgoeddunkender # pen geïnd,

en by hunne herſchryving verſtaan te heb
ben, dat ze niets, 't gene het Vorſtlyke
gezag konde kreuken, inhielden, aan den
Pauslyken. Afgezant hunne toeſtemmingen

bewilliging gaaven, buyten welke geene goede
Pauſlyke brieven (4) in Brabant moogen af # #
gekondigd
op laſt der kerBiſ #.
ſchoppen in worden,
alle hunneomonderhoorige
#
alle de ſtraffen vergund wordt, welke

•

die Kerk op alle misſlaagen ſtelt, en van
haare onderhoorige Ledemaaten vordert :
zoo zy naamelyk door een waar berouw
en oprecht leetweezen over hunne be

ken van de predikſtoelen plegtelyk te wor
den afgeleezen. In diervoege nam door

dreevene miſdaaden door 't wettige ge

en wierdt niet alleen in alle kerken met

alle de Roomſche Nederlanden het Jubel

feeſt des jaars zeſtienhonderd zyn begin,

bruyk der Sakramenten met God en de veele plegtigheden gevierd, maar ook ter
Kerke zich verzoenen, en op eene onge eeuwige gedachtenis van 't zelve deeze
veynsde verbetering van leeven toeleggen. legpenningen aldaar gemunt.

I. Op de voorzyde van den eerſten ziet men het gekroonde wapenſchild van Spanje, omvan

gen door het gulden Vlies, en dat weder door dit omſchrift:
ALBERT U s ET ISABELL A, ANN o 16oo.

AALBERT EN IZABELLE. IN 'T JAAR 16oo.

Welke op de achterzyde den Nederlandſchen Leeuw aan een ſnoer gebonden houden, binnen
dit randſchrift:

VVV V V V 2.

LI
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16oo.

LIGAVIT BEL GICUM DEUS.

GoD HEEFT DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW
Te weeten door de gedaane inhuldingen.

GE BOND EN.

verder ſtaat , ter gedachtenis van het geopende Ju

beljaar, omhoog in eene heldere wolk het woord.
J U BIL A.
WV E E S

V E R H E U G D.

II. De tweede heeft rondom beyde de borſtbeelden der Aartshertogen dit opſchrift in den rand
der eene zyde:

-

ALBertus ET ELISABETA, De GRATIA ARCHIDUCES, AUS
T R1 AE BRABANT 1 AE QUE, COM 1T Es FL ANDRIAE.
AALBERT EN IZABELLE, DOOR GODS GE NA DE AARTS
HERTOGEN VAN OOSTENRYK EN BRABANT,
GRAA VEN VAN VLAAND RE.

Rondom het kruys en vuurſtaal van Bourgondië ſtaan op de andere zyde de wapenſchilden
van de vier Leden van Vlaandre. Het randſchrift, op het Jubeljaar ſlaande, luydt aldus:

JUBILATE DEo IN UNITATE CORDIS. 1soo.
j UTCHT GODE IN EENDRAGTIGHErD DES HARTEN. 16oo.
Niemand verworderezich, dat de Aarts

blyf voorgeſchikt. Den volgende dagheb

hertogen alhier dentytel van Graafen Graa ben de Aartshertogen uytgeruſt, zich van
vin van Vlaandre voeren; vermids het met de ongemakken dergedaane reyze herſteld,
van Louwmaand,
den aanvang van dit jaar was dat ze daartoe en zyn den
te Gent op de volgende wyze zyn ingehuld. naa hunnen Godsdienſt in de kerke der , ,,,,,,
CIl g#
(i)Hiſt. Den achtentwintigſten(1)dag des nieuwen Abtdye van Bleynheym verricht,
vander
't klooſter
den ontbyt,
Inang Alb.
#3- jaars, zyndedoor den Magiſtraat van Gent in
naardedeeetzaal
gewoonte
voorige Vorſten,
ge- #"
fol.
AE & op de ſcheyding van 't rechtsgebied der

#

#

9

-

-

# tot ſtad om de ſtrengheyd van 't vriezende nomen te hebben, onder geleyde van alle ”
319-

weeder alleen verwelkomt, deeden hunne de Geeſtlykheyd en Staatſleden van Vlaan

#

Hoogheden te
gezeeten, tuſſchen dre, midsgaders den Magiſtraat van Gent,
zeshonderd welgewapende burgers, door wederom in Sint Bavoos kerk verſcheenen.
g# de (2) Dampoort haare ſtaatlyke intreede Alwaar zy in 't koor den eed van inhul
# te Gent. Wiens ſtraaten met eerepoor ding afgelegd, en dien van onderwerping
van de beſchreevene Staatsleden ontfangen,
#
Iſab. #,
fol. ten bezet, de doorgangen met beelden
32 I.
en opſchriften verſierd, en de gevels der midsgaders tot teken van 't verkreegen be- , ,...
huyzen met tapyten, ſchilderyen, en an zit van Vlaandre met eygene (5) handen de g#
-

dere verſierſelen behangen waaren. Eyn klok geklept hebben. Als dit verricht inaug.'
delyk voor den ingang van Sint Bavoos
kerk zynde gekomen, ſteegen de Aarts
hertogen van hunne paarden, woonden
den Godsdienſt by, en hoorden, naadat
de Ambroziaanſche lofzanggezongen was,

was, beëedigden zy in 't byzonder de ##t
voorrechten der ſtad, op een verheeven 3#.
eertooneel, 't gene op de markt was op
gerecht, waarop ook de Magiſtraat den
eed van gehoorzaamheyd op de gewoonly

eene lofrede, die door Karel van Rodevan, ke wyze aan zyne nieuwe Vorſten heeft

(3) Hiſt. verkooren Biſſchop (3) van Middelburg, afgelegd. Straks hier op heeft Philips Bor
#
met groote welſpreekendheyd gedaan luyt Heraud der wapenen, onder 't uyt
naug.
AE& wierdt. Toen leyden ze den gewoon roepen van lang leeven de Prinſen, lang
-

# fol

*

lyken eed af van de Geeſtlykheyd van

leeven de Graaven van Vlaandre, deeze

Vlaandre by haare gerechtigheden te zul (6) penningen zoo van goud als zilver, ten (6)Hiſt.
len handhaaven, en toogen op de zelf bewyze van de milddaadigheyd der zel- #
de wyze met hun gevolg naar 't Biſſchop ve, onder de omſtaanders te grabbel ge- #
Iſab. #
fol,
342 •
lyke Hof, zynde deeze plaats tot hun ver gooid.
e

I. II.
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16co.

I. ii. III. Alle drie, alleen ſlechts onderſcheyden in hunne grootte, hebben zy boven het
woord AUS PICI IS, ON DE R GOEDE VOORSPELLING EN, de borſtbeel

den van beyde de Aartshertogen. De omſchriften zoo van de eene als andere zyde luyden
aldus:

ALBERT Us ET ELISABETH A, DE 1 GRAT 1 A ARC H1 D u v Es
AUST R1AE ; DUCES BURGUN DIAE, ET CO
M1T Es FL ANDRIAE, Z.

AALBERT, EN IZAB ELLE, Doo R GODS GE NA DE AARTS HER
groGEN VAN ooSTENRYK, HERTOGEN VAN BOURGONDIË,
EN GRAAVEN VAN VLAANDRE ENZ.

Binnen eenen lauwerkrans ſtaan op de rugzyden deeze woorden tot opſchrift:
MUNIFICENTIA PR IN c1PU M.

I6co.

DE MILD DAAD IG HETD DER VORSTEN.

(1) Hiſt.
Narrat.

Inaug.
Alb. &

Iſab.fol.
343

(2) Hiſt.
Narrat.

Inaug.
Alb. &

Iſab. fol.
35 I.

I6oo.

De inhulding aldus te Gent verricht zyn had om haare Vorſten op het prachtigſte te
de, vertrokken de Aartshertogen dender ontfangen, liet de zelve op de grenzender
door eenige Gemagtigden, mids
den van Sprokkelmaand (1) naar Kortryk:
wiens gewapende Burgery, zeshonderd gaders buyten de poort door den geheelen
ſterk en deftig uytgedoſt, haare Vorſten Magiſtraat, en aan (3) de kerkdeur van (3) Hiſt.
tot Haarlebeek tegemoet trok, op hunne Sint Peter door de Geeſtlykheyd op een

#

#

aankomſt met het losbranden van aller hand

plegtige wyze verwelkomen. 's Daags #*s

ſchut begroette, en vandaar in goede orde

naa hunne intreede in de Hoofdkerke het Iſab fol.

naar de ſtad geleydde, aan wier poort zy handhaavenderkerkelyke vrydommen heb- *
door den Hoogbaljuw François Damant, bende bezwooren, verſcheenen zy op een
en den Loontrekkenden Raadsman Willem eertooneel, 't gene op de markt geſticht
van Rykegem met eene korte doch ſierly was: hier leyden zy den eed van 's Lands
ke aanſpraake wierden verwelkomd. In voorrechten te zullen beſchermen af, ont
de ſtad zynde getoogen liet zich het klok fingen dien van onderwerping en getrouw
keſpel op den tooren, en 't geſchut op de heyd, en verhieven, naadat zy onder
# luſtig hooren, de ſtraaten waaren eene algemeene toejuyching der omſtaan
alom met tapyten en zinnebeelden opge deren tot Vorſten waaren uytgeroepen ,
ſierd, en de Geeſtlykheyd in haar plegtge eenigen tot den Ridderlyken ſtand, (4) (*) Hiſt.
waad verſcheenen om hunne Hoogheden op ontſingen de gelukwenſchingen van alle de ##
haaren doortogt inſgelyks te begroeten. bewindsluydender regeeringe en zes goude &iſitio.
Welke, naadat (2) zy by de Vaders Je drinkbekers tot eene ſchenkaadje van den 37'
zuiten de geſchiedenis van Jazon ſpeelswy Magiſtraat der ſtad: welke zy den volgen
zynde den achtſten van Sprokkel
ze door de edelſtejongkheyd hunner ſchoo den
len hadden zien vertoonen, haare reysſe maand, om zich naar Doornik te begee

#

dert naar Ryſſel voortzetteden. Deeze ven, weder verlieten. Niet zoodra waaſtad, die geene koſten of moeite geſpaard ren zy over zekere brug en onder 't gebied
I. Deel.

Xxx xxx

dier
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16oo. dier ſtad gekomen, of wierden vanwege en toogen langs de opgeſierde ſtraaten,
den Graaf van Solre, als Bevelhebber zoo onder 't gebalder van 't geſchut en door
van die Stad als dat Geweſt, aan 't hoofd verſcheydene zeegeboogen, eerſt naar de

(1) Hiſt.
Narrat.

Inaug. Alb.
& Iſab.fol.
372.

van den Raad, naadat die van zyne paar Hoofdkerk, aan wier deur zy door den
den geſteegen was, door monde van Johan Biſſchop en zyn onderhoorig Kapittel in
de Klerk eerſten Raadheer, in de Franſche hunne plegtgewaaden wierden ontfangen,
taale begroet, en tuſſchen zeshonderd ge en vandaar naar het vervaardigde Hof
Hiſt.
wapende jongelingen, en zestienhonderd Den (2) volgenden dag weder in de zelfde (2)
Narrat.
in 't geweer verſcheenene burgers naar de kerk zynde gekomen, bezwooren zy der Inaug.
&
ſtad geleyd, aan wier poort de vier Gilden Geeſtlyken voorrechten te zullen handhaa Alb.
Iſab. fol.
driehonderd Leden ſterk, in de wapenen ven, en begaaven zich , naa 't hooren 376.
geſchaard ſtonden. Naa een uur tyds (1) der Hoogmiſſe, naar zeker tooneel, dat op
zich een weynig verfriſt, en mids de ge de pennemarkt was opgerecht. Alwaar zy
weldige koude in een daartoe vervaardigd 's Lands en Stads voorrechten bezwooren,
luſthuys wat gewarmd te hebben, deeden en den eed van onderwerping uyt den
de Aartshertogen, naa 't ontfangen van naam van 't volk ontfangen hebbende, drie
ſtadsſleutels, en voorgereeden door den der verſcheenene Leden tot Ridders ſloe S? Hiſt.
arrat.
Graaf van Solre, draagende het bloote gen, en dit (3) volgende geld, onder de Inaug.Alb.
zwaard op zyne ſchouder, tuſſchen de ge toejuyching der omſtaanderen lieten te & Iſab.fol,
377.

wapende burgery hunne intreede in de ſtad, grabbel werpen.

I. II. III. Deeze

penningen,

ootte, voeren o

alleen verſchillende door hunne onderlinge

de voorzyden onder de borſtbeelden der ingehulde Vorſten, het woord A

SPIC IIS, O N

DE R GOEDE VOORSPELLINGEN, en in de randen der beyde zyden deeze tytels:
ALBERT Us ET ELISA BET A
t

, D E1 GRAT 1A ARCHIDu
cEs AUST R1 AE ; DUCES BURGUNDIAE, ET
DOMINI TOR NAC1

Z.

AALBERT EN IZABELLE, DOOR GODS GE NA DE AARTS HER
2TOGEN VAN OOSTENR rK, HERTOGEN VAN BOURGOIN

D IË, EN HE E REN VAN DOORNIK ENZ.
Op de tegenzyden leeſt men, binnen twee ſamengeſtrikte lauriertakken, dit opſchrift:
MU NIFICENTIA PR IN c 1PU M.

16oo.

DE MILD DAAD IG HE YTD DER VORSTEN.

16oo.

Naadat de inhulding aldus des morgens ſierde ſtraaten te ryden. Met het vallen
was voltrokken, namen de Aartshertogen, van den avond wierden de vreugdevuuren
mids de ſtraaten zeer dik met ſneeuw bedekt ontſtooken, de geheele nacht daarmedege
(5) Hiſt. .

S# laagen, des naamiddags het vermaak geſleeten, en ten volgenden dage de reys met Narrat.
Inaug Alb. van, naar de wyze der Noordſche vol dien ſpoed voortgezet dat hunne

#. ken, met (4) Paardeſleden langs de opge

Hooghe. Inaug.Alb.
& Iſab.fol.

dendes middags nog te Orchiers en (5)'s a 378.
vonds
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vonds te Douay aanlandden. Met gely
ke gelukwenſchingen zoo buyten als bin
nen die ſtad, en het in't geweerkomen der
burgeren zynde ontfangen, zagen zy by de
Vaders Jezuiten door de jongelingen hun
ner ſchoolen de geſchiedenis yan Rudolf
van Habspurg, en Stamvader des Ooſten
rykſchen geſlachts verbeelden, daar hy
op 't land en eenen zeer moeijelyken weg
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van Barlemont Landvoogd des Geweſts,
en beyder verder ſtaatlyk gevolg op den
weg zynde tegemoet getrokken en ver
welkomd, des naamiddags met geene min
dere plegtigheden, als in de andere ſteden,

I 6oo.

aan de poort door de burgery, en aan de
deur der kerke door de Geeſtlyken wierden
ontfangen, naadat zy tevooren by eede
het handhaaven van ſtads voorrechten be

zekeren. Prieſter te voet ontmoetende, wel loofd, en dien van onderwerping van der

ke eenen zieken ging berechten, dien op zelver Magiſtraat ontfangen hadden. Den
Hiſt.
zyn paard zettede, en met ontdekten (4) volgenden dag in de Hoofdkerke van (4)
Narrat.
(1) Hiſt. hoofde (1) zelf te voet gaande het beeſt onze Lievevrouw de Geeſtlyke Vrydom Inaug.
Narrat.
Alb. &
Inaug.Alb.' met den toom tot aan 't huys van den kran men, en daarnaa ook op een overprachtig Iſab. fol.
& Iſab.fol. ken leydde.
Den volgenden dag geſchied tooneel, 't gene naar de Korintiſche bouw 405.
387.
de de inhulding, en wierdt eenig ſtrooi orde tachtig voeten lang en vyftig hoog
geld onder de omſtaanders gegooid, doch op de markt was opgerecht, die des Lands,
't gene ik nooit ergens heb konnen ontdek naa eene gehoudeaanſpraak van den Raads
ken. Drie Leden des Raads wierden ver hoofdman Richardot , op het Evangeli
(2) Hiſt. volgens tot (2) Ridders geſlaagen, en twee hebbende bezwooren, wierdt aan hen de
Narrat.
Inaug. Alb. goudebekers des avonds(3) door den Magi eed van onderwerping, hulde en trouwe
& Iſab.fol.
ſtraat, ten teken zynergehoudeniſſe en on ook door de Staatsleden afgelegd, en de
#n.
derwerpinge, den Aartshertogen aangcboo volgende(5)geldſtukken onder de omſtaan (5) Hiſt.
(3) Hi
# den. Welke den dertienden van Sprokkel ders en toejuychende gemeente te grabbel Narrat.
Inaug.
Inaug.Alb.
Alb. &
& Iſab.fol. maand van Douay naar Atrecht zynde ver gegooid: welke ik nergens als in de pen
Iſab.. fol.
trokken, in 't klooſter van Sint Michiel het ningkas van den Heer Hendrik van Hete 404
389.

middagmaal hielden , en door Mathias ren Vroedſchap van 's Graavenhaage gezien
Moullart Biſſchop van Atrecht, den Graaf heb.

I. II. III. Wieronderling onderſcheyd

weder alleen beſtaat in de grootte, en van de voorgaan

den ſlechts verſchillen in den tytel, die binnen den rand zoo der cene als andere zyde geſteld is:

ALBERT Us ET ELISABETH A, D E 1 GRAT 1A ARCHID u c E s AUST R1AE,
DUCES BURGUNDIAE, ET COM 1T Es ARTESIAE. ZC.
AALBERT EN IZABELLE, DOOR GODS GE NA DE AARTS HERTO
G EN VAN OOSTENRTK, HERTOGEN VAN BOURGON

DIË, EN GRAAVEN VAN ARTOIS. ENZ:
Met geene mindere plegtigheden, wier bruykt, plegtelyk, naa 't bezweeren van
den de Aartshertogen ſedert ook te Kame 's Lands Vrydommen ingehuld, en aldus
ryk, Valençyn, Henegouwe, en Binſch de voorheen gedaane gift des Spaanſchen
door de Gemagtigden der Staaten en by Konings beveſtigd. Ieder had het hart en
zondere ſteden ingehaald, en volgens de den mond nu vol van de gemeenzaame

gewoonten, by de voorige Vorſten ge gulhartigheyd der nieuwe Vorſten, wel
Xxx xxx 2

ke
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16oo. ke zy geduurende hunne inhaalingen alom de gedichten en opſchriften de Vorſten
aan de toegevloeide

-

#

hadden

aangemaand, en dit was het voorwerp van

doen blyken. Eenigen ſtreelden zich thans aller hartewenſchen geweeſt. Anderen,

-

g#

met de hoope van 't aanſtaande geluk, en
dat onder het oog van zoo minzaame Vor
ſten de ingeſloopene ongeregeldheden, die
door 't geduurig afweezen van den voori
gen dagelyks hand over hand waaren ge
reezen en toegenomen, nu voortaan door
hunne duurzaame tegenwoordigheyd zou
den geweerd en verbeterd worden. De
Vlaamingen, nu zoo lange jaaren aan de
ſtrooperyen der bezettelingen van Ooſten
de hebbende bloot geſtaan, beeldden zich
vaſtlyk in, dat door den ſtaatsyver hunner
nieuwe Heeren zoo ſmertende doorn uyt

ziende den eendragtigen yver, waardoor
alle de byzondere Staaten en ſteden by 't
inhaalen hunner Vorſten om ſtryd hadden
uytgemunt, gingen zwanger van eene vaſte
hoope, dat de oude koophandel, die eer
tyds in Brabant zoo gebloeid, en thans
door de burgerlyke oorlogen genoegzaam
ja elders heen verjaagd was,
aande de regeering van zoo Godvrug
tige Vorſten op nieuws zoude herlee
ven, groeijen en bloeijen ; zulks ook
door Gods Gunſt de voorheen genoo

den klaauw des Vlaamſchen Leeuws zoude

by de ingezeetenen , als de belooning

#

ten overvloed met eene drievoudige winſt

etrokken, en zy van diergelyken vyand hunner eendragte zoude geſmaakt wor
overlaſt,
CIl
den. 't Welke de zinſpeeling is van dee

#

##

#

Inaug Alb worden.

Hiertoe hadden alle de vertoo

zen legpenning, in dit jaar te Antwerpen

#nel ningen by

hunne (1) inhaalingen geſtrekt,

gemunt.

Om de borſtbeelden van beyde de Aartshertogen leeſt men in den rand der voorzyde dit Frans
ſche opſchrift:
ALBERT ET ISABEL LE PAR LA GRACE DE DIEU.
AALBERT EN IZABELLE DOOR GODS GENADE.

Twee gevleugelde rechter handen houden op de tegenzyde drie dikgezwollene koornaairen,
onder dit opſchrift:
AUSPICE CHRISTO.

ONDER CHRISTUS HULP.

Bediedende dat de vaardige eendragt, zoo der Vorſten als der gemeenten, onder Gods hulp
eenen driedubbelden overvloed ſtondt voort te brengen, van welken de koornaairen het zinnebeeld

# Ou

zyn, gelyk op eenen ouden penning (2) van Nerva kan gezien worden. Verder, vermids

#an R.

dees legpenning tot gebruyk van de kamer der Geldmiddelen gemunt is, ziet men den rand

Moog.
pag. 362

omzoomd met deeze woorden:

GECTo IRs DU BUREAU DES FINANCES. 1óoo.

LEG PENNINGEN VAN DE KAMER DER GELDMIDDELEN. 16oo.
De Vaders Jezuiten, van wier alombe veelerleye vertooningen en welgeregelde

Q H. de kende (3) ordre Ignatius Lojola , een tooneelſpelen niet weynig vermeerderd,
#ia Spaanſch krygsknecht, ſtichter geweeſt is, CIl ZOO # deeze als andere gaaven, door
foi, ºf

hebben in verſcheydene ſteden den luyſter welke zy,hoewel de jongſte in oprechting,
deezer huldingen door de afgerichte jeugd
hunner onderhoorige ſchoolen (want zy in
de meeſte ſteden de Latynſcheen Griekſche
taal om niet leeren) met het toeſtellen van

alle andere ordren in rykdom en vermoo
gen zyn voorby geſtreefd en in de meeſte
Roomſche Hoven van Europa tot Biecht

vaders der Vorſten gebezigd worden, zich
ſtraks
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ſtraks van de blaakende gunſt der nieuwe Zulks die, begeerig om er den Godsdienſt 16co.
Vorſten dermaate weeten te verzekeren, eenmaal in verricht te zien, dat gedeelte, 't dat niet alleen hun klooſter en ſchoolen on

gene reeds opgebouwd en daartoe bequaam

der de goede beſcherming dier Prinſen in 't was, op den dag van Sint Jan den Doo
vervolg te Bruſſel gebloeid hebben, maar per des jaars zestienhonderdeenentwintig
ook door der zelver zonderlinge (1) mild door Antoni van Henin, Biſſchop van Ypere
# daadigheyd de beroemde Kerk dier ordre hebben doen inwyden en in hun beyder te
aldaar, welke zoo door haare heldere genwoordigheyd de eerſte kerkdienſten op
Brux. Soc. klaarheydals welgeregelde bouworde voor eeneplegtige wyze laaten verrichten. Waar
eene andere van die ſtad in ſchoonheyd van het Aartshertoglyke wapen en op
ehoeft te wyken, in dit jaar, het eerſte ſchrift, geſteld aan 't gewelf boven den hoo
"3" hunner regeeringe, is begonnen gebouwd gen altaar, de gedachtenis bewaaren. Se
te worden. Naadat de grond door dert zyn 'er nog zes volle jaaren verloo
Mathias Hovius, Aartsbiſſchop van Me en, eer de onderhanden zynde kerk haar
chelen, op een
wyze en naar volle beſlag had: als wanneer die op den
't gebruyk der Roomſche Kerke gewyd vyfden en zeſden van Herfſtmaand des
was, hebben de Aartshertogen den drie jaars zestienhonderdzevenentwintig door
ëntwintigſten van Zomermaand den Jakob Boonen Aartsbiſſchop van Meche
eerſten ſteen van dit heerlyke gebouw, len, ter gedachtenis van den Aartsengel
en onder dien eenen gedenkpening gelegd; Michaël, die voor Beſchermengel van de
die, zoo men naamaals de grondſlagen geheele ſtad gehouden wordt, andermaal
mogt omroeren, de waarheyd en gedach met geene mindere plegtigheden aan den
tenis van dit leggen des eerſten ſteens, Almagtigen God is toegewyd. De ge
door hunne Hoogheden verricht, voor de denkpenning, dien de Aartshertogen, on
naakomelingſchap zoude bewaaren. Met der den grondſlag der kerke in de ver
wat yver nogtans dit werk ſedert wierdt wachting en hoope, dat die in zes jaa
voorgezet, ging het echter, zoo om zy ren zoude volbouwd geweeſt zyn , ge
ne zwaarte als andere voorkomende belet legt hebben, is als de volgende, welke
ſelen, geenszins zoo ſpoedig voort, als my door den Heer Johan du Sollier, waar
de Aartshertogen wel gewenſcht hadden. dig Lidmaat dier Ordre, is ter hand geſteld,

#

Ay Stºrtte
TP TI FELICE Se

Binnen zes pylaaren, die een rond gewelf draagen, ziet men op de eene zyde, en eenen ver
heeven voetſtal eene toonkas,

# de letters I

H S, het blazoenteken der Jezuiten, en zoo

onder als ter wederzyden dit byſchri U :
So c1 ET As JEs u PIET ATI PRINCIPUM.
DE MAATSCHAPP r VAN JESUS AAN DE
GOD VRUCHT D ER VORSTEN.

De andere zyde heeft geene verbeelding, maar alleen dit Latynſche opſchrift:
MEM o R 1 AE SA c R U M.

ALBERT US ET IS ABEL LA AUSTRII, PII, FELICES PAT R Es

I.

PAT R1 E, SOCIET ATI JESU Pos u e RuN r. CIO IO CVI.
Deel.
Yyyyyy

TER

- -

1 -

- --

-

1 º Nº 1 J.
w

:
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16co.
TER GEDACHTE NIS,

DAT AALBERT EN IZABELLE VAN OOSTENRYK, DE GOD VRUCH
TIGE EN GELUKKIGE VADERS DES VADERLANDS B1

DE

MAATSCHAPPY VAN JESUS D EN EERSTEN STE EN
GELEGD HEBBE W.

16o6.

Graaf Maurits had ondertuſſchen, en tingen begonnen, de naderniſſen met al
terwyl het verſcheydene ſteden der Room len bedenkelyken ſpoed voortgezet , en
ſche, Nederlanden met het ontfangen en met het geſchut, dat men op de geſtichtte

inhulden haarer nieuwe Vorſten dus gewel beukeryen gevoerd had, de ſterkte onder
dig druk hadden, de Staatſche benden
merkelyk verſterkt, alles tot eenen vroe
gen veldtogt doen vervaardigen, en wasden
eenentwintigſten van Lentemaand met tach

Q#
. Hiſt. tig (1) vendelen voor de ſchans Krevekeur

een yslyk gedonder beſchooten. Welke
de aanvallers ook, by 't vallen van 't wa
ter, door hunne loopgraven en (4) onder S#
de gunſt van dit geweldig ſchieten tot aan fol. 448.
den voet des bedekten wegs waaren ge

-

toi," gekomen. Welke, onaangezien de bezet naderd. De bezetting, die te vooren was
Verſo.
ting vry ſterk en wel voorzien was, op aan 't muyten geſlaagen, en des thans door

denderdendagder aanvechtingehemwierdt Keuroverſten beſtierd wierdt, aldus zynde
geleverd, naadat de vyandlyke ruytery, aangetaſt,verweerde zich echter moediglyk,
tot ontzet der ſterkte genaderd, onver
richter zaake was teruggetoogen, en wel
(2) H. de vyfhonderd derhaaren(2) by denaftogt had
#n. verlooren. Door dit geluk begunſtigd, ver
fol 405 toonde zich Maurits nog den zesentwin
tigſten der zelfde maand voor de ſchans

S#

hoope van door Velasko ontzet te zullen
worden: die ook met eene genoegzaame

magt wel tot digt onder de beſchanſte leger
plaats van Maurits naderde, dan niet kon
nende doorbreeken alleen gekomen ſcheen
om ooggetuygen van het verlies deezer ge
Sint Andries, welke de Kardinaal van dien wigtige ſterkte te weezen. Want zoo haaſt
naam in den voorgaanden veldtogt tot eenen die van binnen ſedert van het verwachtte
breydel zoo der Maaze als Waale in de ontzet begoſten te wanhoopen ,, traden zy (s) Reſol.
Bommelerwaerd geſticht had. En hebbende met Graaf Maurits in onderhandeling, (5) der Ge
zyn leger op den zelfden grond neergeſlaa en hebben, naa 't ontfangen van honderd. #"
gen, daar de Spanjaards in het voorige vyfentwintigduyzend (6) guldens, zynde van Holl.
jaar gelegerd hadden, deed hy de dyken een gedeelte der ſoldye, die hen de Aarts-#.
(3), om den vyand het naderen te belet hertogen ten achteren waaren, de hen aan- 144.

#en, ten, doorſteeken, te Mare op den Bra betrouwde ſterkte met al haar toebehooren #"
#vil. bantſchen bodem twaalf ſtukken geſchuts de Vereenigde Staaten ingeruymd, en zich Ned. Hiſt.
#

planten, en zyn leger en alle de toe zelfs, zynde twaalfhonderd (7) ſoldaaten #
gangen, naar zynegewoonte ongemeen be ſterk, in der zelver dienſt begeeven. Wegens Nederl.
ſchanſen. Dus tegens alle aanſlagen van zoo zonderling een geluk deeden de Veree-##

buyten wel gedekt, wierden de aanvech nigde Geweſten deezen legpenning munten. #
Ol. I4*
-

De eene zyde verbeeldt de Andriesſchans, gelegen tuſſchen de Maas en Waal, zynde de rand
omzoomd met deeze woorden:

SIC VOS, NON VOBIS. CIO IOC.
ZOO WERKT GT, DO CH NIET VOOR U.

16oo.

(8)Tib.Cl.

. Welke onvolkome Latynſche ſpreuk althans ons niet min duyſter, als eertyds onder de regee
ring van Keyzer Auguſtus zoude voorkomen, ten waare de geſchiedenis van Virgilius (wien ee
Mar. Vita. nigen willen dat deeze (8) ſpreuk zoude ontleend zyn) ons hier ook het geheym ontknoopte.
Donatus

de Virg.

y-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

Dees
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Dees hoofddichter zoudeeertyds zeker tweelingdicht tot lof van den gemelden Auguſtus gemaakt, 16oo.
en zonder zynen naam heymelyk aan des, zelfs hofpoort geplakt hebben. De uytſteekendheyd deezes werks deed den Keyzer alom naar den maaker, met belofte van ruyme vergelding vernee

men, dan dewyl die zich niet ontdekte, kwam een gemeen Dichter Bathyllus zich als maaker
des alomgepreezen tweelings aangeeven, en ging met de daaropgeſtelde belooninge ſtryken. Dit
ſtout beſtaan noopte den rechten maaker aan, om den gewaanden Dichter te vrymoediger ten toon

te ſtellen, en de bovengemelde ſpreuk viermaal boven elkandere ter zelfde plaatſe aan te plakken.
Dewyl er nu niemand gevonden wierdt, welke den waaren zin dier afgebrokene regelen konde
ontdekken, of die volledig maaken, verſcheen Virgilius die, met twee of drie woorden aan elken
gebreklyken regel te laſſen, den zin daarvan volkomen en verſtaanbaar maakte, den gewaanden
Dichter zyne vermeetenheyd door den neus wreef, en met een aan al de werreld ontdekte, hoe
hy het gedicht gemaakt en een ander de vruchten van zynen arbeyd genooten had. Evenals ook (1) Bot
de Andriesſchans, die met zoogroote geldſpillingen en koſten door een ander ontworpen en ge Beſchr
ſticht, thans tot (1) nut en beveyliging der ſtroomen aan de Vereenigde Geweſten was in handen van 's Her
togenb.

gevallen.

97.
Op de andere zyde ziet men in den rechter hoek eene zonnebloem met de ryzende zonne zich pag.
(2 Thyeſt.
verheffen, en in den anderen eene tweede met het daalen en ondergaan van 't zelfde geſtarnte ver- act'fij.

ſlenſen, binnen deeze ſpreuk in naavolging van die van den Treuripeldichter (2) Seneka:

y. 614. 54
61 5.

QUOS ORIENS SUPERBOS VIDIT OCCIDENS
JACENTES.

DIE DE OPG AAN DE ZON HEEFT VERHE EVEN GE ZIEN,
D EEZE ZAG ZE OND ER GA AAV DE TE RAVE DE R
GE VELD.

Dit voordeel,by't openen van denveld
togt verkreegen, zettede Mauritsaan om ook
eenen aanſlag in Vlaandre te onderneemen,
op 't verzoek der Zeelanderen, en hoope
van de eene of andere plaats te zullen win
nen, eer de Aartshertog de ontſtaane muy
tery zoude gedempt, en zyne benden by

elkandere gekreegen hebben. In dit voor
neemen is Maurits met honderdzevenen

twintig vendelen voetknechten , vyfen
twintig vaanen ruyters, en eene vloot van
achthonderd ſchepen t'zeyl gegaan , en

hebbende aan ginszyde van de Honte op
(3) Reſol.

den Vlaamſchen bodem by de ſchans (3)
Philips, den eenentwintigſten van Zomer
van 7 tot maand, voet aan land gezet, zyn zyne
13 Aug.
16oo. fol. benden te land en de naaſleep te water naar
273.
Ooſtende en ten beleg van Nieupoort ge
toogen. Staande dees togt wierden ver
4) Reſol. ſcheydene (4)ſchanſen veroverd, en de in
er Ge
woonders wyd en zyd, op zoo onver
COIIl IIl,
Raad.
wachten inval , met eenen doodlyken
van Holl.
ſchrik bevangen. Zulks de Aartshertog,
1 July
16oo. fol. ontfangende tyding van deeze landing,
233.
zoodra hem moogelyk was, de (5)gereeze
5) Reſol.
derStaaten
van Holl.

er Staat.
van Holl.

emeene vreeze Maurits leger , te meer
mids Aalbert niet alleen de ingenomene
ſterkten zeer ligt herwon, maar ook Graaf
Erneſt, die met negentien vendelen voet
knechten en vier vaanen ruyters tot het
bezetten van eenen naauwen doorgang door
Maurits was gezonden, zoodanig verſloeg, (7) H. de
dat er achthonderd (7) der zynen op de Groot
plaats bleeven, en ſedert aan Ooſtende de Ned. Hiſt.
gemeenſchap van het Staatſche leger, en fol. 413.
tegelyk de weg om te konnen wyken aan
Maurits was afgeſneeden. Zulks hy thans,
van den nood eene deugd maakende, be

ſloot een algemeen gevecht in 't open veld
te waagen, mids de nabyheyd des vyands
hem geene gelegenheyd liet van zich te kon
nen beſchanſen.

Des over de haven van

Nieupoort zynde getoogen, beval hy de
vloot in (8) zee te ſteeken om den zy
nen alle hoope van vluchten te beneemen,
en dus uyt wanhoope dapperheyd te ſmee
den. Op den tweeden van Hooimaand
ſchaarde Graaf Maurits zyn leger in ſlag
orde, doch trok het vyandlyke leger geens

(8 Mete
ren Ned.

Hiſt. fol.
452

zins tegemoet, maar wachtte het af, o

tweeſpalt dempte, en eer dan Maurits ge dat zoo door den togt zelf (9) als de moei

(o) H. de

jelykheyd van 't zand des zelfs eerſte he
vigheyd zoude verflaauwen. Omtrent (1o)

Ned. Hiſt.

dacht had een leger van elfduyzend (6)
18 Mey
16oo. fol. voetgaſten en veertienhonderd ruyters by
176.
eenrukte, om zynen gelandden vyand o
(6) Meter.
Ned. Hiſt. te zoeken, welke, mids de ſtrafheyd van
fol. 451. 't weeder, nog zeer weynig in de belege
ring gevorderd was. Deeze onverwachte

drie of vier uuren naa den middag raakten
eyndelyk de wederzydſche legers tuſſchen

de zee en hooge zandduynen op het
ſtrand in gevecht : 't gene lang gruuw
aankomſt des vyands verbaasde met een on zaam en hachlyk was, naar dat de on
Yyyyyy 2
der

Groot

fol. 413.
(1o) Mete
ren Ned.

Hiſt. fol.

453. verſo,
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16oo, derſcheydene ſtandplaatſen aan den eenen daaronder ook Mendoza, den overwinnaar
- of anderen voor- of naadeel gaaven. Met in handen gevallen, die by tienen, twin
den eerſten aanval wierden veele der Staat

tigen, of vyfentwintigen in de ſteden van #

ſche benden ontſnoerd en geveld, dan als Holland (3) zyn verdeeld geworden. Daar- comm,
die zich weder herſteld hadden, liet Mau

enboven hadMaurits, ten koſte van omtrent #

rits den vyand by hoopen aantaſten, 't gene duyzendder zyne, het vyandlyke geſchut, #"
deezen eyndelyk gebrooken en dien onver al den oorlogsvoorraad, ontelbaare wape- # fol.
winnelyk gemaakt heeft. Door 't ontſnoeren nen, en over de honderd (4) zoo vendels # Meter.

dergeleden van Aalberts ruytery bleek aan als ſtandaarden veroverd. En dewylſtaan- #.
de de geheele inlandſche oorlog tot nog- # #l.
ſtondt
te
behouden:
dan
des
onaangezien
toe geene zoo groote overwinning behaald #
&# H. de
#" (1) hieldt het vyandlyke voetvolk 't nog was, is op't bekomen der zelve niet alleen #.
Ned. Hiſt ſtaande en vocht met gelyk zoo niet met door de Algemeene Staaten een (5) Dank- van #l.
ſtonds dat die van Maurits de overhand

""

#"
COmm.

#on

meer voordeel, tot dat het opdenavond ook dag uytgeſchreeven, en door de Gemag #l.
door de Staatſche ruytery alom aangetaſt, tigde Raaden van Holland alle Magiſtraa- ##
insgelyks geſloopt, en onder eene yslyke ten der (6)ſteden gelaſt, om door de Pre- #
ſlagting eyndelyk op de vlucht (2) ge dikanten hunner kerken God Almagtig des somm.

2#" dreeven wierdt. Omtrent drieduyzend wegen telooven, maar zyn ook deeze vol- #on.
July
#"" dooden van den vyand zyn op 't ſlagveld gende
gedenk-en legpenningengemaakt ge 416oo.
233.
worden
fol,
gevonden, en veeleaanzienlyke gevangens,

235.

(5)Reſol.
der Staaten
Generaal
29 Dec.
16oo.

I: De eerſte, die op laſt van de Algemeene Staaten geſlaagen is, en van welken 'er (r) vyf
aan de Gemagtigden van Gelderland, twee aan de Gemagtigden van ieder ander Geweſt , mids
gaders
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aders een aan den Griffier, en een aan den Algemeenen Ontfanger ter waarde van honderd gul- 16oo.
ens, en een van de helfte dier waardye aan de Schryvers van Staat gegeeven zyn, verbeeldt op de
voorzyde het beleg der ſchanſe Sint Andries, op de tegenzyde in 't verſchiet de legers onderling
opp het ſtrand in gevecht, en voorwaart Graaf Maurits in 't volle harnas te paarde, zynde door
een helder licht beſcheenen, waarin 't woord JE HO VAH, HEERE , ſtaat, gelyk in bey

der randen dit opſchrift:
COMPULSO AD DEDIT1 o N EM PRAESID1o ANDREAE, CAESO
FUGATO QUE AD NEO PoRT U M ALBERT o AUSTR1 AE, CAPTIS
CXXX. MILITUM SIGN IS ORD IN U M AUSP1 c1o,
PRIN CEPS MAURIT I Us VICTOR
REDIIT. 16oo.

DE ANDRIESSCHANS TOT DE OVERGAAF GEDWONGEN,
AAL BERT

VAN

OO ST EN RTK

BT NIEUPO OR T

GE

SLAAG EN EN VERj AA GD, EN HONDERD DE R
TIG VENDELS ONDER 'T GEZAG DER STAA

z’EN VERO VERD Z rNDE, IS PRINS MAU
RITS OVER WINNAAR TE RUG G E
KEER D.

16oo,

II. De tweede vertoont op de eene zyde de legers van Aalbert en Maurits tuſſchen de duynen ##
in onderling gevecht, waarvan door eenen Florens Balthazar eene zeer nette kaart gemaakt wierdt, #.
die daarvoor door de Gemagtigde Raaden van Holland met (1) tweehonderd guldens wierdt be- Raad.
van Holl.

ſchonken. In den rand ſtaan verder tot opſchrift deeze woorden:

18 Aug

# "

Hoc oPUS DOMINI ExERCITUUM, 16oo.
DIT IS HET WERK VAN DEN HEERE DER
HE IRS CHAAREN

16oo.

Om het gekroonde wapenſchild van het Sticht Uytrecht leeſt men in den rand der andere zyde
dit omſchrift:

ORDINUM TRAJECTENSIUM NUMISMA.
GE D EN KPENNING DER STAAT EN VAN UYTRECHT:

III. By de ſtad Nieupoort ziet men op het voorſtuk van den derden de twee legers in vollen
ſtryd, en voorwaart, tuſſchen eenen ſtapel van allerleye wapenen, Graaf Maurits geheel in 't
harnas en met den bevelſtaf in de hand. Omhoog ſtaat tot opſchrift:
PACIS ET ARMORUM VIGILES.
WACHTERS VA N D EN VREEDE EN OORLOG.

Het ruggeſtuk vertoont den zelven Graaf onder een brandend hart ruſtende op eenen pylaar,
en gedekt door twee vleugels # verſcheyden uytgeſchootene pylen, die meeſt alle geknakt
terugvliegen. Het byſchrift luydt aldus:

DORMIAT, DUM LICET.

DAT Hr S LAAP E, TERW rL 'T HEM GEBEUREN MAG.
IV. De vierde, die een legpenning, en door de Staaten van Uytrecht gemunt is, heeft dezelfde
voorzyde als de tweede, doch den rand der rugzyde, die het wapen van het Sticht Uytrechtvoert,
omzoomd met deeze woorden:

CALCULUS ORDINUM TRAJECTENs 1 UM. 16oo.
REKEN PENNING DER UTTRECHTSCHE STAATE N.

16oo.

V. De Zeelanders, die aanraaders van dien inval geweeſt waaren, hebben deezen vyfden ge
munt, welke rondom het wapenſchild van dat Geweſt, dat op de eene zyde ſtaat, en de in #

I. Deel.

Zzzzzz
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16oo. vecht zynde legers, die op de andere zyde verbeeld zyn, in den wederzydſchen rand deeze echte
ENTEYE ſpreuk van den Treurſpeldichter (1) Seneka tot opſchrift voert:
act. III.

ſc. III. W.

614& 615.

QUos DIEs vIDIT VENIENS SUPERBOS, HOS DIES VIDIT
FUGIENS JACENT ES, 2 JULII. 16oo. AD NEOPORTU M.

HEN, DIE DE MORGENSTOND HEEFT VERHEVEN GEZIEN, ZAG
DE AVONDSTOND, D EN TWEEDEN VAN HOOIMAAND
16oo, BT NIEUPOORT VERSLAAG EN.

VI. De laatſte eyndelyk verbeeldt eenen ſtapel veroverde krygswapenen, binnenden zoom dee.
zer woorden op het voorſtuk:
MAGN.AE RES ARMIS.

GROOTE ZAAK EN DOOR DE WAPE NEN VERKR EE GEN.

Het ruggeſtuk voert het Zeelandſche wapenſchild, binnen zyne gewoonlyke zinſpreuk:
LU CTOR ET EMERGO.

I6oo.

IK WORSTEL EN HOU MT BO VEN.

I6oo

Eer Graaf Maurits den gemelden inval jaar van Graaf Lamoraal van Egmond de
inVlaandre deed, was er vanwege de Room Heerlykheyd van Berkel , opbrengende
ſche Geweſten weder aanzoek gedaan, en jaarlyks vierentwintig guldens (7) voor (i) Reſol

gewag gemaakt van Vreede, waarop de Ver achtienhonderd guldens kocht en hier voor #
eenigde Staaten die van Brugge en Gent door de andere Gemagtigden vanwege de Wer-Raad,
van Holl.
brieven hadden aangemaand, teneynde zy eenigde Staaten het woordvoerde, betuyg- #
-

zich het Verbond wilden erinneren, dat zy de eene gelyke zucht tot den Vreede, doch 16oo fel.
eertyds tegensdeuytheemſche heerſchappy dat de Vereenigde Geweſten zich nooit met *
met zoo groote kloekheyd nevens hen be den (8) Spanjaard, noch met de Aarts- (3), H. de
zwooren hadden: des zoo zy den Vreede hertogen, onder wier naamen die Land- #t.
verzochten, dat het vooraf noodzaakelyk aardt ſlechts zyne aanſlagen verborg, in fol,423.

was hun Vaderland van alle uytheemſch eenige onderhandeling zoudekonnen inlaa
:) H. de (2) geweld te bevryden.
dit ſchryven ten. Dan wilden zy zich de Aartsherto
N#Hiſt of uyt vreeze wegens de laatſtverlooren gen en Spanjaards quytmaaken, ieder in
folºog, veldſlag, kwaamen onder de vergunde (3) zynen ſtand en weezen laatende eene vrye
# vrygeleybrieven, vanwege de Roomſche regeering der Staaten, of wel eenen gere

o:

van Holl. Nederlanden Graaf Gerard de Hornes Ste

Bor
gelden (9) Vryenſtaat oprechten, waarin (9)
g:#

#" devoogd van Mechelen, Jonker Philips

elk, hy zy Roomſch of Onroomſch, vry BEen;

ióoofol van Benting, Heer van Bicht, en Meeſter

zynen Godsdienſt oefenen, en (ro) buy-#Wii.

27 I.

Hendrik Kodt Loontrekkend Raadsheer

ten alle naaſpraak zyne gerechtigheden en #
kon- ###
van Ypere, nevens eenige andere Gemag vrydommen behouden en
G#tigden den (4) twintigſten van Hooimaand de, zoo maakte hy zich ſterk uyt naame ##

#

## te (5) Bergen op Zoom. Alwaar nevens van alle de Vereenigde Geweſten, dat er 457.

#o

Johan van Oldenbarneveld zich ook ver geene hinderpaalen zouden gevonden wor

#S#n ſcheydene Gemagtigden vanwege de Ver den, die den Pays, wederzyds zoolangge
van Holl: eenigde Geweſten lieten vinden, om de wenſcht, zouden konnen vertraagen. Dan
# voorſlagen van Vreede der Roomſche Staa vermids de Roomſche Gezanten betuygden
16oo. fol. ten aan te hooren.

Naa de elende van den

tot het maaken van eenen Vreede en niet
-

272.

(6)Bor

(11) H. de

-

kryg en het voordeel van den Pays ten tot (11) het ſtichten van eenen nieuwen &###
breedſte uytgemeeten te hebben, betuyg afval gekomen te zyn, wierdt de ſamen- Ned. Hiſt.
den de Roomſche Gemagtigden het eens komſt(12)afgebroken,en keerden zy zonder #
tyd te worden, om het (6) masker van 't iet gevorderd te zyn naar Bruſſel Deeze aan- # #

#en, voorgewende mistrouwen tegens den Span bieding echter van dat de Vreede getroffen E #
xxxVif jaard af te leggen, en met eene volkome was,
zoo zy nevens
Vereenigde
Geweſ- #
13 Augfol.
ten onderling
eenendenieuwen
Vryenſtaat

#.
verſº

oprechtheyd aan de herſtelling van den te
lang ontbeerden Vreede tearbeyden. Waar wilden oprechten, heeft tot het munten van
op Johan van Oldenbarneveld, die in dit deezen legpenning aanleyding gegeeven.
Dewyl
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Dewyl de Vereenigde Geweſten van zins waaren op de gemelde voorwaarden de wapenen ne
der te leggen en gelykals verbranden, ziet men op de eene zyde eenen ſtapel afgelegde wape
nen in 't vuur geworpen, ſtaande zoo op den opgerechten ſtandaard als in den rand deeze woor
den:

-

ORDINUM AUS P1 c1o, PR IN c1 P1s MAUR1T11 DUCT U, MDC. 11. JUL11.
DUCE ALBERT o AUSTR 1 AE FUGAT o, EXERC1 T U o U E AD
NE OPORT U M CAESO.

ONDER 'T GEZAG DER STAATE N, EN BELE TD VAN PRINS
MAURITS DEN 2. VAN HOOI MAAND DES JAARS 16oo.
HERTOG AALBERT VAN OOSTENR1 K VERj AA GD,
EN ZTN LEGER BT NIEUPOORT GESLAAGEN.

Den

# Vlaamſchen Leeuw, als blykt uyt het woord FLAND R1A,

VLAANDRE,

dat op e zuyl ſtaat, wordt op de andere zyde door eenen gewapenden arm de Hoed van Vry
heyd aangebooden , doch door het uytbreyden zyner klaauwen toont hy dien te weygeren, en
zich daartegens te wapenen. Het omſchrift, zinſpeelende op de aanbieding door de creenigde
Geweſten gedaan, luydt aldus:

TUTUM AUDENDI PRECIUM OBLAT A LIBERT As.
DE AANGEBOO DE VRTHE TD IS EEN E VETLIGE BELOON ING

OM DEN SPRONG TE WAAG EN.

Evenals deeze ſamenkomſt der wederzyd gen ſtonden, om deezen tyd zeer hoog in
ſche Gemagtigden, zoo liep ook de gehee top geklommen : vermids alle ſchatkiſten
le veldtogt, onaangezien de behaalde over uytgeput, de Vorſtlyke inkomſten vermin
winning, zonder verder iet merkwaardigs te derd, en integendeel de muytery der quaa
konnen uytvoeren, tot niet. Zulks Maurits, lyk betaalde (3) krygsknechten in veele op Meter.
naa zich in zoo groot gevaar gezien te heb ſteden op nieuws ontfonkt zynde,dit alles Ned. Hiſt.

ben,ſlechts de glori van in eenen open veld te ſamen eenen wiſſen ondergang van den ****
ſlagden Aartshertog verwonnen te hebben, Staat dreygde. Waarom de Aartshertogen
(i)H. de byzyne wederkomſt (1)uyt Vlaandre me zich verpligt vonden, tegens den tot nog

#n debragt, doch door de Staaten met dentien

toe gehouden voet, eene vergadering van

#" den penning van alle pryzen, aan dee Gemagtigden uyt alle de Staaten te Bruſſel
ze zyde van de Kaap der goede Hoope en (4)by een te roepen, om by wyze van (a) H. de
de ſtraat van Magellanes te veroveren, raadvraagen in zoo verwarde tydsgeſtal-S#"Hia
# Reſol voor het eynde van dit jaar, volgens de (2) te, door het voordraagen der Vaderland- foi A1,

# gewoonte, zoo onder Keyzer Maximiliaan

ſche elende en des berooiden ſtaats der

van 22

als Keyzer Karel gebruykelyk, als Opper geldmiddelen, hen te eer tot het inwilligen

#

admiraal des Lands voor het toekomende

van nieuwe belaſtingen te brengen: waar

ióoo fol. wierdt beſchonken. De Aartshertog on in zy echter niet als naa lang twiſten, en
#" dertuſſchen met het veld geenszins den het beſnoeijen van de groote hofhou
moed hebbende verlooren, had in 't kort ding der nieuwe Vorſten, eyndelyk be
uyt de bezettingen nieuwe manſchap by willigd hebben. Integendeel de welvaart en
een verzameld, en vondt zich eerlang bloeijende ſtand der Vereenigde Geweſten
weder in ſtaat om alle de aanſlagen, die nam dagelyks toe in magt en grootheyd,
Maurits met zyn zeegepraalend leger ver zoo door de goede beſtiering des Lands als
der zoude willen onderneemen, te konnen door den aanwas van den dagelyks magti
verydelen. Echter was de elende waar in ger wordenden koophandel: welke, naa
zich de landen, die onder de Aartsherto dat hy tot aan ginszyde van de evennachts
Zzzzzz 2
lyn

- ---
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16oo. lyn was uytgebreyd, de ingezeetenen met die van Uytrecht om deezen grooten
onnoemelyke ſchatten verrykt, 's Lands voorſpoed der Vereenigde Geweſten,
tollen, die op de in- en uytgaande koop in tegenſtelling van de onheylen der
manſchappen geſteld waaren, vermeerderd, | Spaanſche Nederlanden, uyt te druk
en het Land zelf tot den bloeijendſten |ken, deezen legpenning gemunt heb
ſtaat der werreld gebragt heeft. Zulks ben.

-

De eene zyde verbeeldt eenen zeer weeldrigen boom, die aan den boord eens waterſtroomsge
(1) Pſalm

i. #4.

plant is, als een zinnebeeld der aanzeegelegene Geweſten. Het omſchrift is deeze ſpreuk van (1)
den heyligen Dichter:

i

NON SIC IMPII, NON SIC.
NIET ZOO Z rN DE GOD LOOZEN, NIET ZOO.

(2)Y). 1. en
2•

Want de gewyde Harpzanger vooraf (2) den Godvreezenden afmaalende vervolgt zyne beſchry
ving aldus: Hy, naamelyk de rechtvaardige, zal zyn als een boom geplant aan waterbeeken, die
zyne vrucht geeft in zynen tyd, en welkes blad niet afvalt: en al wat hy doet zal wel gelukken. AL
ZOO Z2 N DE GOD LOOZEN NIET, maar als het kaf, dat de wind henendryft, enz.

Waaruyt nu ligtelyk de zinſpeeling dier zyde des pennings kan verſtaan worden.
Op # andere zyde ſtaan in den rand, rondom het wapenſchild der Staaten van Uytrecht,
deeze woorden:

CALCULUS ORDINUM TRAJECTENsi U M.

16oo.

REKEN PENNING DER UrTRECHTSCHE STAATEN.
16or.

I6oo.

Onder de verſcheydene koophandels En dewyl, de koophandel op Spanje al
die met alle de volken des thans verbooden zynde, de geldſtukken
aardbodems gedreeven wierden, was er dier landaardten niet als met het geeven

echter,

geen als de Ooſtindiſche, door welken van hoog opgeld, tot merkelyke ſchaade
veele inwoonders der Vereenigde Ge der Ooſtindiſche reederen, te bekomen
weſten tot dien hoogen top van voor waaren, heeft de Ooſtindiſche Maatſchappy
ſpoed ſteegen, en het Land zoozeer ver van Amſterdam zich by de Staaten (4) van #
rykt wierdt. Hoewel tot het dryven Holland vervoegd, van de zelve verzocht van Holl.
Maart
van dien handel allerleye koopman en ook verkreegen de magt om in de Dort I16o1.
fol.
ſche
munte
heele,
halve,
vierde,
acht
ſchappen buyten 's lands gevoerd wier
5 I•
den, zoo was echter het geld de beſte ſte, zeſtiende, en tweeëndertigſte deelen
waar : zulks den achtentwintigſten van van ſtukken van achten te laaten ſlaan, mids
Louwmaand des jaars zestienhonderdeen dat de gemelde muntſtukken geenszins in

vier ſchepen uyt Zeeland naar Ooſtindië deeze Landen maar alleen in de Indiën
voeren, welke behalven de koopmanſchap mogten uytgegeeven en ontfangen wor
pen, die op ruym twee tonnen gouds ge den, en de eene zyde met het wapenſchild
(3) Meter.
Ned. Hiſt.

ſchat wierden, nog daarenboven met (3)
vierhonderdenvyftigduyzend
33 Il
zuyver geld bevracht waaref. Uyt de
ondervindinge bleek nogtans dat, onaan
gezien het zilvergeld der Vereenigde Ge

#

van Holland, en de andere met dat der

ſtad, wier Maatſchappy ze had doen mun
ten, zoude gemerkt zyn. Derhalven die
der Ooſtindiſche Maatſchappye van Am
ſterdam zich by den Dordrechtſchen Mun
weſten van zeer goede muntſtoffe was, de ter, tot het laaten ſlaan der gemelde geld
Indiaanen byna niet als het Spaanſche en ſtukken, vervoegd hebbende, en #
Portugeeſche geld wilden ontfangen, mids de dat de Spaanſche ſtukken van achten
de laatſten allereerſt de Ooſtindiën ontdekt zoowel in
als gewigt zoonuzoo dan

#

#

(*) Reaalen
hebbende, ook hunne Koninglyke (*) ſtuk verſcheelden, keerden zy zich, als geen comm
h
gewin daarmede willende doen, over dat #oll.
deelde
geldſtukken,
de
eerſten
aldaar
ge|voorwerp,
de (5)
Gemagtigde
van 23
Maart
bragt en in het handelen gebruykt hadden. | Holland, dietothen
toeſtondenRaaden
de gemel#
fol.

*** ken van achten, en andere daarnaar ver

de

*
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de ſtukken van achten op elf penningen in te Dordrecht (1) Jakob de Jonge is ge- 16o1.

gehalte, en zeven engels en tweeëntwin laſt geworden. Hoedaanig nu deeze geld- #
tig aazen in gewigte te laaten munten, zoo ſtukken der Ooſtindiſche Maatſchappye #
tot eer en dienſt der Landen, als vorde van Amſterdam geweeſt zyn, kan uyt Raad,

ring hunner handelinge in

de
volgende afbeeldingen gezien wor- #"
den.
#ºek
waartoe ook nog ſedert de Muntmeeſter
Ooſtindië,

O4.

Alle hebben zy op de voorzyde het gekroonde wapenſchild van Holland, en daarrondom, uyt
gezonderd het kleynſte, in den rand dit opſchrift:
INSIGNIA HOLLANDIAE,

16oI,

WAPENS CHILD VAN HO L LA ND.

16o I.

Het gekroonde wapenſchild der ſtad Amſterdam wordt op de tegenzyde door twee Leeuwen
R&
St:

vaſtgehouden, hebbende alle, uytgezonderd de twee kleynſte, in den rand dit omſchrift:

inhº
Min
•,

ET CIVITATIS AMSTELRED AMENSIS.

clië

EN DER STAD AMSTERDAM.

Dees nieuwe koophandel hieldt zoowel om de onbeſliſtgebleevene punten van den
de byzondere ingezeetenen des Lands in
het toeruſten veeler ſchepen bezig, als de
holgaande beweegingen en onzekerheyd
des krygs alle Amptenaars in het ſchip van
Staat te beſtieren met veele ſtaatszorgen
bekommerd hielden. Te meer dewyl de

geſlooten Vreede van Wervins, zoo we
gens de landſcheydingen als de aangeſlaa
gene goederen van den Prins van Eſpinoy
te vereffenen.

Dees Prins was ſtaande de

laatſte oorlog in Vrankryk geſtorven, en
des zelfs Heerlyke goederen, onaangezien

Aartshertogen geen kleynen onderſtand, hy aldaar kinderen geteeld had, door zy
zoo in geld als nieuwe krygsbenden, langs ne Zuſter Maria van Melun, (2) getrouwd (2) Le
Italië uyt Spanje van den jongen Koning, met Graaf Lamoraal de Ligne, niet alleen #e
naa de geleede nederlaag by Nieupoort tot als verbeurd in bezit genomen, maar zy for #i.
hunne herſtelling hadden bekomen, en om zelve totnogtoe onwillig gebleeven om 326.
alle verwydering met de kroon van Vrank daarvan de gevorderde uytkeering te doen:

ryk voor te komen, den Hertog van Aar te meer midszy haar recht geſtyfd achtte (3) Mete
ſchot, de Graaven van Arenberg, Ligne, door 't huuwelyk van haare Dochter Jo- #
en Solre naar de Franſche grenzen gezonden landa, die den negenden (3) van Louw- #.
I. Deel.

Aaa aaa a
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16o1. maand deezes jaars met Karel Alexander Nederland te zenden, en door hem dus te
van Croy Graaf van Fontenoy getrouwd weeg bragt, dat die zaak ten voordeele
was. Welke tot Moeder Diane van Dom der kinderen van den Prins van Eſpinoy,
martin, Erfdochter van Willem Baander en tegens de aangewende poogingen van
(r) Mauſ, heer van Fontenoy, en tot (1) Vader Ka Karel Philips van Croy Markgraaf van Ha

#r. Toiſ
rel Philips van Croy Markgraaf van Havré
Pag.
-

N•

vré, beſliſt wierdt.

Van des zelfs Moe

-

gehad heeft. Dees liet niets onbeproefd der en Doophefters hebben wy hiervoor
om zoo Heerlyke goederen in die van zy (*) geſproken, des zal 't genoeg zyn al- (*) zicfol.

nen huyze te houden, zulks de aangevan hier aan te merken, dat hy acht kinderen ”
ge ſamenkomſt in deezen opzigte vruchte geteeld, eerſt in den kryg uytgemunt,
loos afliep en ſcheydde. De naagelaatene doch met eenen kogel ongelukkig ge
kinderen van den Prins van Eſpinoy echter quetſt zynde dien ſedert verlaaten, ver
wierden desonaangezien in hun recht door ſcheydene Gezantſchappen zoo in Spanje,

#

Maximiliaan van Bethune, Grootmeeſter Engeland (3)
, als op de be- (3) Mauſ
van 't geſchut en Maarſchalk van Vrank ſchreevene Ryksdagen bekleed, en door #

ryk, als uyt den geſlachte van Melun af zyn voorzigtig gedrag niet min zynehuys- 285.
komſtig, ſedert zoodaanig aan 't Franſche lyke inkomſten als den roem zyns naams
(:) Mete- Hof onderſteund; dat Koning Hendrik, zeer merkelyk vergroot heeft: zulks men
#N#
onder anderen ook deezen gedenkpenning
Hiſt. fol. in 't vervolg goedvond den Raadshoofd
# v# man (2) Jeannin aan den Aartshertog in in dit jaar tot zyne eer gemaakt vindt.
-

-

gJ E

g#
#
Het geharnaſte borſtbeeld van den Markgraaf van Havré, die den zesentwintigſten van Slagt
(4)Hubn maand es jaars (4) zestienhonderddertien overleedt, en wiens hart te Loven in de kerke der Pre
tafel 241.

dikheeren begraaven is, ſtaat op de voorzyde, binnen het omſchrift deezes tytels:

CHARLES PHILIP PES DE CROY, MARQUIS DE HAVRE.
KAREL PHILIPS VAN CRO Y MARKGRAAF VAN HAVRE'.

Zyn wapen, omvangen van den Ridderlyken halsband van 't gulden Vlies, ſtaat op de rug
zyde, hebbende het wapen van zyne Moeder tot opperſchild, en in den rand deeze zyne zin
ſpreuk:
SANS F IN CROY.

I6oI.

ZONDER ETN DE CRO 7.

16OI.

Staande deeze handeling waaren de Ver zynde met de koorde zonder onderſcheyd

#

#".
gaande jaar zeer bezorgd geweeſt om alles, berg, als Opperadmiraal der Spaanſche #pt.

eenigde Geweſten op 't eynde van 't voor te ſtraffen, en (6) den Graaf van Aren-

zoo tot de veyligheyd desLands,als het ope Nederlanden vogelvry te verklaaren, mids- 16.oo fol.
nen van den veldtogt deezes jaars, bytyds gaders alle zyne heerlyke goederen aan te #Reſol
te doen vervaardigen. Dus namen zy een ſlaan en ten voordeele des Lands (7) te de Staten

beſluyt van eenige galeijen te laaten maa verkoopen. Verder beſlooten zy dat tot # #
ken, om tegens die van den vyand be

de beveyliging der zee, van Lentemaandtot # #

# Reſol ſtandig te (5) weezen, welke verſcheyde het eynde van Slagtmaand(8) deezesjaars, #l.
# ne arme viſſchers ruggelings aan een ge zoo uyt Holland als Weſtvrieſland, behal- # ſol.
Raad, , bonden in zee hadden geworpen en ver ven twaalf Zeeuwſche, nog zesentwintig #

#
# fol

dronken.

Waarom men in Holland uyt oorlogſchepen op de kuſten van Vlaandre van Holl.

weerwraake laſt gaf, al het vyandlyke zouden gehouden worden. Moetende SE tot
het goedgekeurde 3:
Deg.
bootsvolk, pligtig aan dien moord, ook daarenboven ,
16oo, fol.
geene genade te geeven, maar gevangen beſtek,eenegaley te Dordrecht,eene te Rot-#

#

-

A.

terdam,
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# Reſol. terdam,(1) eene te Amſterdam, en eene in brengen, voor 't gene uyt de oude en thans 16of.
#" Noordholland gemaakt (2) worden. Ook op nieuws ingewilligde belaſtingen voor de T
; becº ſtelden zy orde op het herſtellen der veſ (8) drie eerſte maanden deezes jaars ſtondt (8) Reſol.
#o fol tingwerken, die door de ſtormen des naa getrokken te worden: ſchryvende tot dat #

#

tyds zeer beſchaadigd waaren, en waartoe eynde de Gemagtigde Raaden van Holland WE"
eene ſom van honderdduyzend guldens (3) aan alle de Ontfangers des Lands om alle #

#
#" wierdt ingewilligd. Voorts taſtten die van achterſtallen zoo van de kapitaale zetting #ol.
# tot Holland zeer diep in de beurs, om met als de verdubbeling van dien ten ſpoedigſte 469.
#l magt in dit jaar in 't veld te verſchynen; in te vorderen, opdat die binnen twee

# # want zy bewilligden in het opbrengen van maanden mogten gereed(9)zyn. Ook deed (9) Reſol.
# veertigtonnen ſchats(4)voorde oorlogslaſt men te Dordrecht door den Kommys #
van Holl ten deezes jaars, mids dat ook die van Ewout de Bont honderd tonnen buskruyds, Raad

S# tot Zeeland en de andere Geweſten hun aan en vierduyzend ponden kaas voor de ſche- #".
3: De , deel daarin kwaamen te draagen. Tot het pen van oorlog afleveren, midsgaders ióºi, fol.

# " uytvinden diergelden voerde men een haart

driehonderdduyzend zinkrys voor Oo- "
(#eſol
derStaaten ſtedegeld van eenen gulden op elken (5) ſtende inkoopen, en den Zeeraad van
#" ſchoorſteen, midsgaders eene verhooging Zeeland verzoeken om de noodige orde te
# De# van 't (6) waaggeld, en vyfentwintig (1o) willen ſtellen, dat die veylig derwaart (10) Reſol.
# " ſtuyvers op het ſmeer en de kaarſen (7) gevoerd wierden, dewyl dikwils de zorge- #
(5) Reſol in. Ja opdat 'er geen geld tot de noodige loosheyd niet dan veele zorgen voort- R#
#" toeruſting ontbreeken # vonden de brengt, volgens den inhoud van dee- #l.
-

-

#
ſteden van
Holland
goed driehonderdduy
16oo. fol.
ldens
by voorraad
aanſtonds op te zen legpenning in dit jaar in Zeeland ge- 33:ol.
#34sen zend guldens by v

ſt

340.

p

InUnt.

19.

-,

-

(6) Reſol.
der Staat.

-zºrri

-

van Holl.
Van 22.

Nov. tot

31 Dec.
16oo. fol.

466.

(7) Reſol.
derStaaten
van Holl.
van 22.1
Nov. tot

31 Dec.

De voorzyde voert een roer- en maſteloos ſchip, waarboven deeze ſpreuk tot opſchrift te lee

16oo. fol. zen ſtaat:
467.

IN CURIA CURAS PARIT.
DE ZORGELOOS HETD BA ART ZORGEN

Het gekroonde wapenſchild van Zeeland ſiert de tegenzyde, binnen zyne gewoonlyke zin
ſpreuk:
LUCTOR ET EMERGO.

16o1.

IK WORSTEL EN HOU Mr BOVEN, 1621. -

Naadat op deeze wyze ten beſte des had, en niet naaliet van ze dagelyks meer
Lands alles zoo te water als te lande voor en meer te verſterken, en de bezetting, die
dit jaar was geregeld, trok Maurits naar onder't beleyd van Lodewyk d'Avilatwee
Aarnhem, in
van de huuwelyksſtaatſi duyzend man ſterk was, van al het noodi

#

van Lodewyk Gunther van Naſſou te gaan ge te voorzien. Het krygsvolk geduuren
bywoonen, welke trouwde met de Weduwe de de banketten van 't Bruyloftsfeeſt aan

#* van den vermoorden (11) Graaf van Valke 's Graavenwaerd zynde vergaderd, ſtelde
Hiſtºfol

# Ge

ſteyn, naazy door de Staaten van Holland zich Maurits den negenden van Zomer
(12)meteen duyzend guldens was beſchon mand aan 't hoofd van 't zelve, en hebben
ken; maar waarlyk, gelyk in t vervolgbleek, de eenige bruggen doen ſlaan over den

#
aad.

om den veldtog door 't beleg van Rynberk Ryn, de oude Waal by 't tolhuys, en de

467.
12) Reſol.

-

-

ºp

-

van Holl. aandien kant te openen. Deeze ſtad,die onder nieuwe Haven by Halte, is daarover, ten

#l 't Biſdom van Keulen hoorde, verſchafte ee beleg van Rynberk, getoogen. Naadat
# " nen voornaamen overtogt over den Ryn aan het leger beſchanſt, en 't noodige te ſcheep
den Spanjaard: welke Landaardt desonaan

aangevoerd was, wierden den zeſtienden 's

gezien dezelve hierom in bezit genomen avonds de loopgraven geopend, door wel
Aaa aaa a 2
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16or. gewapende ſchepen de ſtroom bezet, en voetgaſten en twee duyzend ruyters van

(NHTJET het geſchut tegens de Kaſſelpoort (1) op alom vergaderd had, geene kans zag van

S#ia de beukery gebragt. Traaglyk echter gin iet met vrucht tot redding der ſtad, op het
#" gen de naderniſſen voort, mids de beleger welbeſchanſte leger van Maurits te konnen
den uytvalop uytval deeden, in de werken onderneemen. Den laatſten van Hooi
vielen, en op alle bedenkelyke wyzen het maand toog de bezetting, nog over de (3) (3) Meter.
naderen vertraagden. Desonaangezien de be twaalfhonderd gezonde mannen ſterk, uyt

#"

legeraars tot aan den voetdes bedekten wegs de gewonne ſtad : welke de Vereenigde
zynde gekomen, deed Maurits dien onder Geweſten ten dienſte des Lands ſedert in
graaven, en op den zeſtienden van Hooi bezit hielden, van allen noodigen oorlogs
maand door eene myn opjaagen, die met de voorraad (4) # en, om alle aan- (4) Reſol.
aarde veele derbezettelingen opnam,andere vallen van denvyand in dienoord aftekee-#
Raad.
te ſchande ſloeg, of leevend onderden neêr ren, volgens de bouwkunde dier tyden, van
Holl.

geſtorten laſt begroef. Met een wierdt met veele buytenwerken lieten verſterken. 29 Juny
16ot
fol.
ook een gedeelte, naderhand het overige Ter gedachtenis van het winnen van Ryn- 25
I.
berk, en dat de vyand met de van alom
vergaderde manſchap niets tegens het be
ſchanſte leger van Maurits heeft durven
onderneemen, is dees legpenning op laſt
der Vereenigde Geweſten in dit jaar ge
Rynberk te ontzetten by de vyfduyzend munt geworden.

des bedekten wegs ingenomen, en den
achtentwintigſten de bezetting door eenen
Trompetter uyt den naam van Graaf
g? H. de Maurits tot de overgaave aangemaand ,
rOOt
Ned. Hiſt. mids de(2) Graaf van den Berg, welke om
fol. 429.

t
l

De voorzyde verbeeldt het beſchanſte leger van Graaf Maurits voor Rynberk. Het omſchrift,
dat zyne betrekking op de bedreygingen van den Graaf van den Bergs vergaderde krygsmagt
heeft, luydt aldus:

HosTIs DIRA MINITANS BERCAPELLITUR. 16o1.

DE VrAND, SCHRIKL rKE BEDRErGINGEN DOENDE, WORDT
U2'T R2 NB ERK VERj AA GD.

I6oI.

Op de rugzyde ziet men tuſſchen eenen trommelſlaager en trompetter den Graaf van den Ber

verſcheydene benden zoo te voet als te paarde verzamelen, om, waare 't moogelyk, Rynber
te ontzetten. En vermids dit voorneemen, gelyk veele andere, volgens 't onnaaſpeurelyk raads
beſluyt van God, te niet liep, leeſt men in den rand dit omſchrift:
IRATO NUMINE, NIL JUVANT UNDIQUE
COL LECTAE VIRES.

DE GOD HETD VERGRAMD Z YN DE, ZOO BAA TEN DE VAN
AL OM VERGADER DE KRYGS MAG TEN NIETS.

Naadat de geſtichte werken buyten de weeſt, doch geene kinderen by den eenen
ſtad waaren geſlecht, en het beſchaadigde of anderen geteeld hebbende in Bloeimaand
der veſtingwerken, zoo veel doenlyk was, des voorleeden jaars overleeden. By haa
met allen ſpoed herſteld, zondt Maurits ren uyterſten wil had zy het Graafſcha
onder den Kornel Edmondt en den Ritmee

Hoorn," de ſtad Waerd, en alle haare

#

ſter Kloet twaalfvaanen ruyters om het ſte baare goederen aan Everd van Solms, de
deken Meurs voor hem in bezit te neemen. Heerlykheyd van Bodburg aan den Graaf
Deeze plaats had laatſt aan Walburg, Graa van Bentheym, en het Graafſchap Meurs
vin van Nieuwenaar, toegekomen, welke aan Graaf Maurits (5) gelaaten, ſtellende S##
eerſt met den Graaf van Hoorn, en naadat
die door Alva onthalſt was, naamaals met

de Vereenigde Staaten tot uytvoerders van toi:45.
deeze haare begeerte. Maar zoodra als verſe.

den Graaf van Meurs was getrouwd ge het overlyden dier Gravinne ruchtbaar
wierdt,

-
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wierdt, heeft de Hertog van Gulik en Kleef de vrees in de gemoederen der bezette- 16or.
door eenige zyner benden de ſtad en het lingen, invoegezy de ſtad Meurs met haar ſlot van Meurs, als een Leen van Kleef ſlot in handen van den nieuwen Heer ſtel

zynde, doen bezetten, en aan den afge den. Welke, hebbende laſt gegeeven om
zonden van Graaf Maurits geweygerd over zyne ſtad met vyf bolwerken te verſter

te geeven. Deeze benden hielden de ſtad ken, en daarin eene behoorelyke bezetting
Meurs alsnog bezet, en wilden geenszins, gelegd, aldaar den twaalfden (1) van (i) Me:
op de aankomſt des gemelden krygsvolks Oogſtmaand met de vereyſchte plegtighe- #
van Maurits, van overgeevenhooren. Des den tot Graaf van Meurs is ingehuld,enon
trok die in perſoon's daags daaraan tot ver der't uytroepen van langleeveGraaf Mau
ſterking der zynen met nog vyfentwintig rits, lang leeve de Graaf van Meurs ?
vaanen ruyters, en vyfendertig vendels door den Heroud der wapenen de volgende
voetgaſten, midsgaders zes ſtukken ge ſtrooipenning onder de gemeente is tegrab
ſchuts derwaart. Deeze verſterking bragt bel gegooid.

:

Het bovenlyf van Maurits ſtaat in volle harnas op de voorzyde houdende in de rechter hand
eenen blooten degen, vermids hy het bezit van 't aan hem gemaakte Graafſchap door den degen
verkreegen had. Het omſchrift beſtaat uyt deeze nieuwe tytelen:
MAURIT I Us PRIN c E Ps AURANIAE, COM Es NASSA v1 AE CAT ZIM E

L1B oc1, MOERS1 /E, MARc H1 o VERAE ET
VLISSIN GAE.

MAURITs PRINS VAN ORANJE, GRAAF VAN NAS SoU, KAzzEN.
ELLENBO GE, MEURS, MARKGRAAF VAN KAMP
VEERE E NV VLISSINGE.

Boven het gekroonde wapenſchild ſtaat in den rand der achterzyde de gewoonlyke ſpreuk van
Maurits:

JE MAIN TIEN DRAI.
IK ZAL 'T HAND HAAVE NV.

Onder 't wapenſchild ſtaat de dag, maand en 't jaar , als wanneer Maurits tot Graaf van
Meurs is ingehuldigd:
12. AUGUST I. 16oI.

DEN TWAALFD EN VAN OOG STMAAND. 16o 1.

g#k

Terwyl Maurits met het beleg van Ryn
berk bezig was, deed de Aartshertog,
op het herhaalde verzoek der Vlaamin
en, door Fredrik van den Berg den vyf
den van (2) Hooimaand de ſtad Ooſten

midsgaders door haare gelegenheyd aan zee
onverwinnelyk, en een geduurig roofneſt
tegens die van Vlaandre geworden was.
Als de ſtad aan de landzyde berend wierdt,

bevonden zich daarbinnen, onder 't beleyd

# de belegeren. Welke plaats, in 't be van den Stedevoogd Karel (4) vander (4), H. de
# II in van deezen oorlog nog maar een zeer Noot, eenentwintig vendelswelgeoeffende E"Hia.
CoIn III.

#" ſlecht verblyf der viſſchers, temet door ſoldaaten, welke van geſchut, allerleye oor- fol. 431.
fóor fol. paal- en ryswerken in ſtaat van tegenweer logstuygen leevensnooddruft rykelyk voor
#eſol geraakt, en in 't jaar vyftienhonderdne zien waaren. Hierenboven wierp zich de
# Staat genentachtig op laſt der Staaten van Hol Hoogbevelhebber François Veere, met nog
## and (3) eerſt geſterkt, althans door de nieu twaalf andere, zoo van zyn eygen als zyn
#89, fol, weengeſtadig vermeerderde veſtingwerken, Broeders regement in de belegerde ſtad, gaf
723.

I. ZDee/.
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16or. laſt om den zeedyk door te ſteken, en niet gemeenſchap ter zee niet konde beletten,
alleen de buytenwerken wel te verdeedi zoo kwaamen er in, zoo liepen er (2) uyt # de
gen, maar zelfs buyten de oude voorwaart meermaals honderd ſchepen tevens, die de Ned. Hiſt,
uyt te ſchanſen, en nieuwe aan te leggen, gequetſten, zieken en onnutte ingezeete- tel. 431.
om denvyand des te meer het naderen te be nen afhaalden, en nieuw geſchut, verſche
en alles, het gene in
letten. De Vereenigde Staaten verzuym manſchap,
den ook niets van hunnen kant, maar zon eene belegerde veſting vereyſcht wierdt ryk
den binnen den tyd van veertien dagen, lyk aanbragten. Dit maakte dat er weder
onder 't beleyd van den Admiraal van zydſch heftiggevochten, doch weynig ge
Warmond, honderdzeventig ſchepen der vorderd, en veel tyds en bloeds verſpild
waart, gelaaden met allerhanden voorraad wierdt: invoege de wederzydſche ontmoe
# van wyn, bier, brood (1) ſpek, vleeſch, tingen eer een hardnekkig en langduurig ge
van Holl turf en hout voor den aanſtaanden winter, vecht van twee legers, die door werken en
#ne midsgaders by de vierhonderdduyzendpon tegenwerken tegens elkander ſtreeden, als
dagen ge- den buskruyds, boven de vyfhonderden eene belegering konden genaamd worden;
# vyftig tonnen waarmede de ſtad vanden be en dit alles in die onzekerheyd, of de ſtad
# ginne des belegs voorzien was. Nog waa tot de overgaaf, ofwel de Aartshertog tot
# ren er ingebragt zevenenzeventigduyzend den aftogteyndelyk zoudekonnen genood
##### ponden lonts, achtennegentigduyzend pon zaakt worden. Alle deeze voorzorgen
288.293. den musketkoegels, en over de vyftien der Vereenigde Staaten om de bezetting

#

"3"

duyzend geſchutballen: zulksin deeze ſtad van Ooſtende al het noodige, tot het doen
zoogroote voorraadthansgevonden wierdt, van eenen langen tegenweer, te bezorgen,
dat 'er geheele legers van zouden konnen gaaven aanleyding dat dees legpenning voor
beſtaan. En dewyl de Aartshertog de 't eynde van dit jaar gemunt wierdt.

De ſtad Rynberk en het daarvoor leggende leger van Graaf Maurits zyn op de eene zyde ver
beeld, binnen dit randſchrift:
HAN C CAPIMUS VIRTU TE DEI.

D EEZE STAD WINNEN WTC DOOR GOD S KRACHT.

Op de andere zyde ziet men voor de belegerde ſtad Ooſtende, die door een Hemelſch licht
en des HEER EN naam beſtraald wordt, twee ſchepen af- en aanvaaren; in zee ſtaan de let
tres SC, OP RAADSBESLUTT, en in den rand dit omſchrift:
DEFEN DIMUS ISTAM. CIO ID CI.

DIE BESCHERMEN W Y.

Op deeze wyze de ſtad Ooſtende tot het
uytharden eener langwylige belegeringe
van alles genoegzaam zynde voorzien,
rukte Maurits den eerſten van Slagt
maand met drieënzeventig vendelen knech
ten, en dertig vaanen ruyteren voor 's
Hertogenboſch: 't gene eene welbevolkte

16o1.

buyten ſtaat was, om met naadruk eenige
uytvallen
te konnen
doen. Antoni
Heer
(3)van
Grobbendonk
voerde Schetz,
hierbin-

3# de
-

nen het bevel, welke vol moeds en een zoon Ned. Hiſt.

van den geweezen Schatmeeſter Schetz fol433.
was : ten wiens huyze de Graaf van Eg
mond eertyds de ſchetſe lievrey te

#

ſtad is, en mids de moerige grond, waarin Granvelle bedacht had. Onder het
het legt, voor onwinbaar gehouden wordt. van deezen afgerichten Stedevoogd hebben
De toegangen wel hebbende bezet liet hy, de Geeſtlyke en Magiſtraatsperſoonen het
volgens zyne gewoonlyke wyze , het gebrek der bezettelingen geboet door de

Staatſche leger tegens alle aanvallen van burgery tot het opvatten der (4) wapenen (3)M:

# van den Roomſchen Gods- #"

buyten ongenaakbaar beſchanſen. Want

CI1

voor de bezettelingen der ſtad was er wey

dienſt, die met het verlies der ſtad ook

nig Vreeze, mids die zwak en daardoor zoude verlooren gaan, zonder ophouden
33In
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aan te maanen. Desonaangezien zettede de belet hebben, zoo niet eene overſtrenge 16of.
Maurits het aangevangen beleg met allen vorſt, veel vroeger en vinniger als naar moogelyken ſpoed voort, deed de ſtad met gewoonte, waare opgekomen, die de
vuurige kanonsballen beſchieten, en der Staatſche knechtenden zevenentwintigſten
zelver wallen, naa't aftappen der wateren, van Slagtmaand noodzaakte de halfgewon
langs de moerige gronden door de geopende ne (1) ſtad te moeten verlaaten. Het wel- (!)H. de
loopgraven en ryswerken, zoo veel doen ke, mids het op't eynde deezesjaarsvoor- E"Hia.
lyk was, naderen. Ondertuſſchen was viel, waarſchynelyk gelegenheyd zal ge-fol. 434
'er, hoe naauw hy ook de toegangen bezet geeven hebben, # in den aanvang van 't
had gehouden, tot tweemaals eenige on volgende door de verloſte ſtad ter eere van

derſtand binnen geraakt, het gene echter haare nieuwe Vorſten deeze twee penning
't winnen van 's Hertogenboſch niet zou tjes gemunt zyn.

Het eene is wat grooter als het andere, dan hebben beyden op hunne voorzyden het gekroonde
wapenſchild van den Aartshertog (2) Aalbert, wiens ſlinker zyde uyt het Spaanſche, de bene

de la Toiſ.

den helft der rechter zyde uyt het Bourgondiſche, en de bovenhelft uyt het Hongaarſche en Bo

d'Or, fol.

heemſche
wapen
is ſamengeſteld;
hy de Erfprinſes
Anna's van
die Koningryken
(3) Groot;
moeder
gehad
heeft.
Voorts ſtaat mids
het wapenſchild
der ſtad
Hertogenboſch
op de tot
tegenzyden

317.

(1) Blafon

* *

(3) Blaſon
de la Toiſ,

binnen deeze randſchriften:

d'Or, fol.

163,

ALBERTUS ET ELISABETH A, D E1 GRAT 1 A ARCHIDUCES
AUSTR1AE; DUCES BURGUN D1 AE ET BRABANT IAE. 1602.
AALBERT EN IZABELLE, DOO R GODS GENADE AA RTS HER
TOG EN VAN OOST EN RTK, HERTO G EN VAN BO U R
GONDIË EN BRABANT I6O2.

Door de Spaanſchgezinden wierdt dit dit verlaaten eer eene (5) verwarde vlugt, (s) Hiſt.
opbreeken der belegeringe van 's Herto als eenen geregelden aftogt geleek: zulks #
genboſch op eene geheelandere wyze en veele wapenen, leeftogt en andere grove AE's:
tot lof van den Aartshertog verhaald. Naa naaſleep wierden achtergelaaten, en zoo" ".
melyk hoe hy voor Ooſtende het gevaar ver door de bezettelingen als burgers tot buyt *
ſtaande, waarin zich eene ſtad van die aan bekomen. Wat ook van de waarheyd dee

gelegenheyd bevondt, ſtraks tot het ver
zamelen van een bequaam leger laſtgaf, 't
gene omtrent Dieſt onder het gezag van
den Graaf van den Berg ten ſpoedigſte ge
ſchiedde. Op deeze wyze, onaangezien de
ſtrafheyd van den winter, omtrent zeven
duyzend ſoldaaten te voet, en vyfentwin
(4)Hiſt. tig honderd te(4) paarde, met alle de noo
Narrat.
dige krygsgereedſchappen byeenhebben
Inaug. Alb.
& Iſab.fol. de, brak hy van die ſtad op, en wendde
49I
het in volle ſlagorde langs de heyen, wel
ke in die geweſten veel en groot zyn, met
dit aanbetrouwde leger rechttoe naar de

zer verſchillende verhaalen zyn mag, im
mers is het zeker dat men met zeer groote
plegtigheyd wegens haare verloſſing in de
ſtad heeft gevierd, en door den Loontrek
kenden Raadsman van Antwerpen Jodokus
de Weerdt, den Heer Johan Klaare, Ma

ximiliaan (6) de Vriendt Geheymſchryver (6) Hiſt.

van Gent, en verſcheydene andere dicht- #
kundige geeſten ook verſcheydene Jaar- #.

ſchriften, en gedichten, zoo tot ſpot der # tol.
afgetrokkene Staatſche benden als tot eer 494

der Aartshertogen zyn in het licht gegee
ven.

De vreugd wegens 't ontzetten van

Staatſche benden. Welke, door haareuyt 's Hertogenboſch wierdt ten Hoove te
gezondene ſpieden en veldontdekkers van meer beſpeurd, mids men aldaar vooraf
den aantogt van's vyands leger verwittigd, reeds de wiſſe tyding uyt Spanje bekomen
dermaate met vreeze bevangen wierden, had, hoe aldaar tot groote blydſchap des
dat zy het beleg, zonder dat af te wach Konings en van het geheele Hof, den twee

ten, in zoo groote wanorde opbraken, dat ëntwintigſten van Herfſtmaand, des zelfs
Bbb bbb b 2.

Ge
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Gemaalin hem eene Dochter gebaard had.
Welke jonge Prinſes by 't ontfangen van
den Doop Anna Maria Maurige genaamd
wierdt. 'Om den Koning wegens de eerſte

(r) Meter. vrucht zyns huuwelyksgeluk
Ned. Hiſt.
fol. 47O.
verſo.

Hendrik van den Berg en den Heer Chri
ſtoffel Broeder des Graaven van Embde, als

buyten gewoone Afgezanten naar Madrit.
Onder andere wierdt ook ter gedachtenis

van deeze eerſte vruchtbaarheydder Spaan

te wenſchen, ſche Koninginne dees gedenkpenning ge
s

Prin (1)
zonden de Aartshertogen den
Philips Willem van Oranje, den Graaf

maakt.

*

Het borſtbeeld des Spaanſchen Konings, geſierd met den Ridderlyken halsband van 't gulden
Vlies, ſtaat op de voorzyde, en in den rand deeze tytels:
PHILIPPUS III, HISPAN 1AR UM REX CAT Ho L1 cus, ARCHIDux
,

AUSTRIAE, ETC:

PHILIPS DE III, ALGEMEENGELOO VIG KONING VAN
SPANJE, AARTS HERTOG VAN OOSTENR rK, ENZ.

De Natuurgod of Geboortegeeſt, Genius, dien de (z)Oudheyd als den voortbrenger der men
hermgod der (3) manlyke vruchtbaarheyd, evenals Juno van die der vrou
n,
(2) Horat. ſche en voor den beſc
lib.II.epiſt. wen, erkende, houdt in de ſlinker hand eenen zaadknop, als een teken dier vruchtbaarheyd en
II. W.187.

in de rechter eene brandende toorts naar de gewoonte der Romeynen, die de huuwelyksplegtig

& 188.
(3)
Virgil.l

heden onder het aanſteeken van vyf toortſen (4) voltrokken. De arend, die nevens den eboor
tegeeſt gezien wordt, is het teken der (5) vereeuwiginge of, om beter te ## der eeuwige

Ecl. IV.
Y). 63.

#

u-'
aan R.

beſtandigheyd van het Huys des Spaanſchen Konings, door de vruchtbaarhey der Koninginne
beloofd, gelyk het omſchrift beveſtigt:

Moog.
pag. 39o.

FOECUNDA IMPERIO.

16o1.

5) Ou
aan R.

Moog.
Pag, 469.

VRUGHTBAAR VOOR 'T RTK.

I6oI.

ig ſtormen zynen verflaauwden vyand
De ſtrengheyd van den opgekomen duur
er af te matten, en alzoo de plaats tot
vorſt, die Maurits aanſlag op 's Hertogen verd
de overgaaf te dwingen. In deezen nood

boſch had verydeld, of ten minſte de dek
te
mantel van den aftogt was geweeſt, was nam de afgerichte Stedevoogd de liſt
(8) Meter,
n
gſte
inti
ëntw
dt
den
drie
baat
zon
en
(8)
niet min laſtig aan die de ſtad Ooſtende
Ned. Hiſt.
vanbinnen verweerden, als die onder 't be van Wintermaand eenige Gyzelaars uyt fol. 473.

in ſchyn van wegens de overgaaf van
leyd van den Aartshertog dezelve vanbuy om,
de met de Gemagtigden van den
ten
Ooſ
ten even hardnekkig bleeven beſpringen:
og te handelen, eenigen tyd te
ert
tsh
Aar
waardoor, en door de onſtuymigheyd (6) winnen, en
(6) Meter.
den onderſtand, die op 't ko
Nederl.
Hiſt. fol.

473.

van weêr en wind, midsgaders het geduu men was, inmiddels af te wachten.

Dus

rig nachtbraaken en de veelvuldige aan
vechtingen, de bezetting der ſtad zoo hieldt hy nu op deeze, nu op gene voor
ſleepende, tot
daanig was afgenomen, dat van de zeven wendſelen, de

#

op den vyfentwintigſten dier zelfde
duyzend ſoldaaten, die zich in den begin dat nd
uſche oorlogſchepen
r
(7) P. Fle-ne des belegs binnen (7)Ooſtende bevon maa doo drie Zee

Meter.
mingBele den, 'er thans naauwlyks achthonderd ge vyf vendels (9)tot verſterking der bezet g: #
#
zonde mannen overſchooten. De Aarts tinge in de ſtad gebragt wierden: 't gene 473. verſo.
P33. I7O.
de handeling afbrak, en dit den
hertog van deeze zwakheyd niet onbewuſt, de gewaan
en verſterkt door de benden, die hy om 't misleyden Aartshertog uyt verbitteringe

verloop des jaars elders niet van doen en aanzettede, om de daar door opgeſchorte
tot zich getrokken had, beſloot door ge aanvechtingen ſedert met des te meer naa
druks
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Dus door bloede koppen terug weeken.

En dewyl 16oz.

zeer hevig ſchieten in de buytenwerken zoo by dit gevecht,gelyk(3)ſommigen willen, E
hier zoo daar eenige walbreuken hebbende zoo door 't water als vuur tuſſchen de veer SE#
en opgekomen,
vyftienhonderd
der aanvalleren
ſol: 374.
16oz. gemaakt, deed hy op den zevenden van tienwaaren
wierdt'er,
tot het be- verſo.
(1) P. Fle-

Louwmaand des jaars zeſtienhonderdtwee

# # by laag water en 't vallen van den (1) graaven der dooden, een ſtilſtand aller

# avond de ſtad van alle kanten beſpringen. vyandlykheden van vier uuren geſlooten,
: * Gruuwzaam was dees aanval en ongehoord en door den Aartshertog uyt alle werrelds
de nederlaag, die de Spanjaards daarby lee oorden de afgerichtſte krygsvernuftelingen
den, mids die vanbinnen, door overloo (4) ontbooden,om door konſtige uytvindin- (4)Mete

ers van dit voorneemen verwittigd, al het

gen de haven te ſtoppen, en het ontfangen ##

geſchut met ſchroot gelaaden, alle de wer van onderſtand te beletten;'t gene mentot- 475.
ken met dubbelde manſchap bezet, en niets
vergeeten hadden, 't # de aanvallers
zoude konnen beſchaadigen. Des hoe de
vyanddigter aanhieldt hoe de nederlaag ook
te grooter was, totdat eyndelyk de be

nogtoe door geen geweld had konnen te we
ge brengen. De Zeelanders, ziende deeze
en alle andere aanvallen der beleggeren,
ſtaande dit jaar tegens Ooſtende, dat zy als
het voorhof van hunne zeekuſten achtten,

# ſpringers

door 't (2) openen der ſluyzen door Gods goedheyd verydeld, hebben in
lege van buyten ſtaat van vechten geſteld wierden, dankbaare erkentenis en ter gedachtenis
#** en veelen van hen verdronken, of met be daarvan deezen legpenning doen munten.

Een paleys wordt op de eene zyde beſchermd door eenen gewapenden arm, die uyt de wol
ken komt, waarin de naam JE HO VAH, HEERE, evenals in den rand dit omſchrift,
geleezen wordt:
FORTIS ARMATUS (5) CUSTOD IT ATRIUM.
EEN STERKGEWAPENDE BE WAART ZTN HO F.

(#
#t

16oz.
16oz.

Op de andereſteden
zyde van
ſtaatdathetGeweſt,
wapenſchild
vanvan
Zeeland,
omringd
van die der Ridderſchap en
ſtemhebbende
alsmede
deeze zyne
zinſpreuk:
r

LU CTOR ET EMERGO.
IK WORSTEL EN HOU MY BO VEN.

De Zeelanders, die nevens de andere gene hen ſtraks met ſcherp begroette.

De
Vereenigde Geweſten totnogtoe in de on Nederlanders bleeven het niet ſchuldig,
ſtuymige zee desSpaanſchen oorlogsgewor maar taſtten het zoo moedig aan dat het,
ſteld, doch het hoofd zoo gelukkiglyk bo zyn want en touwwerk zynde afgeſchoo
vengehouden hadden, zagen dagelyks den ten, tot digt onder 't eyland Sint Heleene
overzeeſchen koophandel op de verafgele week. Desonaangezien volhardden de Zeeu
gene kuſten der Indiën toeneemen en aan wen in 't gevecht, en dwongen het door
groeijen. Want twee Zeelandſche ſchepen nagelde Galjoen den Sint Jakob (want dus
onder Gerard de Roy en Laurents Bikker was het genaamd) op den (7)zeſtienden van

)Mete

(s)Mete- (6) op 't eynde van 't voorleeden jaar van Lentemaand in 't vallen van den avondcene #
#N#
Hiſt. fol. Sumatra zynde vertrokken kwaamen den vreedevaan uytte ſteeken, en zich, naa het # fol.
-

#o. zesden van Lentemaand deezes jaars op de
reede van Sint Heleene, en kreegen daar
leggende een ander ſchip, 'tgene zy eenen
Hollander meenden te zyn, in't oog. Des
wendden zy het derwaart en bevonden het
een zwaar Spaanſch galjoen te weezen; 't
I. Deel.

leeven voor de daarop zynde manſchapbo-"
dongen te hebben, met zynen ingelaaden
ſchat over te geeven. Dees was zeer groot,
want van de paarrelen, diamanten, am

ber, bezoar , onbewrochte zyden, en
andere koſtelyke goederen, waarmede
Ccc ccc c

het
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zendguldens,bevreedigd,en wegens het zee
recht een verdrag geſlooten om binnen vier
maanden driehonderdduyzend guldens uyt
de eerſte inkomende penningen (2) aan 't ##
Land te betaalen, cn het overige, naa ge-fol,479.
verſo.
daane verkooping, en uytwyzingder koop
penningen te verrekenen. Staande deeze
(1) Mete- met (1) tienduyzend guldens beſchonken, moeijelykheden lieten de uytreeders dee
het bevracht was, zyn naamaals by open
- "#- baare veyling over de vyftienhonderdduy
zend guldens in Zeeland gemaakt, alwaar
het den twintigſten van Hooimaand geluk
kiglyk aanlandde. De uytreeders der twee
gemelde ſchepen, die in dankbaare erken
tenis wegens den bekomen buyt den armen
6

*

#

munten, om dien on
der
hunne
bekenden
om te deelen , en
bootsvolk als met den Breukeyſcher (*)

# hadden veele ſtribbelingen zoo met het
48o."
(")
#l des Zeeraads. Door de bemiddeling echter
van de A

Zen

daarmede den eenen en anderen beſchen

# der Staaten wierden de eerſten, mids het kende, tot bevordering van hun oogmerk
geeven eener vereeringe van honderdduy vrienden te maaken.

Op de eene zyde ziet men 't Spaanſche galjoen den Sint Jakob tuſſchen de twee Zeeuwſche
•

ſchepen, en binnen dit randſchrift:

POSSUNT, QUAE POSSE VIDENTUR. 16. MARTII 16oz.
Z r VERMOOG EN ALLES, DAT MOOG ELTK SC HTNT.
16 VAN LENTE MAAND.

(3) Juven.

DEN

16o2.

Een moedig paard, dat op de andere zyde van eenen werreldkloot ſpringt, heeft nevens zich
op eenen wimpel deeze ſpreuk van den overleeden Philips den II, en den Latynſchen (3) Hekel

Sat. X

V. i68

dichter:

N ON SUFFICIT ORBIS.

E ENE WERRELD IS NIET

-

GENOEG.

Om welk zinnebeeld te verſtaan men dient te weeten, dat Koning Philips door 't winnen

van Portugaal by den Weſt- ook den Ooſtindiſchen handel gepaard, en dus de oude ſcheylini
tuſſchen de Portugeezen en Spanjaards weggenomen hebbende, door 't verbod van op de In
diënte handelen voor alle andere volken de evennachtslyn als eene nieuwe ſcheylini wilde aange
(") zie fol, merkt hebben, zulks hy ſedert (als verhaald (*) is) tot zinnebeeld aannam een paard, dat van het
287.
(4) Tweedeſcheeps
togt pag.

Weſter naar het Ooſter werreldsdeel ſpringt, met de gemelde zinſpreuke weleer op den Groo
ten Alexander toegepaſt, 't gene François Draak, als hy (4) den eerſten van Louwmaand des
jaars vyftienhonderdzesentachtig Sint Domingo innam, bevondt in 't Hof van den

25

Dan mids de ingezeetenen van Zeeland zic
met
zynen troon
verbeeld
te zyn.
aan 'tgouddraad
verbod desopSpaanſchen
Konings
weynig
kreunden en de middaglyn voorby zeylende, naar

2#

't voorbeeld der Spanjaarden, ook naar de Ooſtindiën voeren, ziet men op de zelfde zyde den Zee
landſchen Leeuw in 't verſchiet het moedige Spaanſche paard ook derwaart achternaaſpringen,
nevens deeze byſpreuk:

QUO SALTAS INSEQUAR.

WERWAAR7 Gr ook HENEN SPRINGT, ZAL

IK U KORT VOLGEN.

Dees Ooſtindiſche handel was totnogtoe | kanderen den prys der waaren in die Ge

door verſcheydene byzondere Maatſchap- weſten geweldig deed ſteygeren, doch
en Rotterdam , als Zeeland gedreeven. | het geſchaapen ſcheen, dat zy elkande

(5H. de pyen der kooplieden zoo van Amſterdam hier te land integendeel verſlappen. Zulks
Groot

te
#" Welker graagheyd (5)en naayver tegensel ren in 't vervolg grootlyks ſtonden (1)
Ned. Hiſt.
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(1) Reſol. (1)benaadeelen,en dus verzwakt en onder rechten, temeer voortzetten, en eynde- 16o2.

#
i

ling verdeeld buyten ſtaat zyn om aan den lyk die van Holland beſluyten, om in de

#" Spanjaard het hoofd te konnen bieden, die vergadering der Algemeene Staaten aan te
van Holl niets zoude onbeproefd laaten, om de Ne houden, ten eynde de Bewindhebbers der
#.
derlanders uyt de Indiën te verjaagen. Des byzondere Maatſchappyen van Amſterdam,
1o6.
hadden de Staaten van Holland al in 't jaar Middelburg, en der ſteden van de Maas en
vyftienhonderdnegenennegentig daarover Noordholland in 's Graavenhaage mogten
hunne gedachten laaten gaan, en by voor beſchreeven worden, om voor etlyke jaaren
raad eenen uyt de Edelen, desgelyks van (9) eenen vaſten voet, zoo op de vaert zel- (9) Reſol.
Dordrecht, Haarlem, Leyde, Gouda ve als het gene 't gemeene Land daarvan #

# Alkmaar en 's Landsvoorſpraak (2) Olden

ſtondt te trekken, eenmaal te beraamen van 3 tot

van Holi barneveld benoemd om te overleggen, of

Zeergaarne bewilligden de Algemeene (13) 3: ##

# 't niet doenlyk waare alle de byzondere

Staaten in dit verzoek; zulks ſtraks de 39,

"

33%. " Maatſchappyen in een te ſmelten, en daar handelingen wierden begonnen, de be- ##
toe de noodige maatregels te beraamen. richtspunten ontworpen, en de zelve door van Hoºi
En ſedert verzocht zynde om te hebben die van Holland zynde (11) goedbe- ##
Voorrechtsbrieven met uytſluytinge van vonden, hunne Gemagtigden gelaſt daar- #"
(3) Reſol (3) alle anderen, vondt men goed te on op te helpen beſluyten, om die zaak tot een #h

#"derſtaan wat de Maatſchappy daarvoor ten goed eynde te brengen. Invoege, naadat in #
van 25.

##
#soo fol.

#efel
erStaaten
##
A#g tot

#
#"

voordeele des Lands jaarlyks zoude willen 't verzoek van Amſterdam bewilligd was # 1:
uytkeeren: het welke gehoord zynde, van dat de verkiezing der Bewindhebberen #
zoo wierdt des te noodzaakelyker geoor (12) door Burgermeeſters der ſteden, en 16ox.fol.
deeld
(4) de vereyſchte orde op den Ooſt niet door de byzondere Staaten, als die #, Reſol,
indiſchen handel te moeten ſtellen; zulks van Zeeland begeerden, zoude geſchieden, der Ge
op nieuws Gemagtigden van Dordrecht eyndelyk dit groote werk den twintigſten #"
Delft, (5) Amſterdam, Rotterdam, Hoorn, van Lentemaand is voltrokken, en dus van van Holl,
en Enkhuyze daar toe benoemd wierden, alle byzondere maar eene algemeene Ooſt- #,
en ſedert volſlaagen noodzaakelyk geoor indiſche Maatſchappy opgerecht met ver- ie;

# deeld is dat die ſamenſmelting (6) binnen bod, dat niemand in 't byzonder, geduu
#l. zes maanden diende te geſchieden en een rende de tyd van twintig jaaren, hooger als
der Ge-

algemeene Maatſchappy, het zy op den de Kaap der goede hoope en de ſtraat van
naam der Algemeene Staaten, het zy op Magellanes zoude moogen vaaren. Zulks
van Holl. dien van Graaf Maurits behoorde opgerecht nu ook het voorrecht, aan de byzondere

#"

A

#l te worden. En waarlyk Graaf Maurits Maatſchappyen vergund, van geld met
149.
-

ziende de groote winſten, die door dien het wapen van ieders ſtad te munten, hier
handel bekomen wierden, en verſtaande door ophield, onaangezien in de ſteden Am- .
de zwakheyd van den Spanjaard in die Ge ſterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam,
weſten, verzocht van de Staaten te wee Hoorn, en Enkhuyzen eene kamer was
ten, of het hem en anderen, die met hem opgerecht, welke door een bepaald getal

zouden willen aanſpannen, vryſtondt op Bewindhebberen, die deel in de Maatſchap
eygene koſten tegens den Spanjaard en zy py hadden, zouden beſtierd worden, en
ne aanhangers in de Ooſtindiën oorlog te de ſchaade en baate daarvan voor het ge
voeren, plaatſen te veroveren, en de zel meene lighaam komen. Men bepaalde ook
# ve in volle (7) onafhanglykheyd zonder ie zekeren dag, binnen welken alle, die aan
van Hoi" mands tegenzeggen te moogen behouden de laſten en voordeelen (13) deezer ſamen- (#3)
Reſol.
der Ge

# en bezetten, ten minſte of men

hem zou

-

geſmolte Maatſchappye begeerden deelach- #

#en" de willen toeſtaan, om alleen tuſſchen tig te zyn, hunne naamen hadden aan te Raad.
2. I7.

de Kaap Verde en die der Goedehoope geeven : en naadat de beſtemde tyd ver- #
zwarte en witte peper en gember te moogen ſtreeken was, bevondt men by inſchryving iſ tol.
haalen. Maar op dit verzoek, als zynde

zeſtighonderdduyzend guldens teſamen #"

van een vry groot gevolg, betuygden alle ingelegd te zyn. Op deeze wyze heeft de
de Staatsleden, zonder het gevoelen der Ooſtindiſche Maatſchappy haaren oor
ſteden geïnd te hebben, niets te durven be ſprong gekreegen, in dit jaar veertien (14) (ii)Meter.
ſluyten: temeer, mids veele ſchepen reeds ſchepen
de Ooſtindiën
en fol.
Ned.481.
Hill.
is in 't naar
vervolg
een der gezonden,
aanzienlykſte
op die kuſt handelden, en ook de Maat

# ſchappyen eenegroote menigte peper van ſteunſelen der Vereenigde Geweſten gewor
#" daar verwachtten, volgens verbintenis in den. Met dusdaanigen yver ging het wel
#,
Aug.
tot

die Geweſten gemaakt. Hoe 't zy immers zyn der ſcheepsvaarte 's Land Over

# dit deed de handeling (8) om eene al- heden ter harte , als die wiſten dat

#el. gemeene Maatſchappy der Indiën op te aan hem die meeſter ter zee is, het ge
Ccc ccc c 2.

bied

---
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16o2... bied te lande niet ontſtaan konde.

Zulks

zeeſchen koophandel op te wekken, dee- to Meer

die van Zeeland, om hunne ingezee zen (1) legpenning in dit jaar gemunt heb- Ned. Hijt.
tenen tot het voortzetten van den over

#9.

ben.

IlO.

De eene zyde vertoont een ſchip met drie maſten en uytgeſpanne zeylen, en geeft in den rand
deeze woorden tot opſchrift te leezen:
IMPERATOR MARIS TER RAE DOM IN US.

DE GEBIED ER TER ZEE IS MEESTER TE LAND E.

Rondom het gekroonde wapenſchild van Zeeland leeſt men in den rand der andere zyde deeze
zyne gewoonlyke zinſpreuk:
LU CTOR ET EMERGO.

16o2.

IK WORSTEL EN HOU MY BO VEN.

16oz.

Het groote vermoogen, waartoe de Ver gen, en de zynen in ſlagorde tot digt onder
eenigde Geweſten door den koophandelge (6) Mendozaas verſchanſte legerplaats na- (6)M:
klommen waaren, is genoeg bequaam om deren. Dan vermids dees achter zyne op- #
de waarheyd der zinſpeelinge van deezen geworpene verſchanſingen alle des Graaven

legpenning te beveſtigen ; voornaamelyk uytdaagingen verachtte, en onberoerelyk
indien men aanmerkt, dat zy in dit jaar

by Tienen (7) bleef leggen, trok Mau- (7)Reſol.

een leger van achttienduyzend voetgaſten, rits den tienden van Hooimaand terug, en de #
G) Mete- vyfduyzend (2) paarden, en drieduyzend neemende den weg langs Helmond door de # #
is ſtad
den Graaf
achttienden
der zelfde
maand #
en 15. àug.
# wagens om al het noodige naate voeren, on Peel,
voor de
gekomen.
Naauwelyks
fol.
48i, verſo. der Maurits in 't veld bragten. Aan wiende
Staaten van Holland, thans wedereene ver had zich het leger neergeſlaagen, of de af

eering van veertigduyzend guldens deeden gerichte Veldheer, welbewuſt dat Mendo

# in vier jaarente (3) betaalen: mids hy op za eerlang met het Spaanſche leger ſtondt
van Holl, nieuws wel vyftigduyzend guldensten ach

#"En teren was, door zyne groote hofhouding,

af te komen, deed om het zyne eenegracht
van anderhalve ſpieslengte diep , midsga

welke ten Hove uyt tweehonderd, en in 't

ders eenen zeer hoogen en dikken wal (8) &#
#n leger uyt drie-ja ſomtyds (4)wel uyt vier anderhalve Duytſche myl in 't ronde graa #

163.
(4) Reſol.

van Holl honderd perſoonen beſtondt. Dus begiftigd, ven, zynde voorzien, behalven de borſt- verſo.
# en naaſt houden van eenen algemeenen (5) weeringen, met ſtrykweeren, die elkan
99.
Beededag, trok hy met de gemelde Staat dere beſchermden, waarbuyten in 't ronde
## ſche krygsmagt den een- en tweeëntwintig over de zeſtig ſchanſen, alle maar een mus
comm ſten van Zomermaand by Nieumege over ketſchoot van elkandere, waaren opgewor

#on

de Maas, en vandaar naar Brabant, ſlaan pen; die met ſtormpaalen bezet, en met

26 April de, naa veele legertogten gedaan te hebben, grof geſchut alom rykelyk beplant waaren.
#" het leger te Halmaale niet verre van Tie Terwyl die vanbinnen zich wel verweer
nen neder. Alwaar Mendoza, zynde we den, kwam Mendoza met het Spaanſche

der losgelaaten by verwiſſeling tegens alle leger, dat door zesduyzend nieuwelyks (oReſol
de gevangens der Vereenigde Geweſten, uyt Italië (9)overgevoerde ſoldaaten, mids- derStaaien
met het Spaanſche leger zeer vaſt verſchanſt gaders door de alom uyt de ſteden geligte #
lag. Graaf Maurits, om hem uyt zyne benden, nu zeer ontzaglyk en ſterk was, ##
ſterkte te lokken, liet langs vyf bruggen den tienden van Oogſtmaand op klaarlich- #Reſol
omtrent tweeduyzend man te voet, en ten dag zich in 't dorp groot Lynde, zynde de Staten
veertig vaanen ruyteren over de beek te maar het vierde eener uure van Maurits #
Halmaale trekken, des Admiraals uytge verſchanſing, in des zelfs (10) gezigt ne- : #
zette ſchildwachten terug naar 't leger jaa derſlaan. Dit was door die vanbinnen zoo- 2.""
K2 •
dra ”
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dra niet gemerkt, of zy juychten van ſtricht terug getoogen. De bezetting met 1602:
vreugde, deeden uytval op uytval, en dit vertrek de hoope van ontzet, en ſedert
maakten een ſchrikkelyk vuur van de nog de halve maan, die voor den beer van
de gracht lag, verlooren hebbende, tradt

Q# ſtadsbolwerken. Den eenentwintigſten (1)

foi,84. van Oogſtmaand had de Admiraal van Ar wegens het overgeeven der ſtad hierop met
ragon beſtemd tuſſchen de beſchanſing van GraafMaurits in onderhandeling, waarvan
Graaf Maurits en die van Graaf Willem van

het verdrag op den negentienden van Herfſt

Naſſou des nachts de ſtad te ontzetten;

maand wierdt geſlooten, onder beding van # Reſol,

dan vindende het leger der Vereenigde Staa tweedagen daar aan de ſtad te zullen (#)in- #
ten in volle ſlagorde, is hy, achterlaaten ruymen. Zulks deeze ſterke plaats, naa Raad,
de de ladders, wagens, bruggen, en an een beleg van twee maanden, aldus zynde #

dere gereedſchappen, zonder iet verricht veroverd, men ter gedachtenis daarvan dee- #fok
te hebben, de volgende nacht over Maa

ze volgende penningen gemaakt heeft.

"

#

I. De eerſte, die een legpenning is, verbeeldt op de eene zyde het
van Mendoza by
Tienen, houdende zich, onaangezien Maurits met de Staatſche krygsmagt em zeer digt gena
derd was, achter zyne verſchanſingen verſchoolen.
Op de andere zyde is de ſtad Graaf midsgaders het zeer ſterk daarvoor beſchanſte leger van

Maurits, en in 't verſchiet dat van Mendoza verbeeld. Beyde de randen zyn omzoomd met dee
ze Latynſche dichtregelen:

QUI DEUS AD THE NAS LATITANTEM TERRUIT HosTEM,
HIC DEUS AURIA CIS ER EPT AM RED DIDIT UR BEM.
I6oz.
A.

'

DE ZE LVE GOD, DIE DEN VERSCHUTLENDEN VrA ND Br
TIENEN VERBAASDE, HEEFT AAN DIE VAN ORANJE
DE VOORHEEN O NV TNO ME STAD WEDER
GEG EE VEN.

I6o2.

II. Op de voorzyde van den tweeden ziet men eenen man door middel van eenen langen balk,

#

ruſtende op eene
, een zeer zwaaren molenſteen met kleyne moeite opligten. Want
zooveel wyder als de hand van het ruſtpuntis, dan de zaak die men opbeurt, zoo veel ligter wordt
D dd ddd
het
I. Deel.

i
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16o2. het opgeheven lighaam. Zulks cene hand tienmaals wyder van de ſchraag afzynde als het gewigt
van duyzend pond aan de andere zyde van 't zelve ruſtpunt, zoo wordt door de drukkende hand

in 't opligten geene meerdere zwaarte, als van honderd ponden gevoeld. Waarop ook het om
ſchrift zinſpeelt:
ARS GRAVE TOLL IT ONUS.
DE KONST LIGT HET ZWAARWIG TIG E.

Het Latynſche woord GRAVE,ZWAAR, heeft zyne zinſpeeling op de ſterke ſtad Graaf, die
de krygskunde van Maurits, naa een zwaar beleg van twee maanden had gewonnen. Op den

voorgrond ſtaat het wapenſchild der Staaten van Uytrecht, tot bewys dat de penning aldaar en
op hun bevel gemaakt is, waarom ook daarnevens ſtaat:
ORDINEs TRAJECT 1.
STAATEN VAN UYTRECHT

En dewyl Graaf Maurits de ſtad Graaf, die op de tegenzyde in 't verſchiet verbeeld is, niet
min door de ſpade als den degen had gewonnen, door zyn leger zoodaanig naar de kunſt te be
ſchanſen, dat Mendoza hem daarin niet durfde aantaſten, zoo ſtaat op de zelfde zyde eene gelau
rierde ſpade, hoedaanige de landlieden een graaf noemen, als het zinnebeeld der gewonne ſtad
Graaf, binnen dit omſchrift verbeeld:
INDUSTRIA ET LABOR E CIO IO CII.
DOOR SC HRA N DER HET D EN ARBE2 D.

16o2.

III. Met de zelfde verbeeldingen en omſchriften wordt ook een legpenning gevonden, die hier
boven wel verbeeld is, doch geene nadere beſchryving vereyſcht.
IV. De laatſte, die mede een legpenning is, vertoont op de eene zyde eenen jaager, die reeds
eenen haas gevangen hebbende, met zyne honden eenen tweeden vervolgt, en wiens valk omhoog
reeds eene prooi in de klaauwen hebbende, nog andere vogels naazet: zinſpeelende op 't verdee
digen van het voorheen verkreegen Ooſtende, en het winnen van de ſterke ſtad Graaf, want het
omſchrift luydt aldus:
PARTA TENENS, NON PARTA SEQUOR.
HET BEJAAGDE HOUD IK VAST, EN 'T NIET BEj AAGDE
VERVOLG IK.

Dat hier op de ſteden Ooſtende en de Graaf wordt gezinſpeeld, blykt uyt dit buytenſte rand
ſchrift der andere zyde:

-

GRAVA TE LICET, TROPHAEA OSTENDAM DUPLA.
IK ZAL DUBBEL DE ZEE GETEKE NS HOE WEL MET MOEITE

(VER KREEGEN,) VERTO ONE N.

Zynde het grootſte gedeelte van het woord GRAVAT E en 't geheele OSTENDAM
daarom met grootere letteren uytgedrukt. Rondom het Zeelandſche wapenſchild ſtaat verder dit
kantſchrift:
CALCU L1 CAME RAE RAT 1 o NU M ZEL AND IAE.

16o2.

LEGPENINGEN VAN DE REKENKAMER VAN ZEELAND. 16oz.

Volgens het geſlooten verdrag toogen van loof, doch alleen de oefening van den
de vyftienhonderd man, die de bezetting in Omroomſchen Godsdienſt toegelaaten. De
ſtad Graaf was eertyds onder het gebied van
gequetſten en eenszooveel gezonden uyt Gelderland, naderhand gehecht aan Brabant,
de Graaf: wier ingezeetenen ten zelven en eyndelyk aan Maximiliaan Graaf van
dage niet alleen de vergiffenis (1) huns be Buren te pand gegeeven: van wienze Mau
dryfs van Maurits verkeegen, maar zelfs rits Vader, zynde getrouwd met des zelfs
(2)by hunne oude vrydommen van tollen, Dochter, had gekocht. Doch ſedert in den
en andere voorrechten wierden gehand aanvang der burgerlyke beroerten die ſtad
haafd, en wel aan ieder vryheyd van Ge weder hebbende verlooren, had hy ze

teMeter het begin ſterk geweeſt was, vierhonderd
Ned iſ
folº,
(2) Reſol.

#"

#
#on.
17 Jan,
16o3. fo
IO•

*

-

-

-

#
CIR
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den Gentſchen Pays, en naadat de Hoog dus door zyn toedoen en niet zonder mer- 16o2.
duytſche bezetting uyt de Graaf verjaagd kelyke vrucht aan de (3) Maas waaren uyt- ET

g#" was, (1) ook andermaal bekomen. Maarde gebreyd. Des hebbende de Hoogduyſche #ia,
N#Hiſt zelve ſtadſedert, door de lafhartigheydvan ruytery volgens gemaakt verding betaald foi Aſj. '
fol.443

zynenStedevoogd, aan Alexander van Par en afgedankt, en't leger in bezetting verzon
ma achttien jaaren geleeden zynde overge den, keerde Maurits,overlaaden met deezen
gegeeven, wierdt thans op de verhaalde winſt en de verdiende zeegepalmen naar 's
wyze door Maurits herwonnen. Zulks die Graavenhaage. Op den weg wierdt hy van
als Pandsheer van den lande van Kuyk te ieder toegejuycht, en verwelkomd, ver
gens den achtenwintigſten van Oogſtmaand mids de van hem voorheen opgevatte hoo
eenen Landdag dier hooge Regeeringe be pe thans was vervuld, en hy, zynde eene
ſchreef, op welken Maurits in die hoedaa ſpruyt van den geknotten ſtam, dat is de
nigheyd erkend, en met de gewoonlyke Zoon des vermoorden Vaders, door 'tuyt

# plegtigheden (2) ingehuld wierdt, naa breyden der grenspaalen nu een vol
# dat hy zeegepraalender wyze tevoore waſſen boom geworden , onder wiens
484 verſo binnen de Graaf eene zeer ſtaatlyke intree ſchaduw de ingezeetenen der Veree
de gedaan had, doordien hy nu door 't nigde Geweſten in 't midden van den
winnen van Breda, Linge, en Meurs zich oorlog eene zoo veylige ruſt, als in
in 't bezit zyner verloorene erflanden vreedestyd, genooten. Zulks men al
herſteld, en tegelyk den roem zyner wa daar deeze gedenkpenningen hem ter

# niet weynig vergroot had:

mids de eere en in dankbaare erkentenis gemunt

andspaalen der Vereenigde Geweſten al

heeft.

I. Maurits geharnaſt borſtbeeld ſtaat op de eene zyde van den eerſten omzoomd met deeze
tytelen:
MAURITIUS PR1NcE Ps AURA1c AE, COM Es NASSAv1AE
CATT 1 M ELI B o c1, MARCH 1 o VERAE ET
VLISs 1N GAE.

MAURITS PRINS VAN ORANj E, GRAAF VAN NASSOU, KAT
SENELLENBO GE, MA RKGRAAF VAN KAMPVE E RE
JEN VLISSINGE.

Ddd ddd d 2
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Binnen twee zeegetakken ſtaat op de andere zyde een volwaſſen Oranjeboom, opgeſchooten
- uyt eenen afgehouwen ſtam. Voorts is de rand omboord met zyne gewoonlyke zinſpreuk:
t

TANDEM FIT SURCUL US ARBOR. ANNO 16oz.

ETN DELTK WORDT DE TEL G EEN BOOM.

IN 'T JAAR 16oz.
II en III. De tweede en derde zyn den eerſten gelyk behalven dat zoo op de voor- als tegen
zyde van den tweeden ook een Oranjekrans geſteld is. Op de rugzyden echter van beyden is me
de een volwaſſen Oranje boom verbeeld, binnen de zelve zoogemelde ſpreuk:

TANDEM FIT sURCULUs ARBOR ANNo 16oz.
AETNDEL TK WORDT DE SPRUTT EEN BOOM.

IN 'T JAAR 16o2.

(1)Meter.
Ned. Hiſt,

Dit ſcheyden van 't leger en 't afdanken
der Duytſche benden kon thans zonder
ſchaadegeſchieden, midsmen van den kant
der Spanjaarden, om hunne geweldige
muyteryen, niets euvels te vreezen had,
zulks ook Mendoza zich genoodzaakt
vondt zyn leger te ſloopen en in bezetting
te zenden. By dit aftrekken der Spaanſche
benden gebeurde, dat veertien vaanen van
Maurits ruytery, welke uyt Breda en an
dere naaſtgelegeneplaatſen denachtſten van
Wynmaand tot het doen van ſtrooperyen
waaren getoogen, te Bilzen (1) omtrent
drie uuren van Maaſtricht byeen komende

onderſtand gezonden. Om deeze tegen te
gaan hadden de Vereenigde Staaten vier oor

logſchepen aan de Engelſche Koningin ge
zonden: wier vloot, zich tuſſchen Kales

en Doever ophieldt, en denderden van
Wynmaand drie der afkomende galeijen
ontdekte, doch door eene (3) opkomende S? Meter

miſt die niet konnende aantaſten, gaf zy

#

door ſeynſchooten echter den Hollanderen verſo.”
van haare aankomſt kennis.

Welke haar

zonder ophouden langs de Engelſche kuſ

ten en hoofden vervolgende eyndelyk by
Grevelinge twee der zelve niet alleen met
hun geſchut doornagelden maar (4) haar # Reſol.

fol. 487.
verſo.

verſtonden, hoe niet verre vandaar acht

ook twee- of driemaals zoo vinnig op 't #

vaanen paardevolks van den Aartshertog, lyf zeylden, dat ze door de zwaarte der Raad"
zonder eenige argwaan, Bevelhebberen,en Hollandſche ſchepen vaneenſcheurden, 8El
Octob.
krygsorde verſpreyd leggende, ook zonder haare maſten, riemen, en geheele achter 16o2. fol,
gevaar konden verraſt en geſlaagen worden. ſtevens her- en derwaart op den Oçeaan 2942
Des rukten zy in allen ſpoedderwaart, be dreeven, en de zwaarlyvige wrakken door
zetteden haar in twee dorpen, ſloegen 't geweld der zeebaaren verſlonden wierden.
de wachten op de vlugt, bekwaamen vyf Naauwelyks tweehonderd mannen wierden

honderd zadelpaarden tot buyt, en namen 'er van geborgen, zynde de overige zonder
by de tweehonderd meeſt, op hunne bed erbarminge aan de zee ten deelgelaaten.Eene
den leggende, gevangen. Vyf ſtandaards, derde leedt, door de onkunde der ſtuur
(2)
H. de in dit gevecht veroverd, wierden naar (2) luyden voor Kales ſchipbreuk: twee ande
Groot
Ned. Hiſt. sGraavenhaage gebragt , CI1 aldaar op de re (5) zeer doornageld, en op de Vlaam (5) H. de
foi," groote zaal van 't Hofter eeuwige gedach ſche banken vervallen, hebben de haven Groot
Ned. Hiſt,
tenis opgehangen. Omtrent den zelfden van Nieupoort bereykt, en de zesde, die Spi
tyd, te weeten in den aanvang van Wyn nola op- en zich op de Zeeuwſche ſtroomen
maand, hebben de oorlogſchepen geen min verſteeken had, is niet zonder groot gevaar,
der voordeel op 's vyands galeyen ter zee en met belofte van vryheyd voor de ſlaaven,
y

bevochten. Deeze waaren zes in getal, eyndelyk te Duynkerke aangekomen. Op

met negenhonderd ſoldaaten en vyftien welke twee behaalde overwinningen te land
honderd roeiſlaaven bemand, door den en te water, midsgaders ook op het ver
Spaanſchen Koning onder 't bevel van Fre overen van de ſtad Graaf, de Vereenigde
derik Spinola, om daarmede de haven van Geweſten in dit jaar deezen gedenkpenning
Ooſtende in te ſluyten, aan Aalbert tot hebben doen munten.
De
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GAR S1 A , 3-3
NI: C1

#

7

na dº S.' E

..eºSº S.,97

De landen tuſſchen de Maas en Waal, midsgaders die van Raveſteyn en Kuyk, gelyk ook de ſtad

Graaf, zyn, onder den Hebreeuwſchen naam des HEEREN, op de eene zyde verbeeld. Op
de andere zyde ziet men, onder den zelfden naam, de Spaanſche ruyterbenden by Tonge
ren verſlaan, en in zee de galeijen van Frederik Spinola overzeylen , zynde de cene en andere
rand beſtempeld met deeze woorden:

GRAVIA CAPT A., TURMIS EQUIT uw VII CAESIS, TRIREMI Bus
VI DEPRESS 1s, FRACT1's FUGATISQUE, AN No CIO I O CII. OR
,

D IN E s F o E DE RAT A R U M PR ov 1 N c1 A R U M F 1 ER 1 FE CER UN T.

DE GRAAF VEROVER D, 7 RU2 TE R BEND EN VERSLAAG EN, EN

6 GALE IJ EN OVERZETLD, VERBROKEN EN VERJAAGD Z rNDE,
HEBBEN IN 'T JAAR 16o2. DE STAAT EN DE R VERE ENIG
DE GE WESTEN DE EZ EN DOEN MUNTEN.

Het ſlaan der zeven gemelde ruyter
benden van den Aartshertog zettede de
Vereenigde Geweſten aan, om nog voor 't
eynde van 't jaar met drieëndertig vaanen
ruyters, twaalfhonderd man te voet, drie
veldſtukken, en vyftig karren, die den
oorlogsvoorraad voerden, onder het be
leyd van Graaf Lodewyk van Naſſou, ee

in brand ſteekende eene ongehoorde ver
woeſting aanrechtte: vermids Graaf Peter

Erneſt van (1) Mansvelt, Landvoogd van (i) Meter,

dat
Geweſt, verbooden had met de inge- #"
brokene benden der Vereenigde Geweſten verſo.
over de brandſchatting te handelen: zulks

zy de meeſte huyzen van de inwoonders
en tilbaare goederen ontledigd vonden.
nen inval in het Luxemburgſche, tot het Echter kreegen zy veele Edellieden, en on
uytbreyden der brandſchattinge te doen. der anderen den Abt van Sint Hubert gevan
Den derden van Slagtmaand trokken dege gen; die zy tot gyſelaars der bedonge

melde benden uyt Nieumege, langs Keppel, brandſchattinge medenamen, en gelukkig
Betburg , Wachtendonk, Grevenraad en
Juggen naar Sint Vit; 't gene zy by ver
drag innamen en, om den aftogt te begun
ſtigen, bezet lieten. Toen toogen zy voor
by Jullig en Baſtoigne naar Marche in Fa
mine en Sint Hubert, daar zy alles in vuur
en vlam zetteden, om de ingezeetenen tot
het opbrengen der brandſchattinge te nood
zaaken. Die van Peterdorf by Dechery vin
dende zich den zeſtienden van Slagtmaand

lyk naar de grensſteden der Vereenigde Ge
weſten voerden. Weliswaar, dat de Aarts

hertog eenig krygsvolk naar Luxemburg
zondt, om aan de ingedronge ruytery het
hoofd te bieden, maar by gebrek van geld,

bleeven zy langs den weg op den boer tee
ren: waar door de

# tot het

gebeente wierden uytgemergeld, en niet
min door deeze, als door de Staatſche ben

den, in den grond bedorven. Welke te

aangetaſt en de loopgraven geopend, traa Geldorp teſamen vergaderd, over Kor
den in onderhandeling, en kochten de ge kum, Nierſcheyde en Wanlor weder af
vreesde plondering met eene goede ſomme trokken, aldaar ſcheydden, en zoo in de
gelds af. Sedert wierdt de Ritmeeſter Kloet Graaf, Nieumege, en andere grensſteden,
met eenige afgezonderde benden naar 't met den gemaakten buyt en de opgeligte
Luxemburgſche gezonden ; die wyd en pandsluyden, naadat dees togt eene maand
en zyd het Land doorliep, den ſchrik on geduurd had, gelukkig aankwaamen. De
der alle de op 't land woonende ingezeete gedachtenis van deeze aangerechte verwoe
nen verſpreydde, en de Kerken, Klooſ. ing van 't Luxemburgerland, wordt op
ters, Heerenhuyzen, en Gehuchten alom deezen legpenning bewaard.
I. Deel.
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Tº Er vijpt: Essºviiii
## EGT VRM-CAES à agR-LV.X VASTj

(1) kap. I.

#r

De eene zyde heeft den Hebreeuwſchen naam J EHOVAH, HEERE, in een vlammend
rond, en in den rand deeze (1) ſpreuk van den heyligen Job :
SIT N OM EN

DO MINI BENEDICTU M.

DE NAAM DES HEER EN Z Y’

CIO IO CII.

GE Loo FD.

I6o2.

De andere zyde heeft geene verbeelding, maar alleen dit opſchrift:
HOST E PROV O CA To POST TU M ULTu M, GRAV 1 A CAPT A, TRIRE

M 1B Us DEPRESS 1s ET SU BMERS IS, V III EQ U1T U M. TURM1s CAE
S1s, AG Ro Q U E LUXEM B U R GEN s 1 VASTA To, SENAT Us FOED E-R AT A R U M PR ov I N C 1A R U M F1 E R 1 FE CE R U N T.

NAA 'T STILL EN DER MUYTE R YE

DE

VTTAND

UTTGEDAAG D,

DE GRAAF GEWONNEN, DE GALEIJEN O VERZE 1 LD EN GE
ZON KEN, AC HT RU2 TE R BEND EN VERS LAAG EN, EN HE2'
LAND

VAN

DE

RAAD

LUXEMBURG
DER

VERWOEST Z rN DE, HEEFT

VERE ENIG DE

G E WESTEN

DE E

ZEN LAAT EN MUNTEN.

In deezen voorſpoed aan de eene zyde ſtroom voor de Spaanſche vlooten, en tot
ontſtondt op nieuws een hevige twiſt in naadeel der Vereenigde Geweſten, open te
Ooſtvrieſland tuſſchen de ſtad Embde en

zetten.

Zulks die eerſt vier, en daarnaa

haaren Vorſt, welke, mids dees zynen onder den Kornel Warner du Bois, nevens
toevlugt tot den Spanjaard nam, zeer naa eenige vaanen te paarde, nog negentien
deelige gevolgen aan de Vereenigde Gewe vendels voetknechten tot hulp der inge
ſten ſcheen te zullen veroorzaaken. Voor

ſloote ſtad zonden.

Deeze benden ont

heen was het geſchil van Graaf Edzard, moetten zeer geringen tegenſtand by vol
(AReſol door (2) de bemiddeling der Vereenigde keren, ongeoefend in den kryg: des ver
# Staaten,te Delfzyl bygelegd en vereffend: overden zy in weynige dagende om de ſtad
van 2:, dan die overleeden zynde is het Graafſchap geſtichtte ſchanſen en ontzetteden vervol
#" van Ooſtvrieſland op Enno zynenzoonge gens de ſtad. Graaf Enno, die om de gunſt
1599. fol. vallen, onder wien de oude verbitterdhe

der Algemeene Staaten te winnen de zelve #

#coni den weder begoſten uyt te berſten : ver naamaalstotGetuygen overden Doopzyns #
Friſia Pag, mids hy de duyſtere punten van 't voorige
58.
verdrag ten zynen voordeele duydende,
de kleyne ſteden en 't platte land verachte
lyk met zwaare ſchattingen belaſtte, toe
leggende om den Spaanſchen handel, door
de gunſt dier Majeſteyt, tot naadeel der
Hollanderen derwaart over te brengen.
Den Adel had hy reeds op zyne zyde, en
de ſtad Norden, die hem gehoorzaamheyd
geweygerd had, gewapenderhand onder
zyn bedwang gekreegen; en niet vernoegd
zynde met haar eene geldboete op te leggen,
deed hy aldaar eene galg oprechten, en
tot bewys hunner ſlaavernye de inwoon
# ders daaronder doorgaan. Sedert rukte (3)
van Holl., hy met zyne benden voor de Hoofdſtad

als de vyandlykheden op nieuws wierden #

#" Embde, die hem weygerde in te laaten,

aangevangen, geene kleyne bezigheden aan ido, fol.

Zoons (4) verzocht, beklaagde zich hoog- #
26o.
lyk
ondertuſſchen over dit hun gehou- #
en gedrag, en alsof zy zich het recht # Reſol.
Staaten

over eens anders Heerſchappy aanmaatig- ##
den. Dan desonaangezien kwam (5)hy, #.

gelyk ook eenige Gezanten van Embde in #
den jaare zestienhonderddrie in Holland, 16o3.

om zich by de Vereenigde Staaten de een over den anderen te beklaagen, en ook
tegens elkanderen onderſtand te ver
zoeken. Naa lang twiſten is aldaar door
hunne bemiddeling, een onderling verd

(6) getroffen, het welke echter, als uyt (6) Reſol:

nood zynde geſchied, ook van korten #
duur geweeſt is, en in de volgende jaaren, van 30.

16 2.fol, mids hy voor den Roomſchen Godsdienſt de Vereenigde Staaten veroorzaakt heeft."
274.

verende, van zins ſcheen om dien groo Staande deeze verdeeldheden liet Graaf

ten en wydluchtigen mond van den Eems Enno deezen gedenkpennig munten,
De
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De voorzyde voert zyngeharnaſt borſtbeeld, verſierd met eenen platten en ongeplooiden kraag,
binnen het randſchrift deezer tytelen:
EN NO COM Es FRIS1 AE OR1 EN T AL 1s, Co M Es RIT PER G1 AE, D Y NAs TA
IN ES ENo, WIT M UND A, ET ST ED EsD o R F1 o.
E NNO GRAAF VAN OOSTVRIES LAND, GRAAF VAN RIT

BERG EN, VAE 2 HEER VAN EZ ENS, WATMUN
DE, EN STE DES DORF.

Dees Enno, de III van dien naam en een zoon van Edzard den II, Graaf van Ooſtvrieſland,

I

en van Katrina. Dochter van Guſtaaf (1) Koning van Zweede, was in 't jaar vyftienhonderddrie- #
enzeſtig gebooren. Tweemaals is hy getrouwd geweeſt, te weeten, eerſt met Walburg, Doch- Proc. fol.
ter (2) van Johan Graaf van Ritbergen, en 't is door dit huuwelyk dat op hem, mids 't kinderloos 351. .
afſterven
zyner Gemaalinne
oudere en
Zuſter,
niet zyn
alleen
het Graafſchap
gen, maarvan
ookErmgarde,
de Heerlykheden
Ezens, Witmunde
Stedesdorf
vervallen:
waaromRitberhy ook #
#" P28
hierboven de tytels der gemelde (3) goederen voert. Twee Dochters hem van deeze zyne eerſte
Gemaalin ſlechts zynde naagebleeven, dewyl zy ongelukkig met eene manlyke vrucht door vergif kwam te overlyden, is Enno andermaal en met Anna Zuſter van den Hertog van Holſteyngegetrouwd, welke hem behalven twee Dochters nog drie Zoonen gebaard heeft.
Op de rugzyde ziet men voor de beeldenis van den verreezen Zaligmaaker, houdende de
werreld, die hy door zyne kruysdood van des duyvels ſlaavernye verloſt heeft, op de ſlinkerhand,

(2) Ham
conti Friſº

#* IËof

S#
Proc. tol.

#",

hof

het gekroonde wapenſchild van Ooſtvrieſland, zynde eene goude gekroonde Harpy (4) tuſſchen ###
vier goude ſtarren op een zwart veld. Het randſchrift luydt aldus:

Proc. fol.
354

SALVATOR MUNDI ADJU VAN OS.
ZALIG MAAK ER DER WERRELD HELP ONS.

De aanvang desjaarszeſtienhonderddrie,
tot het verhaal van 't welke wy thans on
gevoelig gekomen zyn, was merkwaardig
door de doodder Koninginne Elizabet, die
de Vereenigde Geweſten, welke naa den
Franſchen Vreede het gewigt des oorlogs

van Weſtmunſter naar dat van Richemont,

betrouwde, zich naar haaren Naazaat den

Koning van Schotland gewend hadden.
(6) Lartey Sedert het laatſte van (6) Louwmaand had

enveertigſte jaar haarer Heerſchappyeeyn- #on.
delyk ook in die geſtalte het ſterflyke af. 8 April
Zulks niemand haarer voorzaaten haar in # tºt

#zy zich niet wel bevonden, en verviel

de jaaren des leevens (8) gelyk was, en #Bentiv.

't gene door Hendrik den VII, omtrent vyf
uuren van Londen, in eene aangenaame
en gezonde landſtreek gebouwd is. Dan
deezereys bragt geenszins haare herſtelling,
maar de ongemakken op den weg geleeden
genoegſaam alleen op hunnen hals hadden, te wege dat haare zwakheyd hand over
te H. de van eenen magtigen onderſtand van wape hand dagelyks toenam. Des merkende dat
Groot
nen, dienzy de eerſte gegeeven (5), en in te haar eynde aanſtaande was, hieldt zy
#" # de langſte volhard had, tot hun groot haare ziel met God bekommerd, en met
”” Ieetweezen beroofd heeft. Zy had door lang niemand eenig geſprek als met den Aarts
leeven verdriet in't leevengekreegen, naadat biſſchop van Kanterbury. Eyndelyk buyten
zy was gewaar geworden,dat haar hooge ou ſtaat geraakt zynde van te konnen ſpree
derdom van by de zeventig jaaren in ver ken, leyde zy haar hoofd, als om te ſlaa- R
achting raakte, en aller oogen en hoope pen, op haare hand neder, en den vieren- #k
zelfs van die gene, op welke zy allermeeſt twintigſten van (7) Lentemaand in 't vyf- somm.

ïf follo, ylings in eene zwaare dofgeeſtigheyd. Om weynige anderen haar in die der Heerſchap- #.
die te verzetten begafzy zich uyt haar hof pye overtroffen. Staatkundig was zy bo- pag. 699.
Eee eee e 2
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16o3. ven die van haare kunne, en gewoon het doelwit te beſchieten, van den eenenhemel
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roer van Staat zelve te regeeren, is nooit hoog gepreezen, doch van den anderen

getrouwd geweeſt, als wier hoog gemoed weder op de haatlykſte wyze en naar 't ver
zich aan de bevelen eens Mans niet wilde ſchil van elks Godsdienſt afgeſchilderd en
onderworpen zien. Verder was zy geeſtig gelaſterd wierdt. De gene, welke haar
van aanſchouwen, aangenaam van zeden, als eenen weergeloozen Fenix des Engel
bevallig van taal, en tot den Hervormden ſchen ryks aanzagen, hebben deezen ge
Godsdienſt, die zy in Engeland en Ierland denkpenning, tot haare (1) onſterflyke (1) A Dif.
weder invoerde, boven maate geneegen. eer, naa haar overlyden in 't licht gegee- #"

Waarom zy, wegens de middelen om dit

fol. 93.

VCn,

Haar prachtig borſtbeeld, dat naar de wyze dier tyden en met eenen geplooiden kraag verſierd
is, ſtaat onder het opſchrift deezer tytelen op de voorzyde:

-

ELISABETH A, D E 1 GR AT 1 A A NG L1 AE, FRAN CIAE,
ET HIB ER NIAE REG IN A.

ELIZABET, DOOR GODS GE NA DE KONINGIN VAN
ENGELAND, VRANKRTK, EN IERLAND.

Rondom deeze tytels ſtaan in den buytenſten rand deeze twee Latynſche dichtregels:
HEI MIHI! QUOD TANTO VIRTUS PERFUSA DEcoRE
G.

NON HABET AET ERN O S IN VIOL ATA DIES.

ACH Mr! DAT DE E ZE DEUGDZAAME, MET Zoo GROOTE
SCHOONHETD O VERGoo TEN, NIET EEUWIG
EN ONST ER FL TCK IS.

Onder eene Koninglyke kroon ziet men op de tegenzyde, by verkorting eenige letters des
naams van Koningin Elizabet: waaronder een vogel Fenix op zyn neſt verbrandt, binnen dit lang
draadige omſchrift:

FELICES ARABES, MUNDI QUIBUS UNICA PHOENIX
PHOENI CEM REPARAT DEP ERIUN DO NOVAM.

O MISEROS ANG LOS! MUNDI QUIBUS UNICA PHOENIX
ULTIMA FIT NOSTRO TRISTIA FATA SOLO.

e) pomp. GELUKKIGE ARABIERS, Br WIE DE EENIGs ze FENIX DER
#
WER RELD STERVEN DE EENEN NIEUWEN (2) VOORT BRENGT.
1Iul Urb,

w

lib. III.

O WT ONGELUKKIGE ENGELSCHE W! BY WIE DE EE

cap. 8.

NIGSTE FENIX DER WER RELD STERVEN DE, ALS

#

DE LAATSTE VOOR ONS LAND EEN DRO E
VIG NOOD LOZ WORD 7.

VE cap: ,,Dat er een Fenix zoude zyn, wordt van eenigen ſtaande (3) gehouden, doch van de verſtan

##. digſte natuurkundigen nevens menſchpaarden, griffioenen, ſfinxen, harpyen, chimeeren, en andere
iibºx cap. verdichte gedrochten, als enkelde harſſenſchimmen der oude Dichteren, met recht verworpen, doch
2.

zoowel by den eenen als anderen, even als hier, voor het zinnebeeld der onſterflykheyd gehouden.

Eynde des eerſten Deels.

2

