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29Oor het overlyden van Eliza Worſeſter (2) met brieven afvaardigden, 16o3.
5 bet verviel de erfenis haarer in welke zy hem van de dood der Konin
(2) Larrey
Ryken aan Jakob, Koning ginne en zyne roeping kennis gaaven, en Hiſt.d'An
van Schotland, als die haar tot het bezitneemen der aan hem vervalle glet. tom.
E

de naaſte in den bloede be

III. fol.

ne Ryken noodigden. Met eene zonder

ſtondt: want zyne Overgrootmoeder Ka linge vreugde ontſing Koning Jakob deeze
zoo aangenaametyding, gaf'er bericht van
Vader(1) Hendrik den VIIIgeweeſt. Zulks, aan zynen Raad, liet ze aan de gemeente
trina was eene volle Zuſter van Elizabets

zoodra die Vorſtin overleeden was, de

door eeneplegtige afkondiging bekend maa

Heeren van den Raad vergaderden, en be
ſluytende Jakob voor haaren opvolger te
erkennen, hem ook niet alleen nog ten
zelfden dage tot Koning van Engeland met
de gewoonlyke plegtigheden lieten uytroe
pen, maar zelfs den Ridder Karel Pergy,

ken, en hebbende haar tot het volharden

afweezen, aangemaand, en van zynent
wege van zyne goede geneegenheyd verze
kerd, ſtelde hy orde op 't beſtier van Schot
land, en zyne aanſtaande reys, die hy in

Zoon van den Graaf van Northumberland,

gezelſchap van eenen grooten naaſleep vee

in haare voorgaande trouwe, ſtaande zyn

en Thomas Sommerzet, Zoon van dien van ler Edelenzyns Hofsden vierden van Gras
II. Deel.

:

A

maand

639.

NE DE R LA N D s C H E

2,

1623. maand ondernam. Het eerſte werk zyner de zalving door den Aartsbiſſchop van
nieuwe regeeringe, en om degeneegenheyd Kanterbury verricht wierdt. En gelyk de

# des volks te winnen, was de begraavenis(1) beſmettelyke ziekte, waardoor in minder
glet, ton. van 't lyk der overleede Koninginne te be als een jaar tyds over de veertigduyzend
# fol de,
zorgen,
welke
met groote
geſchied
doende
naamaals
eeneſtaatſië
prachtige
mar menſchen te Londen waaren uyt het leeven
gerukt, zelf toenmaals nog niet geheel op
meregrafſtedeboven haarebegraafplaats op hieldt, zoo veroorzaakte die ook dat de
rechten. Ondertuſſchen was de nieuwe Ko toevloed der menſchen vry kleyner als naar
ningin, welke haaren Gemaal, mids haare gewoonte was, te meer dewyl toch alle
opgekome ziekte, op de reys naar Engeland toegangen door de Vorſtlyke lyftrawanten
niet verzeld had, ook eyndelyk in gezel (3) bezet gehouden wierden, uyt vreeze #
e

ſchap van haaren Zoon Hendrik en de dat de quaade lucht der toezienderen ook get tem.
Prinſes Elizabet haare Dochter te Londen

die van het Hof mogtebeſmetten. Hoe 't #"

aangekomen, alwaar althans nog eene zeer zy, deeze beſmettelyke ziekte zal ook "
zwaare peſtziekte woedde, die nevens het waarſchynelyk oorzaak gegeeven hebben,
# afzynder Koninginne de krooning tot in (2) dat niet eer als in't volgende jaar dees pen
glet, # Hooimaand vertraagde. Deeze geſchied ning, wegens de verheffing van Koning

#fol

de met de gewoonlyke plegtigheden den Jakob van Schotland op den troon van

645.

vierentwintigſten dier maand, onder welke l Engeland, gemaakt is.

r

-

-

-
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d

Het borſtſtuk van dennieuwen Koning, hebbende het hoofd met eenen gepluymden hoed gedekt,
ſtaat op de voorzyde, en binnen eenen krans van Engelſche roozenen # diſtels, omringd
door deeze tytels:
-- -*

-

t

,

JACon us, De 1 GRATIA MAGN.AE BRITTANNI E, FRANci e,
ET HIB ER NIAE REx.

JAKOB, DOOR GODS GE NA DE KO NING

VAN GROOT-BRITTANj E,

VRAN KR2 K, EN IERLAND.

Op de rugzyde ziet men eene Koninglyke kroon, binnen eenen diergelyken krans, en van
twee ſchepters doorreegen, boven dit byſchrift:
FIRMAN TUR BINA SUB UNO.

16o4.

ONDER EEN EN WORDEN'ER TWEE BEVESTIGD. 16o4.

Dees dag der krooninge wierdt ook in de ne Gezanten naar Engeland zonden, om
Vereenigde Geweſten op uytdrukkelyk be den nieuwen Koning wegens zyne komſt
(4) # vel (4) der Staaten door het aanſteeken van tot den troon van dat ryk geluk te wen
# # veelerhande vreugdevuuren gevierd, mids ſchen. Koning Philips de III van Spanje
1 Aug , de Engelſche Afgezant Karon, op uyt en de Aartshertogen, onaangezien zy met
#ºel drukkelyken laſt zyns nieuwen Meeſters, Engeland totnogtoe in oorlog waarenge
aan Maurits en Oldenbarneveld zoo van

weeſt, waaren onder de eerſten, wier Ge

de dood van Elizabet als de uytroeping
#GE" en komſt van Jakob den VI Koning van
# Schotland, tot de kroon van Engeland
van Holl. kennis (5) gegeeven had. Het zelfde was

zanten te Londen gezien wierden. Ja de

(5) Reſoſ

Aartshertog Aalbert, die Karel Prins van
Arenberg, als buytengewoonlyken Afge
zant,
tot dat eynde
had, betuygde
thans derwaart
openlyk,gezonden
dat hy

te H. d
#

e

#tile,
16o3. fol. ook aan alle andere Hoven van Europa ge

# "daan: zulks de meeſte Vorſten thans hun. ſlechts in oorlog (6) was geweeſt met Eli #t
zabet, "***

:

H I ST O R IP EN N IN GEN. -
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zabet, doch geenszins met het Engelſche wel hy de Staatſche Gezanten met veele 16o3.

ryk, en geboodt dierhalven by plakaat heusheyd ontſing, ontſchuldigde zich (5)
niet alleen dien landaardt niet meer te be

echter op zyne verſche komſt tot den

ſchaadigen, maar dat ook alle gevangens, troon, en dat hy in tyd en wyle zoude
die onderdaanen van den nieuwen Koning zien, wat beſt diende gedaan te worden.

(5) H. de
rOOt

Ned. Hiſt.

fol. 454.

waaren, op vrye voeten zouden geſteld Ondertuſſchen liet hy by deeze gelegen
worden. Dit gedrag baarde by de Wer heyd zich zoo verre uyt, dat ieder ligt be
eenigde Staaten geene kleyne bekomme merken kon, dat hy , zoo veel hem im
ring: welke reeds by brieven dennieuwen mers moogelyk waare, zyne gedachten (6) Meter.
Koning hebbende geluk gewenſcht, thans zoude op Vreede (6) zetten. En inderdaad Ned. Hiſt.
het zelve door 't afzenden van een plegtig tuſſchen hem en de kroon van Spanje was foi 298.
Gezantſchap vernieuwden , waartoe Fre totnogtoe niets vyandlyks voorgevallen: "
derik Hendrik Maurits Broeder, Walraaf ja, dat meer is, Konin Philips had hem,
(1) Reſol. van (1) Breederoode, Jakob Valk Schat zoo hy om op den
troon te ge
der Staat.
van Holl. meeſter van Zeeland, en de Voorſpraak raaken de wapenen moeſt aanſchieten, de
18 April van Holland Johan van Oldenbarneveld zyne van zelf tot hulp en onderſtand aan
16o3. fol.

#

I24

benoemd wierden, wier laatſtens Dochter gebooden. Des zag men in de Vereenigde

Geweſten wel tegemoet, dat men van den
nieuwen Koning, hoewel grooter in magt,
minder hulpe voortaan te verwachten had.

Leeuw.
Batav.

Maria, uyt aanmerkinge van haars Vaders
ongemeene dienſten aan den Lande bewee
zen, op haar huuwelyk met (2) Kornelis
van der Myle, van wege de Gemagtigde

Illuſtr. fol.

Raaden van Holland in dit jaar met twee beeren van dien onderſtand geenszins de

(2) S. van

IO2O,

(3) Reſol.
der Ge
COIIl IIl.

Raad.
van Holl.

zilvere vergulde drinkkoppen, die behalven
het maakloon tweehonderdeenennegentig
guldens en twee ſchellingen gekoſt hebben
de (3) het wapen der Staaten van Holland
voerden, door handen van den Geheym
ſchryver Duyk was beſchonken. Dender
den van Bloeimaand was Oldenbarneveld

3 Febr.
16o3. fol.

(4) uyt 's Graavenhaage, in gezelſchap der

23.

andere Gezanten, over den Briel naar En

4) Reſol.
er Ge
, COmm.

Raad.

. van Holl.
2 Mey

16o3. fol.
I42 •

geland vertrokken, alwaarzy aangekomen

Echter verloor men aldaar, door het ont

hoope van de totduslang gehandhaafde
Vryheyd door de wapenen nog langer te
zullen konnen beſchermen: mids men on

derſtelde dat de vruchten van den zoowyd
uytgebreyden koophandel, en de zuurear
beyd der huysluyden zoo veel ten ge
meenen nutte zouden konnen opbren
gen, dat daaruyt een genoegzaam getal
krysknechten konde onderhouden wor
den , welke in ſtaat zouden zyn om
het Land tegens alle vyandlyke aanſlaa

zynde, niet alleen het achtervolgen der ou
de vriendſchap, maar ook dezelfde hulpen gen te beſchermen. Het gene de zinſpee

den onderſtand, die de Vereenigde Geweſ ling deezer legpenningen is, welke in dit
ten van de overleede Koningin genooten # 't volgende jaar zyn geſlaagen gewor
hadden, verzochten. Koning Jakob, hoe CIl.

I. Op de voorzyde van den eerſten ziet men eenen akkerman, onder 't wapen van Weſtvries
land, zyne jukbeeſten met zweepſlaagen voor den ploeg voortdryven; binnen dit randſchrift:
VICTUM TIBI PRAEPARO, PERGE.

VAAR VOOR T, IK BERET DE U DE LEEFTOCHT:

Op deeze aanmoediging betuygt een welgevers, krygsknecht, die op de tegenzyde verbeeld
Z.

1S»

N E DE R LA N D SC H E

4.

16o3. is, het Vaderland in 't vervolg even moedig te willen beſchermen , want het

randſchrift dier

zyde luydt aldus:

TERRASQUE TUEBOR ET URBES. 16o3.
IK ZAL DE LAN DE N EN STE DEN BESCHERMEN.

16o3.

II. De tweede, die de zelfde voorzyde en verbeelding op de rugzyde heeft, is aldaar zonder
randſchrift, maar de voorgrond beſtempeld met de zelfde woorden:
TERRASQUE TUEBOR ET URBES.
IK ZAL DE LAND EN EN STED EN BESCHERMEN.

III. Dit zelfde ruggeſtuk heeft ook de derde, wiens voorſtuk den zoobeſchreeven akkerman,
nevens het Weſtvrieſche wapenſchild en boven dit opſchrift, vertoont:
VICTUM TIBI PR.AEPARO, PERGE.

16o4.

VAAR VOORT, IK B ERErDE U DE LEEFTOCHT: 16o4.

Deeze voordeelige geſteldheyd van den ander zich uyt het gevecht eenig voordeel
Koning van Engeland voor dien van Span konde toeëygenen. Des beſloot Spinola
je, en dat de Stedevoogd van 's Hertogen in deeze onzekerheyd nog krachtiger poo

boſch het geluk had van vyf vaanen ruyte ging te doen op 't achterſte van des Bevel
(!)H. de render Vereenigde Geweſten te(1) verſlaan, hebbers ſchip, om door 't veroveren van
S#"Hia boezemde den Aartshertogen eenen nieu dat, zich van de geheele zeege oogſchyne
foi A58. wen moed in, om , waare 't moogelyk, lyk te verzekeren: dan door de moedige te
eenen inval in Zeeland, met acht welbe genweer van 't Nederlandſche ſcheepsvolk,
mande galeijen, die hy in 't voorgaande dat uyt den aardt wel aan den man wil,
'# Reſol jaar (2) uyt Spanje bekomen had, en vier wierdt (5) hy met meer dan eene won- (5) Bentiv.
er Ge- mindere ſchepen onder het beleyd van Fre de en wel driehonderd der zynen afge- #.

derik Spinola te onderneemen. Welke, maakt, daarenboven nog eene groote me-pag joo.
van Holl. begeerig om door eene merkwaardige daad nigte gequetſt, veele riemen verbroken,

#

#l voor zich eenen onſterflyken naam te ver en alle zyne ſchepen lelyk gehavend en
werven, den zesentwintigſten van (3) doornageld. Des benam dit en de dood des
# Bloeimaand met eenen zachten wind uyt Spaanſchen Bevelhebbers den overigen de
fol. 5oo de haven van Sluys liep, en tuſſchen de hoope van de zeege te konnen bekomen;
banken doorgevaaren zynde, en de Staat zulks zy vreezende, dat door het geduurig
ſche ſchepen in 't gezigt gekreegen hebben gedonder van 't grof geſchut de Zeeuwen,

29e.

de, in de ope zee eene bequaame plaats op hunne kuſten van 't gevecht verwittigd,
uytkoos om ſlag te leveren. De uytleggers hunnen landaardt nieuwe ſchepen ten on
derVereenigde Geweſten beſtondenuyt drie derſtand mogten toezenden, bytyds we
Zeeuwſche

# en twee galeijen,

der, om niet van alle kanten beſlooten te

van welke er vier aanſtonds op 't zien van (6) worden, naar de haven van Sluys lie- (6) H. de
den vyand dien tegemoet voeren, mids pen. Door deeze zeege, behaald met zeer S:#ia.
het vyfde door tegenwind niet konde op kleyn verlies der Zeeuwen, mids hunne foi A59."
komen. Spinola, behalven dat hy ſterker zwaarlyvige ſchepen door geene musket
in ſchepen en krygsvolk was, had daaren kogels ligtelyk konden doorboord wor
boven ook het voordeel van den wind en

den, is de ongegronde ſchrik voor de

der zonne; zulks zyne vloot, zoodra als Spaanſche galeijen, die zy in 't begin had

(3)H. de moogelyk was, onder een yſlyk (4)ge den opgevat, t'eenemaal verdweenen; zyn

S#ia ſchreeuwderStaatſche ſchepen in'tgemeen, de nu door ondervinding gebleeken, dat
#" doch hy en nog een ander ſchip dat van zy, zelfs by ſtilte, konden overwonnen
Jooſt de Moor, Opperhoofd der Zeeuwen, worden. Des was de vreugd nu te groo
in 't byzonder aantaſtten. Hevig was dee ter, en heeft men, om de gedachtenis der
ze ontmoeting nu van verre, nu van naby, zelve aan de naakomelingſchap naa te laa-

-

nu met grof geſchut, nu met het handge

ten, in (7)Zeeland deezen legpenning ge-E#

weer, zonder dat in 't eerſt de een of de

IDUIlt.
-

fol. 5oo.

-

De

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

I. Boek.

5
16o3.

De voorzyde verbeeldt onder het Zeeuwſche wapenſchild de ſchepen der Vereenigde

ten, welke tegens de galeijen hadden geſlaagen en eyndelyk de overhand behouden,

Geweſ
waarrondom

tot randſchrift ſtaat:

CEDUNT TRIREMES NAVIBUS.

16o3.

DE GA LEIj EN WrKEN VOOR DE SCHEPE N. 1603.

In ſlagorde worden de galeijen van Spinola op de tegenzyde, onder het wapen van

Middel

burg en binnen den zoom deezer woorden, verbeeld:

VICTAE, PEREMT O SPIN OLA, 26. MAJI.
o VERWONNEN, MET HET OMKOMEN VAN SPINO LA,
DEN 26 VAN BLOE IMAAND.

Dewyl de Vereenigde Geweſten door deel door deeze bedreygingen meerder
dien de nieuwe Koning van Engeland ge gaande gemaakt, traden (3) zy met de #
heel tot den Vreede, als gezegd is, genee Vereenigde Staaten in onderhandeling, en #"
gen was, in dit jaar geenszins de gewoon bedongen, zoo hen de nood (4) perſte, van 3o.
lyke hulpbenden, evenals in 't leeven der onder het geſchut van Breda, Bergen op #
geweeze Koninginne Elizabet, vandaar
ontſingen, ſcheenen zy thans alleen be
zorgd om Ooſtende alsnog te beſchermen,
de grensſteden wel bezet te houden, en door
den onderſtand, dien zy aan de opnieuws
muytende Spanjaarden verſchaften, dien

landaardt in gelyke bedryveloosheyd te
houden. Deeze muytelingen hadden, ver

drietig over de traage of geringe betaaling,
naadat de ſtad Graafdoor Mauritsgewonnen

Zoom, of Geertruydenberg te moogen wy- ićog.fol.
ken, en voor hun geld in die ſteden hun- #ee.
ne nooddruft
koopen.zy onder
Wat Brabant
aan- #
#n Ned.
belangt,
dat ſtelden
brandſchatfol.

ting, en dreygden de inwoonders te zullen "
ophangen, de molens in brand, en den
Kouwenſteynſchen dyk doorſteeken, zoo
hen binnen zekeren tydgeen honderdduy
zend guldens voor brandſchatting betaald
wierden. Die van de Kempen moeſten

(1) Meter was, op het eynde (1) van 't voorgaande jaar vyfhonderd guldens's daags opbrengen, en

# hetSpaanſche leger verlaatende, zich naar

altyd tweeduyzend welgezadelde paarden

#* Hamont begeeven, en noch op de bedrey gereed houden, om, wen het hen luſtte,
gingen, noch op de gebeden der Aartsher
togen achtſlaande, nu eens deeze, dan weer
gene
ondernomen, en eyndelyk
het ſterke ſlot van Hoogſtraate
hand veroverd, door nieuwe veſtingwerken
verſterkt, en zich door den aanwas van nog
andere toegevloeide muytelingen ganſch
ontzaglyk gemaakt. Desonaangezien gaf de
Aartshertogtegens hen een plakaat in't licht,
(1) Meter (2) waarin zy voor muytmaakers, ver
#" raaders van 't Vaderland, en ſchuldig aan
gequetſte Majeſteyt wierden verklaard,
geldſommen op hun lyf gezet, en allen in
gezeetenen wierdt verbooden hen met eet
waaren, wapenen, of andere noodzaake
lykheden den minſten onderſtand toe te
brengen. Maar dit dempte geenszins hun

#

#

daarmede hunne uytloopen te verrichten.
Het heerlyke dorp Wavere wierdt door hen
verbrand, desgelyks Hoogaarde, Door
maale, en Grimmigh. In hunnen laatſten
togt, namen zy de ſtad Geldenake in, (5) (:) Meter.
dorpen,
en haddenklooſters
in 't Graafſchap
en adelykeNamen
huyzenetlyke
in de #
#Ol•
w

aſſche gelegd, terwyl de Aartshertog, door
het hardnekkig achtervolgen der belegerin
ge van Ooſtende in geenen ſtaat was van
zoo ongehoorden moedwil naar vereyſch
te ſtraffen. Invoege het beleg van Ooſten
de 't gene alleen was ondernomen om
Vlaandre van het branden en blaaken der

Staatſche benden te bevryden, thans het
Land, door den onbezonnen yver tot die
Vryheyd, in eene veel grootere elende ge
ſtort
den Vereenigde Geweſten
nen opgeblaazen moedwil, want integen
II. Deel.

in Enk
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16o3.

in den jaare vyftienhonderdzevenentachtig om een legpenning, die eertyds daarop ge
door de trouweloosheyd der te hulp geroe munt was, in dit jaar hierop vernieuwd
pene Engelſchen was overgekomen: waar wierdt.

(r) Came
rariiSymb.

Eene ſim of aap, zit op de eene zyde, die haar jong uit ongeregelde liefde (1) tuſſchen de armen
en borſt gekneld houdt, en onder het ſtrooken verſtikt. Ten bediedſel, hoe dat door de onmaati
ge drift, om de beoogde Vryheyd van Vlaandre te bekomen, door het beleg van Ooſtende zoo

Cent. II.
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"77 halſtarrig te achtervolgen, het overige welzyn des Lands wierdt gedempt en verwaarloosd, waar
op deeze ſpreuk tot vermaan paſt:
LIBERT AS NE IT A CHARA, UT SIMIAE CATULI.
MEN HEBBE DE VRTHErD zoo NIET LIEF, ALS
DE SIM HAARE JONG EN.
Een Nederlander, den rook der Staatſche ſtrooperyen aan de zyde van Vlaandre door het be

legeren van Ooſtende poogende te ontgaan, valt onverhoeds in het vuur der uytgeſchreevene
brandſchattingen, en des blaakenden moedwils der Spaanſche muytelingen. Het omſchrift
1SN

FUGIENS FUMUM INCIDIT IN IGNEM. 16o3.

DE ROOK VLIED EN DE VALT Hr IN 'T VUUR. 16o3.

(2) Bentiv.
-

De Aartshertog, ziende zyn gezag zoo
ſmaadlyk gehoond, en door de baldaadig
heyd der muytende Spanjaarden als met
voeten getreeden, beſloot alle krachten in
te ſpannen, en doorgeweld van wapenende
ongehoorzaamen tot reden te brengen ,
doende daartoe zoo in Spanje (2) als Ita

deren ten voorbeeld, op 't ſtrengſte zou
den geſtraft worden. Met deeze benden

kwam ook in Nederland Ambrozius Spino
la, Broeder van den overleeden Frederik,

die beloofd en op zich (5) genomen had (s) H. de
dat zwaare en by veelen hoopelooze beleg
van Ooſtende tot een goed eynde te zullen

#, lië veel nieuw krygsvolk werven, en on-|| brengen, zoo hem nietalleen het Opper
pag. 7oo, der den Overſte Benting, de Graaf Biglia, # in 't leger, maar ook over de Vorſt
en den Heer van Rotonau drie regemen- | lyke inkomſten, die de zenuwen van den
ten in Duytſchland ligten. In Lotteringe oorlog zyn, doch thans verſlapt en uyt
wierden vyftienhonderd ruyters op de been geput waaren, wierdt opgedraagen. Dit
gebragt, en deeze bende in Zomermaand wierdt hem van de Aartshertogen met ver
onder de wallen van Bruſſel door de Aarts maak toegeſtaan, en van hem weder, on
hertoginne zelve bezigtigd. Die van Ar aangezien de bittere afgunſt van veelen,
tois, Ryſſel, Douay en Orchiers namen aangenomen, welke geenszins lyden mog
(3) Meter. aan vyftienhonderd man te werven en (3) ten, dat hy een Italiaan, en maar een
Ned. Hiſt.
onderhouden, gelyk ook die van Hene nieuweling in 't ambacht des oorlogszyn
fol. 5oo.
Verſo.
gouwe achthonderd anderen, waarover de de, boven het hoofd van zooveele ande
zoon van den Raadshoofdman Richardot re ervaarene krygshelden geſteld wierdt.
als Kornel het bevel zoude voeren. Om Maar zyne nyverheyd kwam dien naa
trent het midden van den zomer kwaamen

yver te boven, want aanbiedende den

de nieuwgeworvene Spaanſche benden in benaauwden ſtaat der geldmiddelen met zy
N#
, welke Koning Philips aan zy- | neeygene goederen te hulp te komen, zet
nen behuuwden Broeder tegens de muyte- | tedehy van ſtonden aan (6)af, die by den (6) H. de
lingen tot onderſtand zondt: want niet | geldhandel hun voordeel gedaan, en door #

konnende gedoogen, dat zyne Hoogheyd | ſlinkſche ſtreeken, ſtaande het voorige be- #

#" zoo ſchandelyk vertreeden wierdt, hadhy | wind, zich tot naadeel van den Staat uyt
Alb. pag.
291.

het ſluyten van (4) eenig verdrag met de 's Lands inkomſten verrykt hadden. Zulks
zelve afgeraaden, en begeerd dat zy, an de gemeente, die het geld moet opbren
gen,
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gen, en vaak over quaadebeſtiering klaagt, te worden: als niet duyſterlyk is op te maa- 16o 3.
hieruyt eene wiſſe hoope opvattede dat de ken uyt den inhoud van deezen legpen- vervallene krygs- en ſtaatszaaken door de ning, die in dit en de volgende jaaren, ſtaan
waakende naarſtigheyd van deezen ſchran de de bewindvoering van Spinola, te Ant
deren Italiaan in Nederland ſtonden herſteld

werpen gemunt en veelmaals vernieuwd is.

De eene zyde vertoont eenen arend, die in den eenen klaauw een zwaard boven eenen altaar
houdt, op wiens voorſtuk eene onzydige weegſchaal verbeeld ſtaat. Met den anderen klaauw

ruſt hy op eenen brandenden altaar met twee palmtakken verſierd, en houdt boven de vlam eene
offernap; binnen dit omſchrift:
RELLIGIONE ET JUSTITIA. 16o3.

Doo R DE N GODSDIENST EN DE GERECHTIGHErD. 16o3.
Op de andere zyde ziet men eenige vervallene gebouwen, binnen het vervolg van den voor
gaanden dichtregel:
COLLAPSA RESURG EN T.

16o3.

ZULLEN DE VERVA/L LEAVE ZAAK EN HERS TE LD

WORDEN.

16o;.

Op het bekomen van deezen onderſtand,
zondt de Aartshertog den Graaf vanden
Berg, met dertienduyzend voetgaſten en
drieduyzend ruyteren, midsgaders het noo
(i) Meter.dige geſchut tegens de muyters (1) naar
# # Hoogſtraate, om hen in 't verſterkte ſlot

dorp Vucht en de muyters van Hoogſtraa
te te Vlymen neder, en deed, om niet
door den Graaf vanden Berg overvallen te
worden, zyn leger, volgens zyne gewoo
ne voorzigtigheyd, ontoeganglyk verſchan
ſen. Op 't gerucht van deeze ondernee
ming
kwam de gemelde Graaf ten derden
#l. (2) te belegeren. Terwyl hy hiermede
de Staten bezig was, vaardigden zy eenige Gemag dage des belegs tot ontzet dier ſtad, en le
# #ol. tigden af naar 's Graavenhaage, om van gerde zich den tweeëntwintigſten (7) van (7)ouden
i

July tot

Graaf Maurits onderſtand te verzoeken.

#ol

Welke, naadat zy zich verbonden hadden en Schyndel, bezettende
den Ey-ſtad van
om met hem en voor hem tegens alle vyan kendonk en Hintem, om langs dien (8) #
den der Vereenigde Geweſten te vechten, kant de gemeenſchap van 's Hertogenboſch # "
het Staatſche leger ſamenrukte, en den open te houden. En ofwel hierdoorgenoeg- &#

184.

Oogſtmaand op den Dungen, te Geſtel # der

#

achtſten van Hooimaand zich met het zel

zaam alle hoope verdween van de ſtad te #"

(3) H. de ve in 't gezigt van dat van den Graaf van zullen konnen veroveren, zoo volhardde Verſo

#Hia den Berg neerſloeg: die geen laſt hebben Maurits echter in die te belegeren, omdat
fol. 460, de om eenen (3) veldſlag te waagen, in hy raadzaamer oordeelde het vyandlyke
(4) Relol. den nacht, die den negenden volgde, on leger door vruchteloozen arbeyd (9) op te # de

#" aangezien de aanvechtingen vry verre ge

houden , dan elders zelf met onzekere

#Hiſt.

van 3 tot vorderd waaren, het beleg (4) opbrak. uytkomſte door des Aartshertogen leger fol.461.
tot het verdaadigen van eygene grensſte
nu door de muytelingen verſterkt zynde, den genoodzaakt te worden. De Aarts

# Met dit gelukbegunſtigd, beſloot Maurits,
2ig

# andermaal het beleg van 's Hertogenboſch hertog, kennende de krygskunde van Mau
(5) te onderneemen, 't geene hy's jaars te rits , was desonaangezien niet zonder
#n
van Holl. voore, om den ſtrengen winter had moe vreeze, maar (1o) kwam den vierden van #
er Staat.
EAug, ten opbreeken, ſtellende alle zyne hoope Wynmaand in 't leger, ja in de ſtad zelve, ##
# tol in de vaardigheyd, indien de ſtad ontbloot, ſtelde orde op al het noodige, deed drie- van 3 tot
(#H.
de gelykze was, van bezetting ſchielyk kon duyzend man, onder voorgeeven van te- #l.
Groot
Ned. Hiſt. de berend worden.
Des ſloeg zich Mau gens Maurits leger iets te zullen ondernee- 219.
#6," rits (6) met zyn onderhoorig leger in 't men, ter bezetting daarbinnen trekken,
comm.
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16o3. en zoo nu zoo dan door verſcheydene uyt dermaal behouden van 's Hertogenboſch,

te Meter

vallen het Staatſche leger in zyne werken ook in dit jaar aldaar andermaal deeze
ontruſten. Op deeze wyze elkander tot penningen geſlaagen. Want ofſchoon in

Ned. Hiſt in Slagtmaand voor 's Hertogenboſch heb 't begin de burgers dier ſtad wegens zoo
# bende opgehouden, hebben eyndelyk de zwaare bezetting t'onvreede waaren, zoo
de Staat en Staatſche knechten den vyfden (1) hunne keurden zy in 't vervolg het gehouden ge
# #". werken verlaaten, en zyn in de naaſteſte drag van den Aartshertog niet alleen goed,
6ét
E. tot den, evenals de muytelingen in de ſtad maar beſtonden ook, ziende het ontzet (3) Hiſt.de
1 o Nov.
-

# Graaf, ter bezetting (2) getrokken. Ter daarop gevolgd, zyne voorzigtigheyd (3) #Archid.
Alb. Tag.
269.

eere van Aalbert vind ik, wegens het an volmondig te pryzen.

29-4

De een is wat grooter dan de ander, doch hebben beyden het wapenſchild der Aartshertogen
op de eene, en dat der ſtad op de andere zyde , zynde de randen omzoomd met deeze ty
telen:

ALBERTUS ET ELISABETA, De1 GRATIA ARCHIDUCES AUSTR 1 E,
DUCES BURG UND 1 AE, ET BRABANT IAE.

16o3.

AALBERT EN IZABELLE, DOOR GODS GE NA DE AARTSHE R

TOGEN VAN OOSTENRYK, HERTOGEN VAN BOURGONDIË
EN BRABANT

1603.

Terwyl de Graaf vanden Berg by 's Her diërs en Waalen waaren wederom de eer
togenboſch aan Maurits aldus het hoofd ſten, die hierin hun oogmerk (7) bereyk- (7) Bentiv.
boodt, voerde Ambrozius Spinola als Op ten, als zynde begunſtigd door de hoedaa- # ##
(#) Bentiv. perlegerhoofd (4) het hooge bevel voor nigheyd der plaatſe, en de andere volke- pag: ,"
#. Ooſtende. Welke ziende dat deeze plaats ren, daardoor aangemoedigd, maakten
pag 707. heel ligt te dwingen zoude zyn, zoo maar ten koſte van veel bloeds zich er ook eyn
de haven geſtopt, en den belegerden de delyk meeſter van. Dees voortgang wak
toevoer van onderſtand langs de zee belet kerde niet weynig de hoope, van de ſtad
konde worden, alle zyne krachten en nog te zullen veroveren, des wierden op
ſchanderheyd te koſt leyde, om dit uyt te nieuws mynen tegens mynen gegraaven,
werken. Des deed hy veele fregatten en beukeryen tegens beukeryen geſticht, en
(5) Reſol booten uytruſten, bootsvolk (5) aannee voor het eynde deezes jaars de mee
# men,en van alom een # getal rysboſſen ſte buytenwerken, naa veel bloedvergie
van 19 en zwaare ſteenen aanbrengen, om die in tens, bemagtigd. En alofſchoon de op
#b 't water te werpen, en zich daarover eenen komende Winter de reeds zooverre gevor
1603 fol weg te baanen, en liet veele zakken met derde aanvechtingen vertraagde, en de
3OO.
wol opvullen, die, mids 't gebrek van aar zee door haare holgaande baaren, geduu
rende de (8) winterſtormen, veele wer- # de
de, den belegeraaren tot borſtweeren kon
den verſtrekken, midsgadersook verſchey ken der beleggeren overhoop ſmeet en Ned. Hiſt.
dene vlotten en blinden toeſtellen, om,

waare 't moogelyk, door 't behulp dier
zaaken te gemaklyker over eene wyde vaart
te geraaken. Deeze lag voor de buyten
werken, doch was ter plaatſe daar de Bour
(6) Bentiv. gondiërs en Waalen werkten (6) enger en
# ## niet zoo diep, zulks die de eerſten waa

beſchaadigde ; zoo vatteden echter de tel 4**
Aartshertogen een zeker vertrouwen op,
dat onder hun oppergezag en door het be
leyd van Spinola de zeeſtad Ooſtende, die
nietmin met hardnekkige verweerders en
hechte werken dan de zeekreeft met harde

ſchaalen en ſcherpe ſchaaren gewapend

pag. 738 ren, die er overraakten, wordende eer was, eyndelyk te zynen tyden en plaatſe

lang ook van de anderen gevolgd. Sedert zoude verplet en veroverd worden. Zyn
taſtte men de halve maan aan, die de ove de dit de zinſpeeling van deezen legpen

rige buytenwerken dekte. De Bourgon ning, die in dit jaar te Antwerpen gemunt is.
Rond

s
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Rondom het gekroonde wapenſchild der Aartshertogen, dat op de voorzyde ſtaat, leeſt men
in den rand dit opſchrift:
AL BERTUS ET IS ABELLA DE I GRAT I A.

A ALBERT EN IZABELLE DOOR GODS GE NA DE.

Op de tegenzyde ziet men eenen kreeft door twee gekroonde rechter handen, verbeeldende
beyde de Aartshertogen, met een heyblok gebeukt worden, binnen het randſchrift deezer
woorden:
TEMPORE ET. LOCO.

1603.

TE Z rN EN TrDE EN PLAATS E. 16o3.

De Vereenigde Geweſten integendeel
#
alle hunne krachten in, om Oo

gelyks liet opknoopen, is dus de eene
wreedheyd met de andere niet alleen be

ende zooveel doenlyk was te beſcher taald gezet, maar heeft ook in 't vervol
men: des hebbende Jonkheer Karel van het eene mes het andere in de ſchede ge

(1) Fle-

der (1) Noodt, in de plaats van den houden. Zulks de Aartshertog, door dee
# afgeloſten Heer Frederik van Dorp, tot ze wreedheyd niets gevorderdzynde, eenen
Öoſtende, nieuwen Stedevoogd aangeſteld, waaren anderen weg inſloeg, en alom openlyk
Pºg 4° zy zonder ophouden bezorgd om by de door aangeplakte bevelſchriften aan ieder
duyſterheyd des nachts zoo nu zoo dan werreldkundig maakte ; hoe hy aan alle

het noodige in de ſtad, en de gequetſten uytgeweekenen uyt zyneonderhoor gelan
en afgematte krygsbenden weder daar uyt den, en die zich aan geene andere misdaa
te krygen. Op deeze wyze kwaamen den dan der inlandſche beroerten ſchuldig
daar binnen op den drie- en vyfentwintig vonden, het veylig wederkeeren toeſtondt:
ſten van Oogſtmaand dertien ſchepen met onder uytdrukkelyke belofte, dat hunne
G)Flem. krygsvolk, (2) allerhande eetwaaren, oor goederen, die zy voorheen hadden bezee
#
oſtende, logsvoorraad en ververſingen gelaaden. ten, doch tegenwoordig door de Breukka
#” Dan als op den achtentwintigſten des mer waaren (5)aangeſlaagen,den wederkee- (5) H. de
avonds eenige ſchepen uyt de belegerde renden zouden worden wederom gegeeven. #"Hiſt.
plaatſe, bevracht met gequetſte of aan de Doch met deeze bepaalinge nogtans, dat foi A6,
peſt ziek zynde ſoldaaten, naar Zeeland hen het recht om die te moogen vervreem
-

,

en

meenden in zee te ſteeken, is een der zel den bleef benomen : in welke mids de

ve aan de zyde des vyands aan den grond knoop lag die de meeſten deeze uytbieding
(3) Flem. gequetſte of zieke ſoldaaten
den bele om hen ſlechts in het net te krygen; zulks
# # geraaren in handen gevallen, welke ze al men zich geenszins daarop heeft durven
# ' Ien deeden ophangen, onder voorwenden verlaaten. Welke geveynsde goedertieren
dat 'er geene lyfsgenade aan die ter zee, heyd des Aartshertogen, of ten minſte dat
even als aan die te lande gekreegen wier hy de Vlaamingen totnogtoe met de ver
den, gegeeven wierdt. Maar als Graaf geefſche hoope van Ooſtende of eenen ge
Maurits uyt weêrwraake, ſtaande nog het wenſchten Vreede te zullen bekomen ge
ga) H. de beleg van 's Hertogenboſch, van alle de vleyd had, myns bedunkens aanleyding tot
vaſtgeraakt, en met het ſchip nog twaalf deed verdenken en aanzien als het lokaas

#

#Hiſt gevangenen twaalf, dien dat lot door ge het munten van deeze twee legpenningen
foi, 462, trokkene briefjes te beurte (4) viel, ins heeft gegeeven.

II. Deel.
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16o3.

Fabellae

I. De eerſte, die ook in het volgende jaar vernieuwd is, verbeeldt op de eene zyde de fabel van
den liſtigen en bedriegelyken Vos, die (1) den waakzaamen Haan, uit voorzigtigheyd op eenen
boom gevloogen, zoekt te bepraaten en tot zich te lokken, onder voorgeeven dat tuſſchen al

AEſop.pag.

le de dieren een algemeene Vreede geſlooten, en een plakaat afgekondigd was met verbod, dat

165.

niemand van hen de een den anderen meer leet of ſchaade zoude hebben toe te brengen. En de

(*) zie

wyl ook om deezen tyd, als de Aartshertog alle vyandlykheden tegens de onderdaanen van Ko

(1)J.Ca
ImCTar11

II. Deel

ning Jakob, als (*) gezegd is, had verbooden, een verraad tegens zynen perſoon ontdekt wierdt,

fol. 3.
(2) Reſol.

en waar over de Vereenigde Staaten hem lieten geluk wenſchen, op eene wyze, als of dat met

#

medeweeten van des Aartshertogen Afgezant (2) den Hertog van
waare geſmeed ge
weeſt, zoo is de zinſpeeling nu ligt te vatten: te meer dewyl ook het o chrift het waare oog
merk en den zin van deezen penning verklaart, want het luyd aldus:

derStaaten
van Holl.

1 Aug.
16o3. fol.
I93

ALIUD IN LINGUA, ALIUD IN PECTORE.
ANDERS OP DE TONG, ANDERS IN HET HART.

De welbeſchermde ſtad Ooſtende ſtaat op de andere zyde afgebeeld, hebbende den rand om
zoomd met deeze woorden:

IN ADVER SIS VIRTUS.

16o3.

DAPPERHEYD IN TEGENSPOED.

II. Dit ruggeſtuk wordt ook in dit jaar met een ander voorſtuk

16o3.

#
gevonden, waarop,
erk verbeeld ſtaat 5 bin

ter gedachtenis van de overwinning des voorgaanden jaars, de ſtad Ryn
men dit randſchrift:

HAN C CAPIMUS VIRTUTE DEI.
D EEZE VE RO VEREN WZC DOOR GODS KRACHT.

Immers de zwaardrukkende laſt des lang het ſtuk der munte thans eenige nieuwe
wyligen belegs van Ooſtende zettede on trekkingen voelde. Mids het verval der 16o4.
dertuſſchen de Aartshertogen wederom aan, munte hadden de Staaten van dat Geweſt,
om den Vereenigde # nieuwe Voor zoo in't voorgaande (4) als dit tegenwoor- (4)Reſol.

ſlaagen tot het ſluyten van eenen Vreede dige (5) jaar zeſtienhonderdvier daarop de Staten
door den Graaf van Baſſigny, Zoon van
dien van Boxtel, te laaten doen.

eenen vaſten voet beraamd, en een plakaat #

Want een- en andermaal ontworpen, hetgene de en
I6 2 April

die verzocht van de Vereenigde Staaten de Regeering van Delft,alszynde van een ſtry- ##efol.
noodige vrygeleybrieven, om perſoonlyk diggevoelen,weygerde te laaten afkondigen. der Staat.
van eene zaak van zulk gewigt in hunne Tot het byleggen van dit geſchilwierdt door #"
de Staaten van Holland een Heer uyt hun-i604 fol.
Staatsvergadering by monde
moogen komen doen. Dan die verklaar ne vergaderinge, verzeld van eenen. Raads- #Man

#

(3) H. de
Groot

Ned. Hiſt.

fol. 467.

den zoo hy gezind waare (3) by brieven te

heer, zoo van den Hove van Holland als 16o4.

handelen, in zulk een geval hem te willen Hoogenraade,derwaart gezonden. En ofwel #
antwoorden : doch wat zyne overkomſt de ſamenkomſten, tot vereffening dieron-i664 fol.

aanging, dat die om veele en gewigtigebe eenigheyd zoo in Herfſt-als Wynmaand ##
weegredenen geenszins aangenaam zoude gehouden, vruchtloos ſcheydden, is het oãob.
zyn, of om dat men alhier tot het aangaan ontworpen plakaat desonaangezien door-#"

van den Vreede nog geenszins geneegen, gedrongen, en op bevel der Staaten op de
of voor het ontfonken van onderlinge ver dorpen van Delftland zelfs afgekondigd.
deeldheden bekommerd was. Een gebrek Doch vermids echter die van Delft het
voorwaar, waaraan de veelhoofdige Re handhaaven des plakaats in hunne ſtad even

geeringen niet dan te veel onderworpen halſtarrig bleeven weygeren, wierdt door
zyn, en waar van men in Holland wegens de Staaten van Holland den Magiſtraat dier
ſtad
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ſtad niet alleen gelaſt het afgekondigde pla Maurits, by voorraad op dien ouden voet 1604.
kaat te onderhouden, maar ook den (1) moeſt herſteld (3) worden, om ieder zyn GEEN
Hoofdſchout gebooden, zoo hem daarop recht inmiddelste doen bewyzen, zoo viel deC Gs
-

R# , by de Schepenen recht geweygerd wierdt, daarover vry wat te doen, als wordende #

#

aan den Hove van Holland te beroepen. die zaak met veele (4) hevigheyd weder- van Holl.
# fol. Geen minder geſchil ontſtondt er in dit zyds gedreeven. Zulks, mids ook de Bur-#"fol.
*t
jaar tuſſchen de ſtad Haarlem en die van germeeſters met de Weesmeeſteren van Ou- 284.

69Reſol Amſterdam en Leyde, beroerende het leg dewater onderling niet minder overhoop #l.
der Ge- gen, maaken en hermaaken van den Over laagen, wegens 't ligten van der Weeskin- #
#" toom, begeerende de eerſte dat die zoude deren penningen, men in dit jaar, tot erin- # ll
der vereyſchte onderlinge eenig- #
van Holl gelegd
als hywas.
van oude
tyden | nering
#1.
tot dit worden
jaar toezoo
geweeſt
En hoewel
heyd, niet te onrecht weder deezen leg- # fol.
123.
hy, volgens de uytſpraak van (2) Graaf | penning heeft zien vernieuwen.
#
e

e

e

Van HOll,

• 32.1 •

Twee gekoppelde jukoſſen trekken op de eene zyde eenen ploeg, onder de vermaaning deezer
ſpreuke:

TRAHITE AEQUO JUGo. 1604.
z'REKr oN DER EEN GE LYKD RAAG END JUK. 16.04
Op de andere zyde dryven twee aarde potten in de zee, zynde in gevaar van elkandere te be
ſchaadigen, zoo zy onderling aanſtooten, als dit omſchrift te kennen geeft:
FRANGIMUR,

SI. COL LID IMU R.

Wr BREEKEN, Zoo Wr ONDERLING SToo TEN.
Hoezeer deeze en diergelyke huyſlyke geen volks genoeg tot het volvoeren van
geſchillen Maurits de handen vol werksgaa dit voorneemen hebbende, wierdt hy van
ven, beletteden zy echter niet dat hy, Maurits aangetaſt, en moeſt naa(8)eenhe- &##
hebbende omtrent twaalfduyzend welgere vig gevecht, dit voordeel verlaaten. Op toi ºog,

gelde mannen vergaderd, den vyfentwin deeze wyze alle hinderpaalen hebbendeuyt verſo.

(s) Meter tigſten (5) van Grasmaand met de zelve van den weg geruymd, heeft Maurits zyn le
Ned. Hiſt Walchere naar Vlaandre onder zeyl ging, ger voor Sluys gebragt,de haven doen inne

" * het Zwartegat inliep, en te Kazant geland men, de toegangen verſchanſen, en door
zynde, binnen weynige dagen de meeſte 't leggen van bruggen over de tuſſchenloo
ſterkten in dien oord veroverde, waarvan
ook Oldenbarneveld, vandaar in 's Graa

pende wateren en grachten, de vereyſchte

gemeenſchap tuſſchen de benden verzorgen.
venhaage wedergekeerd, den Staaten om Ondertuſſchen wierdt tot tweemaals toe
(6) Reſol ſtandig verſlag(6) deed. Op de eerſte wapen cenige onderſtand van volk binnen de bele
# kreet, die dees inval veroorzaakte, beval gerde ſtad gebragt, dan die, mids de veſting
3: Mey, de Aartshertog aan Velasko naar Damme, van de noodige eetwaaren onvoorzien was,
# " eene zeer ſterke plaats tuſſchen Sluys en in plaatſe van aldaar hulp toe te brengen
Brugge, te trekken, om vandaar de vyand den hongersnoodverhaaſtte en vermeerder
g! Bentiv. lyke (7) aanſlaagen, zooveel moogelyk de. Invoege Maurits een beſluyt nam, om .
#l was, te
't gene ligt te doen die ſterke ſtad door (9) uythongeren te win- (9) Meter.

#

Pag,71o

ſcheen, vermids het land daarrondom als men; temeer, mids hy 't geluk had van het #".
een groot doolhof van grachten en vaarten geleyde te ſlaan, 't gene onder beleyd van . 599.
was, en onder welke eene van Sluys naar eenen Juſtiniano van voorneemen was om
Damme liep, waarover Velasko, weeten eenige leeftocht in de benaauwde ſtad te
de dat Maurits, zonder daarvan meeſter

werpen. De Aartshertog was ondertuſ

te zyn, niets kondeuytrechten, eenebrug ſchen te Brugge gekomen, en beval aan
ſloeg, en zich begoſt te beſchanſen. Dan Spinola met alle de manſchap, die de bele
C 2.

geraars

N E DE R LA N D SC H E

I2

16o4. geraars van Ooſtende miſſen konden,

zoo onverrichterzaake af te trekken. Het mis

't immers moogelyk waare, de ingeſloote lukken van deezenaanval bragt het overgee
plaats te ontzetten. Hoewel dees dit voor ven van Sluys te weege, waarvan het ver
neemen genoegzaam ondoenlyk oordeelde, dragden negentienden (3) van Oogſtmaand (3) Reſol.
gehoorzaamde hy het bevel, en vergeefſch (4)wierdtgetekend, volgens het welke nog #
g) Bentiv. te Verde getracht hebbende (1) door te omtrent vierduyzend mannen uyttrokken, Raad,

# breeken, meende hy ſedert door eenen welke door den geleeden hongersnood #"
pag. 712

grooten omweg in 't eyland Kazant te ko meer de gedaante van dooden dan van lee- 1694 fol.
men. Dan of hy ſchoon over zekere vaar

venden hadden: Zulks op den korten weg #Meter

ten geraakte, was 't echter onmoogelyk, van twee kleyne uuren, die Sluys van Ned. Hiſt.
mids het aanbreeken van den dag, dit zyn Damme (5) aflegt, omtrent zeſtig door #
voorneemen werkſtellig te maaken. De zwakheyd dood ter aarde vielen. En de- der Ge

Spanjaards nogtans taſtten met groote dap wyl met het winnen van Sluys zeventig #"
perheyd devyandlykewerken aan, invoege ſtukken geſchut, en tien galeijen van den van Holl.
het gevecht een geruymen tyd duurde tot overleeden Frederik Spinola den Vereenig- ##
dat Maurits zelf daarby kwam, de zynen de Geweſten in handen vielen, hebben die #"

(:) Bentiv. telkens op nieuws onderſteunde, en dus

van Zeeland in erkentenis deezer behaalde G9
Meter
Ned. Hiſt,
-

de zes volgende legpenningen verſo.
foi, H.
# eyndelyk de Spaanſchen (2) noodzaakte, voordeelen
doen (6) munten.

pag#13

ten koſte van ruym vierhonderd dooden,

v.

e

:

- -

- -

--

I. De voorzyde van den eerſten verbeeldt, onder het merk der Middelburgſche muntkamer,
de galeijen van Spinola in volle ſlagorde, en omringd door dit randſchrift:
VICTAE PEREMT O SPINO LA: 26. MAY.

O VERWONNEN MET HET OMKOMEN VAN SPINO LA:
DEN 26. VAN BLOEI MAAND.

Binnen eenen zeegekrans leeſt men op de rugzyde dit opſchrift:
CAPTA SLUSA CUM PORTU ET TRIRE MIBUS: 19. AUGUs T 1.

S LUYS MET DE HAVEN EN GALEIj EN VERO VERD:
D EN 19. VAN OOG STMAAND.

Waarrondom in den buytenſten rand nog dit omſchrift te leezen ſtaat:
MIRA

H IS TO RIP EN N IN GE N.

I. Boek.
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604.

Q

#

MIRACULUM MEUM JEHOVA: ANNO 1604.
DE HEERE IS MrN WONDERWERK: IN 'T JAAR 16o4.

II. De tweede, die de zelfde voorzyde heeft, verbeeldt op de tegenzyde de gewonne ſtad met
de in de haven leggende galeijen, omzoomd met dit randſchrift, en onder den Hebreeuwſchen
naam JE HOV AH
TRAXIT, DUXIT, D EDIT o U E. 1604.
DE HEERE HEEFT (ONS) GETROKKEN, GE LETD, EN
(DE STAD) GEGE EVEN. 1604.

III. De derde, wiens voorzyde aan de achterzyde van den eerſten gelyk is, voert op de tegen

zyde, binnen de wapenſchilden van de Ridderſchap en ſtemmende ſteden van Zeeland en om het
wapenſchild van dat Geweſt, deeze ſpreuk:
LUCTOR ET EMERGO.

IK WORSTEL EN HOU MT BOVEN.

IV. Dewyl de vierde alleen beſtaat uyt de ruggeſtukken van den eerſten en tweeden, zoo ver
eyſchthy alhier geene nieuwe beſchryving, zoo als in de afbeelding te zien is.
V. Van den vyfden beſtaat de voorzyde uyt het ruggeſtuk van den tweeden, en heeft verder,
binnen de wapenſchilden van de Ridderſchap en ſtemmende ſteden, om dat van het Geweſt zelf
zynennaam,
Z E E LA N D I A.
Z E E L A N D.

VI. De laatſte heeft ook de zelfde verbeelding en 't zelfde omſchrift op de eene, doch het

gekroonde wapenſchild van Zeeland, binnen deeze woorden, op de andere zyde:
CALCUL1 CAMERAE RAT 1 oNu M ORD IN U M ZELAND IAE.
LEG PENNING EN VAN DE REKEN KA MER DE R
STAATEN VAN ZEE LAND,

Buytenom welke woorden nog dit tweede randſchrift geleezen wordt.
BEATUS POPULUS, CUJUS ADJUTOR DEUS.
WELGELUK ZAL IG IS HET VOLK, WIENS HELPER GOD IS.

De Aartshertog toonde groote droefheyd

beleggeren niet langwederſtaan: te(3)meer tot de

wegens het verlies van Sluys; dewyl men mids de vyand niet ophieldt met mynee- Groot
beducht was dat Maurits, door het be ren , zulks hem door dit middel gelukte # Hiſt.
• 473
haalde voordeel aangemoedigd, met vlie zich eenen weg tot in de oude ſtad te
gende vendelen tot het ontzet van Ooſtende baanen. Waarom de Vereenigde Staaten,
zoude opkomen. Des wierdt op alles or overweegende, dat er reeds over de veer
de geſteld om het gevreesde te beletten, tig (4) tonnen gouds
en een zeer (4) Meter
-

-

#

de toegangen verſchanſt, de ſtad Damme groot getal van ſoldaaten geſneuveld

# #n.

(1) Bentiv. en de ſchans (1) Blankenberg wel bezet, waaren, en in 't vervolg nog meer ſtonden verſo,
#. als waarlangs Maurits noodzaakelyk zy te ſneuvelen, ja dat, zoomen op eer en

pag: ## nen optogt moeſt neemen. Ondertuſſchen voordeel het oog liet vallen, behalven de
wierdt het beleg van Ooſtende met den ſteden Rynberk en de Graaf, door het ver
(#) Reſol uyterſten naadruk voortgezet, eerſt de (2) overen van Sluys in drie maanden grooter

# gracht en eyndelyk de wal vermeeſterd : glori en winſtbejaagd was, dan Aalbert, naa

van Holl.

24 Febr.

waarachter die vanbinnen

CCIn CI1 In 1CU! Wein

een driejaarig beleg zich door 't winnen van

#" met grachten, ſtrykweeren, en bolwer Ooſtende kondeaanmaatigen, eyndelykbe
ken opgeworpen, en dien Troje genaamd ſlooten de nog overige puynhoopen onder
Dan mids deeze werken onbe billyke voorwaarden den Spanjaard in te
ſtorven waaren, konden zy het geweld der ruymen, waartoe zy uytdrukkelyk bevel
hadden.

II. Deel.

D

(1)

I4

•

N ED TE R L A N D S-C HE

1624. (1) aan den Stedevoogd Markette zonden. | eeaig merkelyk naadeel toe te brengen.
Temeer vermids de vyandlyke manſchap | Welke bequaame tydsraaming in het over

#" door dit hardnekkige beleg niet weynig geeven van Ooſtende aanleyding gaf, dat

## verzwakt,

de tyd (2) zoo verre verloo dees legpenning by die van Zeeland ter
(25 Mëter, pen, en de vyand aldus in geenen ſtaat beantwoording van eenen anderen, door de
#4:< 12.
Hiſt was, om voor het eynde van den veldtogt Aartshertogen op 't laatſte van 't voorgaan
fol.
-

-

” deezes jaars aan de Vereenigde Geweſten de jaar gemunt, is in het licht gegeeven.

Op de eene zyde ſtaat tuſſchen het jaar 1604. een zandlooper, binnen den zoom deezer woor
den:

PRUD ENS TEMPORA OBSERVAT.
DE WY ZE GEEFT ACHT OP D EN TYTD.

Tuſſchen het Zeelandſche wapenſchild, en een burghje, zynde het merkteken van de munt
kamer van Middelburg, ſtaat op de andere zyde, binnen eenen eyken krans, het woord
ZE LA N D I A.
Z E E LA NV D.

Op 't ontfangen bevel van 't doen der midden door het vyandlyke leger en een
overgaave, zondt de Stedevoogd Daniël ongeloovelyke menigte vanalom toege
van Hartain, Heer van Markette het on vloeide aanſchouwers langs den zeekant
beſchaadigd gebleeven geſchut, den mee naar Sluys getoogen: naadat de geweezen

ſten oorlogs- en leevensvoorraad, midsga Stedevoogd met de andere hooge Bevel
(3) Meter. ders de (3) Onroomſche Predikanten, over hebberen en Kornellen door den Markgraaf

#
#it loopers, en alle anderen, die het ſluyten Spinola op een heerlyk banket, onaange
ol. 512.
der voorwaarden konden vertraagen, te zien de (7) voorige vyandlykheden, als Ned.
( Meter.
Hiſt.
luyden
van
eer
deftig
onthaald
waaren.
ſchepe uyt de ſtad, en daarnaa op den
fol. 512.
(9plem twintigſten van Herfſtmaand twee (4) vol Ten volgenden dage, als de uytgetrokke Verſo.
## magtigde Hopluyden aan den Spaanſchen ne benden het leger van Maurits naderden,
#. Bevelhebber, die op hunne aankomſt niet deed die het zelve in de wapenen komen,
weynig verheugd, ruymelyk in de van hen en zynde door de meeſte ſlagordens geree
voorgeſtelde
bewilligde. den, is hy de aankomelingen met ontdek
Het zy hy de bezettelingen, om hunnen ten hoofde, en in gezelſchap van de hoog
ongehoorden tegenſtand, dezelve waardig ſte Bevelhebbers zyns legers, te gemoete
keurde, of door dit langduurige beleg gereeden, heeft ze veeleer als overwinnaars,
geleerd, met het beknibbelen van eenige dan overwonnenen begroet, en niet alleen
verzochte kleynigheden de overgaaf niet voor hunne getrouwe dienſten openlyk be
(A H. de langer in onzekerheyd wilde (5) houden. dankt, maar ook verſcheydene ſoldaaten
Groot,
de roemwaardige
bezette
Ned. Hiſt. Dierhalven
lingen tweezyn
dagen
daaraan, verzeld
van tot Serjanten, de Serjanten tot Vaandraa
gers, de Vaandraagers tot Luytenants, en
fol. 473.

#

doel ºm. (6) alle de inwoonders der ſtad, volgens zoo vervolgens de overigen, naar gelang
Beleg van den
Ooſtende,

inhoud van 't
ſ

d

geſlooten verdrag van hunnen rang en elks verdienſten, ver
brandende 1

#' met ſlaande trommen, brandende lonten, hoogd. De Staaten hebben insgelykstereeu

en alle verdere bedenkelyke tekenen van wiger gedachtenis der langduurige verwee
eer, medevoerende vier ſtukken geſchuts, ringe van Ooſtende, opdes zelfs overgaave
uyt eene plaats, die zy met zooweêrgalo niet min, dan op de grootſte overwinningen
ze dapperheyd over de drie jaaren en tach in voorige tyden verkreegen, de volgende
tig dagen beſchermd hadden, te lande gedenk- en legpenningen doen maaken.
I. De
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I. De eerſte verbeeldt op de eene zyde de ſtad Sluys met de omleggende landen, ſteden, ſterk
ten en wateren. Op de andere zyde ziet men de Staatſche bezetting uyt en de Spaanſche benden (1) Home
in het ledige Ooſtende trekken: hebbende aan de ſlinker zyde in den rand deeze woorden van ri'Iliad.
(1) den Griekſchen Heldendichter:
#, #
-

x P T” > E A
G OUD E

-

x A A K E 1' ſ N.

Voo R

KO OP ER E.

Om welke ſpreuk te verſtaan men weeten moet, hoe #" op de gemelde plaats den loo
ºf

Z.

ZCn
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16o4 zen Griek Diomedes invoert, welke in den Trojaanſchen oorlog den trotzen en dwaazen Glau
kus, Overſte der Lyciërs, en den Trojaanen tot onderſtand gezonden, in een tweegevecht ont
moetende, hem door het ophaalen van de oude kennis en vriendſchap van hun beyder vooroude
ren zooverre overreedde, dat dees zyne goude wapenen, die honderd oſſen waardig waaren, te
gens de kopere van Diomedes, die geen negen zouden gegolden hebben, verwiſſelde. Zulks men

hier mede den Spanjaard door den neus wilde wryven; hoe hy, om den moed der Vlaamingen
op te beuren, t'onrecht over 't winnen van Ooſtende, dat hem zoo dier ſtondt, verheugd was,
terwyl hy andere ſteden van meerdere aangelegenheyd ſtaande het beleg dier ſtad, om zoo ſlech

te winſt te bekomen, had ten beſte gegeeven en verlooren, waarom hem ook dit jaarſchrift ver
volgens wordt toegeſchooten:

FLANDRIAM

IT A NE

LIB ER As IB ER?

A

VERLosz Gr VLAANDRE zoo SPANJAARD?
(1) Meter II. De tweede die op bevel der Algemeene (i)straten gemunt is, bevat op de voorzyde de ſtad
#
Hiſt Sluys, nevens de omleggende ſchanſen, landen, ſteden en wateren, en dit opſchrift op de te
ol. 513.
-

genzyde:
DEI OM NIPoT EN T 1 s GRAT 1A, ORD IN Es FOEDERAT ARUM PROVIN
c1 A RUM BEL G11, ILLUSTR 1ss 1 MI PRI N c1 P 1 s MAURICI1 AURA N
G1 AE DUCTU, POST STREN UAM XXXVIII. M EN S1 UM
OSTEN DAE DEFENS1o NEM, FUGATIS, CAESIS, ET RE
PULSIS HISPA No R U M COP11s, CADSAN D1 AM, IS EN
DIICAM, ARDENBURG U M, SLUS AM, ET XII. TRI

REMES HISPAN1c As, PRO RUDERIBus OSTEN
DAE, CAPIUNT MUNIUNT QUE. 16o4.
DOOR DE GE NA DE VAN DE W ALMAG TIG EN GOD, ONDER HET
B ELE YTD

VAN

DEN

DOOR LUCHTIGSTEN

PRINS

MAURITS

VAN ORANj E, HEBBEN DE STAAT EN DER VERE ENIG DE
GE WESTEN VAN NEDER LA N D, NAA O O ST EN DE
ACHT EN DERTIG MAANDEN KLOEK MOEDIG VER
DEED IGD, EN DE SPAANSC HE BENDEN OP DE

VLUGT GEj AA GD, GESLAAG EN, EN TE RUG
GED RE EVEN

TE

HEBBEN,

KAZANT,

rzEND rK, AARDENBURG, SLUrS, EN
TWAALF SPAANSCHE GALETEN,
IN DE PLAATS DER PUTN HO O

PEN VAN OOSTENDE, VERO
VE RD EN GESTERKT: 16o4.

III. De Staaten van Uytrecht hebben (2) denderden gemunt, wiens eene zyde de afbeelding
ren. Ned. van Sluys en der omleggende ſterkten vertoont, boven het wapenſchild van het Sticht Uytrecht,

(,,Mets.

# fol

belend met dit byſchrift:

5

ORD IN Es TRAJECT 1.

v

DE STAATEN VAN UYTRECHT

Op de andere zyde is de ſtad Ooſtende verbeeld, zynde verder zoo de eene als andere rand,
beſtempeld met deeze woorden:
JEHOVA PRIUS DEDERAT PLUS QUAM
PER DIDIMUS. CIO. IOC IIII.
DE HEERE HAD VOORAF REEDS MEER GEG EEVEN

DAN WY VERLOO REN HEBBEN. 16o4.

IV. Van de zelfde Staaten wordt ook een legpenning gevonden met de zelfde op-en omſchrif
ten, doch vertoonende de ſteden Sluys en Ooſtende opeene andere wyze, zooals in de afbeelding
kan gezien worden.
V. De

G

H IS TO RIPE NN IN GE N.
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V. De vyfde, die mede een legpenning is, verbeeldt eensdeels de ſtad Ooſtende, als blykt 1604.
uyt den onder geſtelden naam, andersdeels de ſteeden Rynberk, Graaf, Sluys, Aardenburg, en T"
de ſchans Yzendyk, welke, ſtaande het beleg van Ooſtende, door de Staaten waaren gewonnen:
waarom in den rand van beyde zyden te leezen ſtaat:
PLUS TRIEN NIO OBSESSA HOSTI RUDERA PATRIAE
QUATUOR EX ME URBES DEDI, 1604.
DOOR MYNE MEER DAN DRIEj AA RIGE BELEGERING
HEB IK DEN VTAND PUYN HOOP EN EN HET VADER

LAND VIER STED EN GEGE EVEN. 1604.

VI. De eene zyde van den zesden verbeeldt de ſtad Sluys, en heeft den rand omzoomd met dee
ze woorden:

SOLI DEO GLORIA.

CIO IOC IIII.

GO DE ALLEEN DE EER.

1604.

Op de andere zyde ziet men de ſtad Ooſtende, binnen de hiervoor uytgelegde ſpreuk van
Homerus, verbeeld:
x p r' > E A

x A A K E 1 m N.

GO U DE VO O R KO P ER E.

VII. Welke verbeelding ook wel tot tegenzyde heeft de ſtad Rynberk, die Graaf Maurits,
ſtaande het beleg van Ooſtende, veroverd had, waarrondom dit kantſchrift ſtaat:
HAN C CAPIMUS VIRTUTE DEI.

DEEZE WINNEN Wr Doo R GODS KRACHT.

Niet minder, als by de Vereenigde Ge beelden, op welke die vanbinnen de wer
weſten over het lang verweeren van Oo ken beſchermd, en die vanbuyten de zelve

ſtende openbaare vreugde beſpeurd wierdt, veroverd hadden. Dit ſpiegelgevecht wierdt
gelyk men uyt de veelheyd der in 't licht met een drievoudig losbranden van al het
gegeevene gedenk-en legpenningen kan af grof en handgeſchut beſlooten, en de Aarts
meeten, was de blydſchap by de Aarts hertogen met hun geheele Hofgezin door
hertogen van een zoo hardnekkig beleg, den Markgraaf Spinola op de allerprachtig
waarmede zooveel gelds, bloeds en tyds ſtewyze onder tenten onthaald. De Aarts
verſpild was, eyndelyk tot een goed eyn hertogin echter konde in 't midden dier
de gebragt te zien. Zoodra het verdrag vreugde, zich van het ſtorten van traanen
der overgaave geſlooten en voldaan was, niet onthouden, wanneer zy het zand met
kwam de Aartshertogin zelve nevens haa menſchen bloed beverwd, het land met
(") H#deren Gemaal (1) de nieuwgewonne ſtad de beenderen der geſneuvelden bezaaid en

#

bezigtigen , doch vonden beyden aldaar het omleggendegeweſt, eertydszoo vrucht

2 53-

niet anders dan een ledig erf, opklimmende
aanden eenen kant tot wanſchikkelyke heu
velen en zandhoopen, en aan den anderen
kant afhellende met bogtige kuylen en na

baar, als in eene akelige woeſtyn veranderd
zag. Des in 't gemoed geraakt, en god

derniſſen. Zynde de overgebleevene wer

Duynkerke gedaan, en dus haare belofte #"

vruchtiguyt den aardt, heeft zy eene Bee
devaart naar (4) een Lievrouwenbeeld by (4)Meter,

ken zoo wanſtaltig en dooreen verward, volbragt, die zy zoo Ooſtende gewonnen #"
dat, welke tot verdeediging, welke tot wierde, gedaan had. In 't byzonder be

aanvechting der ſtad waaren aangelegd ge haalde Spinola, door 't winnen van Oo
g# de weeſt, naauwelyks moogelykwaare (2) te ſtende, by al de werreld eenen onſtervely
#Hiſt. onderſcheyden. Om echter aan haare Hoog ken naam ; de Spaanſche Nederlanden
heyd eenig denkbeeld van het voorgaande juychten hem toe, en Antwerpen,'t gene
beleg te geeven, deed Spinola het leger in langs de nieuwgewonne zeehaven zynen
de wapenen, een gedeelte van 't zelve in de voorheen bezeeten koophandel thans we
ſtad, en een ander gedeelte in de naderniſ der hoopte te zullen zien herleeven, heeft
(3) Hiſt de ſen rukken, met buskruyd op elkandere in't byzonder deezen legpenning, tot dank
# vuurgeeven, en door looze aan- en uytval baare erkentenis en eere van den zeegepraa
#
len aan de (3) Aartshertogen de wyze ver lenden Spinola in 't licht gegeeven.

fol.474.
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De eene zyde verbeeldt, onder twee Aartshertoglyke kroonen, eenen zeekreeft in 't midden
van een doornboſch, en binnen dit randſchrift:

TANDEM INHAERET SPINULIS. 16o4.
ETNDELTK B L2TFT HT IN DE DOORNEN HANGEN. 16o4.
Door den kreeft wordt Ooſtende betekend, welke zeeſtad niet min ſterke veſtingwerken, dan
ſcherpe ſchaaren en harde ſchaalen ter beſcherming had: doch die echter eynde

dit

#

lyk
in de doornen, dat is in 't geweld van Spinola, op wiens naam hier gezinſpeeld wordt, ge
raakt was.
Het gekroonde wapenſchild der Aartshertogen ſtaat op de andere zyde, binnen dit rand
ſchrift:

GE cT o I Rs Po UR LA CHAMB RE DES COMPTE s EN BRABANT
LEG PENNING EN VOOR DE REKEN KA MER IN BRABANT.

By dit geluk van Ooſtendes verovering tigſten. Den achtentwintigſten van (5) (5) Meter.
bejaagden de Aartshertogen nog een twee Oogſtmaand wierdt het opgeſtelde Vree- #d #ſt.
de; te weeten, het maaken van hunnen

deverbond geſlooten, en vervolgens door #”

Vreede met den Koning van Groot den Hooggezaghebber van Kaſtilië (6) (6) Reſol.

brittanje. Sedert eenigen tyd herwaart bezwooren,
onaangezien
in dehevige
Parlementsvergadering daar
tegens zeer
rede- #
## l.
hadden de Aartshertoglyke Gezanten zich
(i) Larrey aan dat Hof (1) opgehouden, en tot voeringen waaren gehouden. De verdrag- # fol.

# het byleggen der openſtaande geſchillen punten, die byzonderlyk hunnebetrekking 2. 18.
# #" aan den 'nieuwen Koning opening ge tot de Vereenigde Geweſten hadden, waa
daan: welke, uyt den aardt tot de ruſt, ren dusdaanig : De een zou devyanden en
zooals wy gezegd hebben, geneegen zyn weêrſpannelingen des anderen niet ſtyven,

644.

de, zich deezen voorſtel dierhalven liet noch gedoogen dat die door iemand hun

welgevallen. Om den begonnen handel ner onderdaanen geſtyfd wierden. De mis
voort te zetten wierden thans op nieuws daaden echter dienaangaande door byzon
door den Spaanſchen Koning Ferdinand deren gepleegd, moeſten, zonder quetſin
Velasko Konneſtabel van Kaſtilië, en ge van den gemeenen Vreede, in 't byzon
Alexander Roveredo Raadsheer van Mi der geſtraft worden. De Briel en Vliſſin
(2) H de laan, en door de Aartshertogen Johan (2) ge bleef den Engelsman verpand , zoo
#n. Richardot, en Lodewyk Verryken tot het nogtans dat het den bezettelingen dier ſte

fol.474 afdoen der nog zweevende oneffenheden, den niet vryſtonde zich in den oorlog te
alsbuytengewoone Afgezanten aan Koning mengen: om welken te doen eyndigen men
Jakob gezonden. De grootſte hinderpaal, zich wederzyds zoude bevlytigen. Wel
die het ſluyten van den Vreede vertraag zoude de (7) vaart tuſſchen de Engelſchen (7)H. de
de, was de vrye vaart, die door de Engel en Nederlanders ten koophandel open, dan #a
ſchen van den Spanjaard zoo op Ooſt- als de Hollandſche koopmanſchappen in Span- #"
# Weſtindië (3) begeerd, doch van den laat je, en de Spaanſche weder in Holland te
#ſten geweygerd wierdt. Dan deeze zwaa brengen den Engelſchen verbooden wee
#ol righeyd en veele andere wierden, 't zy zen. Behalven deeze wierden er nog ver
”
door de bequaamheyd der Staatsbedienaa ſcheydene andere punten van minder ge
ren, 't zy door de kracht van 't Spaanſche wigt, en de Vereenigde Geweſten raaken
goud, binnen zeer weynige dagen uyt den de, in 't geſlooten Vreedeverdrag ge
weg geruymd; mids van deeze vaart in het vonden : 't gene in 't begin van Herfſt
geheele Vreedeverdrag geen het minſte ge | maand onder 't geſchal van trompet
# de wag gemaakt, maar iederby zyn ingebeeld ten (8) wierdt afgekundigd, en ook voet (8) Meter.
N#Hiſt recht gelaaten wierdt: invoege die zaak (4) gaf tot het maaken van deezen gedenk- #".
tel. 474 bleef hangen aan 't oordeel van den mag penning.
#3.
11t.
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Op de voorzyde wordt het borſtbeeld des Konings van Grootbrittanje, gekleed volgens de

#",

gezien, hebbende het hoofd met eenen hoed, waarop eene Koninglyke kroon
ſtaat, gedekt. De rand bevat deeze tytels:

dragt dier

JACOBUS, De1 GRAT 1A ANGLIAE, SCOT 1 E, FRAN c1AE ET
HIBER N1 AE REX.

-

JAKoB, Door Gods GENADE KONING VAN ENGELAND,
SCHOTLAND, VRANKRTK EN IERLAND,

Op de rugzyde houdt de Godsdienſt in de eene hand een kruys en in de andere eene branden
de fakkel, vermids by deezen Vreede bedongen was, dat de in Spanje woonende Engelſchen
over
denhoudende
Godsdienſt
niethand
zouden
gemoeid
rechter zydezynde
ſtaathet
de (!)
H. de
Vreede,
in de(1)eene
eenenmoogen
Vreedepalm
en in worden.
de andere Aan
eenendefruythoorn,
Groot
Ned. Hiſt.

zinnebeeld van den overvloed, dien men door het ſluyten van deezen Pays hoopte te bejaagen. foi,
Waarop ook dit omſchrift zinſpeelt:
w

HINC PAX, COPIA, CLARAQUE

RELIGIO.

ANNO 1604

VAN HIER Ko Mr DE VREEDE, oVERVLOED EN zvrVE RE
GODSDIENST

IN 'T JAAR 1604.

Om ook eenen Vreede tuſſchen de Aarts

gens zonder (7) genade over boord te wer- (7) H. de
hertogen en de Vereenigde Geweſten te be pen. Omtrent Dover ontdekte de Admi- S#"Hia.
werken, was van wegen zyne Keyzerly raalden afkomenden vyand, dien hy, wey- fol. 482.
(2) H. de ke Majeſteyt Maximiliaan Cochy in (2) gerende zeyl te ſtryken, ten deele in den
#ia. Holland gekomen, en had vrygeleybrie grond ſchoot, ten deele doodſloeg, of ge
fol. 479. :ven voor de Gezanten van Saxen, Ments, vangen gekreegen rug aan rug gebonden
en andere Vorſten des Duytſchen Ryks overboord werpende liet verdrinken: zulks
verzocht. Dan dewyl de Vereenigde byna de geheele helft van de ſchepen en
Staaten op dien voorſlag zich niet wilden manſchap op deeze wyze is omgekomen.
uyten, voordat zy wiſten ofzyne Keyzer Sedertwierden nog dooreenen Rotterdam
lyke Majeſteyt en de Standen des Ryks ſchen Zeehopman, Moy Lambert genaamd,
met de Vereenigde Nederlanden, als eenen de Duynkerkſche Admiraalgenomen, zeſ
16o5. .

o)Refol. Vryenſtaat, (3) zouden willen handelen, tig van de gevangens (8) opgehangen en de (s)H. de
der Staat. zoo vertrok de Keyzerlyke Afgezant, en overigen, die 't niet ontvlugtten, om hun E:
(4) bevaalen de Staaten alles ten ſpoedigſte ne jonge jaaren verſchoond. Ondertuſ- #l.
ióos, fol. tegens den aanſtaanden veldtogt deezes ſchen ruſtte zich Maurits geweldig toe om 493.

#"
-

#Meer jaars te vervaardigen. Het zelfde deed Antwerpen aan te taſten, danuyt de groot- o, H. de
*** twaalfhonderd welgeoeffende ſoldaaten in wat er gaans was, heeft hy ligtelyk dien #.
Ned. Hiſt. Spinola, en tot verſterking zyns legers heyd der toeruſtinge de vyand afmeetende Groot
acht zwaare en eenige ligte zoo Engelſche aanſlag verydeld, zulks Maurits, naa 't ##

# als Hoogduytſche

#

van Liſſabon

van Hoij," over den Oçeaan naar de Vlaamſche kuſten

ſlot van Woude, niet verre van Bergen ge- #el.
legen, binnen vyf dagen tot de overgaaf comm.

# voeren. De Vereenigde Staaten hiervan gebragt (9) te hebben, met zyn leger het #en
#”" (5) verwittigd belaſtten, om zulk een ſtout naar Vlaandre wendde, alwaar vryleger #Mey"

# beſtaan voor het toekomende door ſchrik verkondigd (1o) wierdt, en hy in 't voor- #5 fol.
# # te weeren, Willem Hautain Admiraal van gaande jaar, met zoo veel geluksSluys ge- # H. de
7#
Juny,
afkomenden Spanjaard
in het wonnen had, niet twyfelende of hy zou de Groot
fol. Zeeland
(6) Kanaalden
te onderſcheppen,
en de gevan

ſchans (11)aan 't Sas van Gent veroveren, # #
E 2.

-

Waaf -

NE DE R L A N D SC H E
16o5. waardoor het water, van die ſtad en 'tom iets groots van deezen veldtogt verwacht,
- gelegen land afgeleyd, zich in de Honten ja men zag tot lof van Maurits deezen ge
in zee looſt. Wat ook hiervan zy, ieder had denkpenning in dit jaar in 't licht komen.
2O

Rondom zyn geharnaſt borſtbeeld leeſt men, in den rand der voorzyde, deeze tytels:

MAURITIUs PR neers AURaniz, comes NAssavia,
CATT 1 M ELI B o c1, MARCH 1 o VERAE ET
VLISs 1N GAE.

MAURITS PRINS VAN ORANj E, GRAAF VAN NASSOU,
KATSEN ELLEN BOGE, MARKGRAAF VAN VEERE
E IN VLISSINGE.

Binnen eenen lauwerkrans is op de rugzyde eene weeldrige Oranjetelg verbeeld, die uyt eenen
ouden en geknotten Oranjeboom is opgeſchooten , het omſchrift is zyne gewoonlyke zin
ſpreuk:
TAN DEM FIT SURCULUS ARBOR. ANNO 16or.
ErN DE LTK WORDT DE TE LG EEN BOOM

IN 'T JAAR 16or.

Maar als Maurits zyn leger in het dorp vyfhonderd man in bezetting lag. Straks
Watervliet, niet verre van Yzendyk, ne de loopgraven hebbende geopend, deed

derſloeg, is Spinola, die tevoore al eene hy van vier beukeryen de wallen heftig
brug over de Schelde had doen ſlaan, den beſchieten, en de zynen tot aan den boord
Staatſchen tegengetrokken, en zyn leger der gracht naderen. Hierop ontviel den
tuſſchen Maurits en het Sas van Gent by

|bezettelingen de moed, zulks zy, onbe

het dorp Boukhout nederſlaande, heeft hy wuſt dat Maurits tot hunne verloſſinge in
eenen langen tyd # vyand bedryveloos aantogt was, op den achttienden van
ehouden, ja zich verſchanzende toege Oogſtmand (4), het verdrag wegens 't

# om allen toevoer derwaart,

g:

zoo veel

overgeeven der ſtad met (5) Spinola ſloo- #"
hem moogelyk was, af te ſnyden. Zulks ten: die de zelve, naadat ze was inge- # I

ruymd, by uytneemendheyd verſterkte. #
En ofſchoon ſedert nu op Bergen op Zoom #
door den Spanjaard, dan op Gelder door #l.
Graaf Maurits, een aanſlag was onderno- 213.
;) H. de van ſoldaaten (1) merkelyk afnam. Als men, zoo liepen echter die allen tot niet;
&# , nu op deeze wyze Maurits in Vlaandre en ſcheen nog geen eynde van Neder
#" door Spinolawierd opgehouden, liet dees lands jammeren voorhanden, zoo niet
het Staatſche leger hierdoor, en dat het
zelve in eenen waterachtigen en ongezon
den grond verſchanſt lag, dagelyks ver
zwakte, en zoo door ziekte als verloop

een beſtendige Vreede geſlooten, of groo

,,Reſol, door (2) Buquoy eene ſchans ter wederzy
#n
den van den Ryn by Keyzerswaardopwer tere overwinningen behaald wierden:

#" pen, tuſſchen beyde eene brug over dien

door welke de overwinnaar in ſtaat was

i365, fol ſtroom ſlaan, en, zich in perſoon naar om zynen tegendinger de wetten van
d
Buquoy begeevende, naa't winnen (3) van den Vreede voor te ſchryven , gelyk
'#" Oldenzeel op den negenden van Oogſt de Roomſche Nederlanden op deezen leg

#

Ned. Hiſt. maand de ſtad Linge belegeren, waarbin penning niet duyſterlyk te kennen gee
** nen onder den Hopman Maarten Kobben VCIl.
De

H IS TO R IP EN N IN GE N.

I. Boek,

T), I

16o5,

\

De eene zyde verbeeldt de Overwinning, houdende in de eene hand eenen zeegepalm, en
in de andere eenen ſleutel, dien zy den Vreede, ſtaande naaſt eenen brandenden altaar,

AAIA-

-

biedt: ten bediedſel dat de voorſpoed der wapenen alleen in ſtaat was om aan den V reede (1)Suetoni
den ſleutel, dat is de magt, te konnen geeven, waarmede de tempel van Janus, die oudtyds #r
geduurende (1) de Vreede geſlooten was, maar by oorlogstyden openſtondt, gelyk op (2) eenen 22 & Ner.
13
penning van Auguſtus en Nero te zien is, moeſt toegeſlooten worden. Waarnaar thans de caP
(2) Ou

Spaanſche Nederlanden wenſchen, als blykt uyt dit omſchrift:

daan R.

Moog.

16oy.

PAX AUT VICTORIA CRESCAT.

DAT DE VREEDE OF DE OVERWINNING TO E NEE ME.

taf. CVI,

16oy.

Rondom het gekroonde wapenſchild der Aartshertogen leeſt men, in den rand der andere zy
de, deeze woorden:
CALCU L1 RATIo N U M FINANCIA RU M.
LE G PENNING EN VAN DE REKEN KA MER
D ER GELD MID DE LEN.

Grooter onheyl, dan het verlies van 1 hadden de aanleggers van dit gruuwelyk
Linge, waare den Vereenigde Geweſten | ſchelmſtuk eene nog godloozer (5) eed- (s)Lartey
vanover zee op den hals gekomen, zoo zweering, by 't ontfangen van 't Nacht- #
de Hemel, door het tydig ontdekken van maal uyt handen van Vader Gerard Jeſuit #
eene tweede ſamenzweering tegens de lee afgelegd. Op deeze wyze voor alle uyt- 661.
vens van 't Koninglyke Huys en alle de lekking zorg gedraagen hebbende, en de
Grooten des Britſchen ryks, den reeds tyd der Parlementsvergadering binnen tien
halfuytgevoerden aanſlag op 't onvoor dagen voor handen zynde, ontbrak er
zienſt niet had verydeld. Zoodra Koning niets als de laatſte ſlag, en de zaal te laaten
Jakob den Engelſchen troon beklom, had opvliegen. Doch de Vrouw van Abington,
den de Roomsgezinden by ingeleverd eenen der medepligtigen, door een kleyn

(3) Lartey ſmeekſchrift (3) de vrye oefening van hun briefje den Lord van Mont-Eagle (6)haaren (6) Larrey
#nen Godsdienſt, evenals aan de Onroom Broeder uyt meêdogendheyd waarſchuu- #

# ſchen in Vrankryk vergund wierdt, met wende, van niet op den beſtemden dag in tifol,663.

(4)Reſol,
de
vanStaat
Holl.
###"
1695, fol.

*

veel naadruks van den nieuwen Koning ver
zocht. Dan zyne weygering, op dit ver
zoek gevolgd, had ſedert de gemoederen
der Roomſchen van die Majeſteyt ver
vreemd, met ongenoegen tegens haare re
geering vervuld, en eenige yverzuchtige
Roomſchen, uyt altevoorbaarige en on

de Parlementsvergadering te verſchynen,
heeft die van deeze gedaane waarſchuu
wing den Koning kennis gegeeven: welke,
naa geïnden raad, ſtraks de rondomſtaande
huyzen en kelders des Parlements heeft
laaten doorzoeken, het buskruyd gevon

bezonne drift voor hunnen Godsdienſt,

ydeld. Verſcheydene van de aanleggers
wierden gevangen gekreegen, en naar ver

aangezet, om de vergaderplaats des Parle
ments te ondermynen, en door (4) geweld
van
. het daarondergebragte buskrydden Ko
ning, zyne Zoonen, en de Grooten des
Ryks, als zy te ſamen daarboven zouden

den , en aldus het verraad ontdekt en ver

dienſten geſtraft. Al de werreld ſtondt ver
baaſd over zoo ſchriklyken en ongehoorden

,

aanſlag, en alle aangrenzende Moogend
heden toonden zich over de (7) ontdekking (7) Larrey

vergaderd zyn, eensſlags te laaten opvlie verheugd: ja Koning Philips de III zondt ##
gen, en onder de puynhoopen van het op een buytengewoon gezantſchap naar Enge-##
gejaagde gebouw te verpletteren. Opdat land om Jakob geluk te wenſchen; even
dit godloos voorneemen zoude geheym gelyk men in de Vereenigde Geweſten, op
blyven en te zekerder uytgevoerd worden, uytdrukkelyk bevel der Staaten, en ter ge
II. Deel.

F

dach

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

2, 2,

:

1605. dachtenis deezer gelukkige ontkominge, twintigſten van Slagtmaand uyt te ſchry
#TF#- niet alleen goedvond eenen algemeenen yen, maar ook den volgenden legpenning
# GE Vaſt-(1) Bank-en Beededag, den tweeën- 1 in 't licht te geeven.
COnnnn.

-

Raad.
van Holl.

-

24 Nov.

16o5, fol.
3Co. en

39I.

(2) Meze- . Een ſlang is op de eene zyde tuſſchen verſcheydene Franſche leliën en Engelſche roozen ver
#y
Abr
Chron.

beeld; binnnen dit omſchrift:

de l'Hiſt.

DETECTUS, QUI LATUIT.

de France,
tom. VII.

SE NAT Us Co Ns U L To.

pag. 2o2.
(3) H. de

HY IS ON DE KT, DIE 'ER SCHU rLD E.

Groot

Ned. Hiſt.

O P

fol. 475.

RAAD S BES LUVTCT GE MUAVT.

(4) Larray
Hiſt.d'An

glet, ton.

Om dit zinnebeeld te verſtaan, moet men aanmerken, dat de Jeſuiten eertyds uyt Vrankryk

Jl, fol,6% (2) gebannen zyn geweeſt, wanneer een hunner leerlingen op 's Konings leeven had toegelegd;
zooals thans uyt Engeland, om dat
dier geeſtlyken hebben geleerd en (3) ſtaande gehou
#ſt den dat de Paus van Rome de magt hee t om volken te ontſlaan van de verſchuldigde gehoor
fol,5or, zaamheyd aan hunne Koningen, die van hem in Godsdienſt verſchillen: zynde ook twee (4) Je
(#Reſol ſuiten, nevens de andere deelgenooten, als meêwuſtigen des verraads, te London gerecht. Ge

#

##

lyk in 't volgende jaar de zelfde ordre niet alleen uyt den Vryenſtaat (5) van Veneetſië gebannen,

#" maar in dit tegenwoordige door de Staaten van Holland (6) zelfs een- en andermaals (7) aanſchry
van Holl, ving gedaan is, om op 't inkomen der zelve in deeze landen zeer naauwe toezigt te neemen.
2 Mey

Op de andere zyde ſtaat de naam JE HOV AH, HEERE, binnen eenen doornekrans, en

#5: " dees binnen dit jaarſchrift, ontleend van den gewyden (8) Harpzangdichter, doch hier op Koning

#Reſol.

Jakob toegepaſt:

derStaaten
Holl.
3 Aug.

#

No N Do R MIT As T I ANT Is T Es IA Co B I.

16o5. fol.

G r HEBT NIET GES LUTME RD, O BE WAARD ER JA KO BS.

229.

(8) Pſalm
CXXJ.V.4.

#

Spinola, die in 't voorige jaar den oor overd, en opgetrokken tegens Manſvelt
log op zyns vyands bodem gebragt, en de hem van 't eyland Voorne verdreeven. Van
# " vervalle (9) krygstucht onder de benden zyn huuwelyk met Maurits halve zuſter
Ned. Hiſt herſteld had, reysde in perſoon om het (*) hebben wy hiervoor gewaagd, en zyn- (*) zº.
#. noodige geld naar(1o) Spanje, en kwam de gewoon, ſtaande zyns Zwagers jonge #
Hiſt der niet eer dan in 't begin van Zomermaand jaaren de Staatſche krygsmagt als zyn Ste-"
# deezes jaars zeſtienhonderdzes terug in dehouder te gebieden, heeft hy, ziende
I6

Nederland.

Alwaar, ſtaande dit afwee

dat men hem miſſen konde, en Maurits
boven hem vorderde, zich de Staatſchen

zen, door eenen welgelukten aanſlag te
gens het ſtedeken Breëvoort door Du Ter dienſt onttrokken, ſedert een ampteloos
(! ) H. de rail (11) ondernomen, de voorgenome be leeven geleyd, en zoo door verdriet en

S#a, graafenis van Philips van Hohenlo voor quelling als geduurige gaſtmaalen de leden
eenige dagen wierduytgeſteld. Dees Graaf, ontſloopt, en dus eene langzaame dood, (rs) H. de
een Duytſcher van afkomſt, had zich ſtaan (15) zwaar voor eenen man van oorlog, ge- #
de de Nederlandſche beroerten aan de zy had : welke den vyfden van Lentemaand #.
# de der Staatengevoegd en was door die van deezes jaars en omtrent het vyftigſte zyns
van Holl. Holland, op 't omkomen van Prins Wil ouderdoms te Yſſelſteyn (16) voorviel. By #
fol. 5or

-

# lem den I, tot Stedehouder van Maurits, zyne Gemaalin heeft hy geene kinderen ##
2# en

ſtaande deszelfs jonge jaaren, benoemd geteeld, en dus zyne naagelaatene goede- Verſo.
ren aan zyns Broeders zoonenby uyterſten
ne gelegenheden voortreffelyk gequeeten wille achtergelaaten . Tot het bywoonen

# H.de (12) geworden, als die zich in verſcheyde
G#ot

# en door de wapenen vermaard gemaakt had.

der begraaveniſſe, welke den zesden van

# # de Sedert had hy de ſtad Graaf (13) geſpysd, Graſmaand ſtondt te geſchieden, hadden

#an den Heer Hautepenneby's Hertogenboſch

ook de Vereenigde Staaten, de Raad van
fol. E" verſlaagen,(14) de ſchans Krevekeur ver Staate , en de Gemagtigde Raaden van
Hol

H IS TO R I P EN N I N GE N.
(1) Meter.
Ned. Hiſt.
fol. 549.
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Holland eenige Gemagtigden(1)benoemd: veldheer, welke Lodewyk Kazimier tot 16o6.
maar om het gemelde voorval de lyk Vader (2) en Anna Graavin van Zolms GyTnhof

ſtaatſi geenen voortgang hebbende gehad, tot Moeder gehad heeft, wordt op deezen #
wierdt het lyk by voorraad te Yſſelſteyn gouden gedenkpenning bewaard, welken # "
in de kerk gezet, totdat zyne Bloedvrien ik nergens als onder de penningen van den
den uyt Duytſchland het zelve zouden ko Heer Adriaan vander Lelie te Delft ge
men afhaalen. De gedachtenis van deezen zien heb. ------

De voorzyde vertoont zyn geharnaſt borſtbeeld met eenenruymgeplooiden kraag, en binnen
dit Hoogduytſche omſchrift:

PHILIPS GRAVE VON HOËN LoE, UND HERR ZU LAN GEN
BER G, BARON ZU L ISFE LD, LEUTEN ANT G EN ER AL UBER
HOLLAND, SEE LAND, UND WEST FR 1 Es LAN D.
PHILIPS GRAAF VAN HO HENLO, EN HE ER TE LANGENBERG
BARON TE LIESVELD, A LG E ME EN LUY TE WANT OVER
HOLLAND, ZEELAND, EN WESTVRIES LAND.

Want hy was voor Stedehouderdes algemeenen Landvoogds (3) dier byzondere Landſchappen, (..) Hoon
en over hunne Krygsmagt, aangenomen. De tegenzyde voert zyn gehelmd wapenſchild in vieren Néd. Hiſt.

gedeeld, waarvan het eerſte en vierde deel beſtaat uyt twee zwarte (4) loopende luypaarden op fol. 1945.

een zilveren veld, zynde het ſtamwapen van Hohenlo. Het tweede en derde gedeelte zyn door- Ned.Jaarb,
Re,Grººt
geſmeeden, wier bovenhelft beſtaat uyt eenen gouden leeuw op een zwart, en de onderhelft uyt fol. 92.
acht zwarte ruyten op een gouden veld, zynde dat van Langenberg. Voorts wordt het wapen (4) ímhof
van Hohenlo gedekt met eenen helm, waaruyt tuſſchen roode vuurvlammen een zilvere fenix Not SR.I.
opkomt: en dat van Langenberg door eenen, waaruyt tuſſchen twee zwarte hoornen de ge- Proc. tol.

kroonde goude leeuw van 't wapen zelf opſtygt.
EHRE GIBT

Het omſchrift is:

GOT T.

GOD GEEFT DE EER.

Zoodra Spinola met nieuwe geldmidde
len, en hierdoor het heir met nieuw krygs
volkuyt Duytſchland, met eenige Waalen
en tweeduyzend Spanjaarden geſterkt was,
vondt hy zich in ſtaat om aanvechtender
wyze te konnen oorlogen. In 't begin van
Hooimaand brak hy met dit magtige leger
uyt zyne wapenplaatſe op, en toog naar

565.

16o4.
16o4.

zynen op den derden dag totaan den boord
van de ſtadsgrachten kwaamen. Sedert
naa veel ſtrydens en bloedvergietens ook
over deeze gracht geraakt, en de halve
maan, die er achter lag, vermeeſterd zyn
de, viel die aanzienlyke ſtad, naa een be

leg van negen dagen, in handen (7) van #
Spinola. Dees ziende zich eer dan hy ge- van Hoij,

den Yſſel, met voorneemen van daarover dacht had overwinnaar, liet door Buquoy,
-

24 Aug.
16o6. tol.

-

te trekken: doch naa 't winnen van Lo

die vergeefſch had getracht in de Betu-2, 6.
chem,vondt hy het water zoo hoog en den we te vallen , Rynberk aan de Bra

(s)Bentiv. tegenſtand der Staatſche krygsmagt zoo bantſche zyde berennen : even gelyk

#
# groot, dat hy dit voorneemen (5) ſtaaken
# moeſt. Des trok hy, mids Graaf Maurits

zyn onderhoorige leger aan den ande
ren kant (8) deed, die naar Vrieſland ge- (8) Bentiv.

#k met het Staatſche leger Zutfen en Deven keerd is. De ſtad was welgeſterkt, de #d.
#

ter dekte, denderden(6) vanOogſtmaand bezetting welgemoed , en door Maurits pag. 73o.
De
# twee dagen daaraan de loopgraaven met zoo belegeraars desonaangezien taſtten de wer
1606, fol veel ſpoeds openen en voortzetten, dat de ken met groot geweld aan : zulks zy,
2O7.
Raad.
Holl.

met het zyne naar Grol, deed daarvoor van een gewis ontzet verzekerd.
F 2.
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rzo6. naa 't inneemen van den voorwal, eerſt de ſtrooid, en de overige achtien op't onvoor
ſchans aan de overzyde des Ryns, en zienſt door eene magtige Spaanſche vloot
vervolgens ook de tweede, die op het Ey onder Faſciardo aangetaſt, zulks zekere
land
lag , ligtelyk veroverden. Sedert Reynier Klaaſzoon Onderadmiraal van
(1) Reſol.
de Staat en kwam Maurits wel tot ontzet, doch het Zeeland, om niet leevendig in handen van
Yaº
:# verkrachten van de beſchanſing der belegge den vyand te vallen, zich en het ſchip,
31 Octob

#5%# ren(1) ondoenlyk vindende,was hy oogge door 't aanſteeken van zyn eygen buskruyd

## tuygen,
dat zich die ſtad den eerſten (2)
Wynmaand Spinola overgaf. Maar
derStaaten Wall

in de lucht (7) joeg, terwyl de andere (7)H. de
Hollandſche ſchepen, door vrees veroverd, #t.

313 Il

en (8) verſtrooid een gelyk gevaar, niet als foi,

#
31 Octob. naauwelyks was aldus Rynberkgewonnen,
#5% # of eene nieuwe muytery ontdekte zich on
#eel der de Spaanſche benden. Zulks Maurits
#S#n hierdoor aangemoedigd, eerſt Lochem her
van
# nam, en vervolgens Grol (3) belegerde.
31 Octob.
### Dan Spinola kwam aanſtonds tot ontzet
26
dier nieuwgewonne ſtad, en noodzaakte
(4) Bentiv.

door 't byzetten (9) der zeylen, ontkwa-#,
men. De gemoederen van de ingezeete- van Holi.

nen der Vereenigde Geweſten waaren door ?#l
alle deeze ſamenloopende tegenſpoeden bo- #

venmaate met vreeze bevangen, en zeer #
neerſlagtig geworden, te meer, mids eeni- van Holi

2-

Hi

ſ#" Maurits den tienden (4) van Slagtmaand,

ge qualykmeenende veele onwaarheden on- #

Ned Oorl mids de geweldige regen het beſchanſen der het volk ſtrooiden, als of onder ande- #"

#l. belettede, weder vandaar op te (5) bree ren de Staaten uyt bevreesdheyd verboo- GºderAR:
Staat#
-

der Staatll. ken. Dit waaren de krygsbedryven dee
e

#"
16o6. fol.

-

-

|

den hadden met den vyand in gevecht (1o) #"
-

-

zes jaars te lande, en niet voorſpoediger te komen. Zulks die, om deeze uytſtrooi- ###
waaren de anderen onderden Admiraal Wil ſels tegenste gaan, naadruklyken laſt gaaven #"

#H. de lem Hautain te water. Want of hy ſchoon om zeer naauw op het gedragder (11) ver- # #
3 AU,

oot op den eerſten zeetogt al eenigen (6) buyt dachten te letten: doende daarenboven tot #
dier algemeene
verſlaagen2 Nov,fol.
Hi #
gemaakt had, zoo wierden op den twee wegneeming
heyd deeze legpenningen
in 't licht
komen. #
5O2den zes zyner ſchepen door ſtorm ver
Gr

Nederl.

eº .

3

.”,

# MoDIC As A

ººs:# #EIDEI-oxip:
ºy:# #TIMETIS? #

I. De eene zyde verbeeldt een ſchip, dat van eenen ſtorm in 't midden eener onſtuymige zee
wordt overvallen, doch om 't welke te behouden al het ſcheepsvolk gelyker hand, en met een
paarige naarſtigheyd, zyn beſt doet. Het randſchrift is:
SERVAT VIGIL ANTIA CON CORS.

CIOI OCVI.

DE EENDRAGTIGE WAAKZAAMHETD BE HOUDT
(12)Matth.

16o6.

De andere zyde heeft # verbeelding, maar tot vermindering der algemeene neerſlagtigheyd

ka

Ul
#ºyili. deeze (12) gewyde ſpreuk
tot opſchrift:
V.

M ODI CAE FIDEI, QUID TIMETIS?
SE NAT Us Co Ns U LT o.

WAT Z YT GT BEVREESD GT KLE TNGE LOO VIGEN?
OP RAADSBES LUYT GE MUNT.

II. In Zeeland is de tweede gemunt, op wiens eene zyde een welgezegend landſchap en in 't
verſchiet eene ſtad verbeeld zyn; binnen deeze opwekkende ſpreuk:
DEO
l

,

HIs ToR IP EN NIN GE N.
DEO VIGIL ANTE PRO REGION E.
GOD VOOR HET LAND WAA KEND E.
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1606.

16o6.

Binnen de wapenſchilden van de Ridderſchap en ſtemmende ſteden van Zeeland leeſt men op
de andere zyde, 1ondom het wapenſchild van dat Geweſt, zynen naam,
Z E LA N D I A.
ZE E LA N D.

Dus was het eynde van deezen veldtogt, (3) Eleonore Prinſeſſe van Bourbon, en (3) Meter
waarmede ook dit jaar zoude afloopen, ten Zuſter van den jongen Prins van Kondé, #
waare ik my verpligt achtte, om een kort die tevoore eerſte Prinſes van den bloede de 'Hiſt.

verhaal van 't huuwelyk van Philips Prins verklaard was, onder veele ſtaatlykheden #
(!) Meter van Oranje, op 't eynde (1) van het zelve en in 't byzyn des Franſchen Konings ge- pag. 54e.
# voorgevallen, hier alvoorens aan te hech trouwd zynde, wierdt hy door den zelven
verſ”

ten. Dees Prins, als de oudſte Zoon van in 't bezit van dat Prinsdom, en dat wel
den te Delft doorſchooten Willem van met volkomener magt, dan zyne voor

Oranje, was zynen Vader in dat Prinſdom zaaten gehad hadden, by plegtige (4) ver-

by erfrecht gevolgd, en, ſtaande zyne

S#

gunbrieven geſteld, de eyſch der Franſche # #

gevangenis in Spanje in het Roomſche ge kroone op 't zelve afgedaan, en Blagon, verloº
loof zynde opgevoed, thans op het aan een (5)Onroomſch Edelman, genoodzaakt "E#
raaden der Roomſchen van zinsgeworden, om het bewind, dat hy van 't zelve Prins- #"
om zich ten huuwelyk te begeeven, op dom op Philips naam ſedert eenige jaar ##
e France,
w

hoope van zich eenen erfgenaam van den ren geoefend had, den zelven volkomen #
zelfden Godsdienſt te zullen verwekken, overte geeven: mids die totnogtoe zich niet pag. 54o.

en aan dien zoo heerlyke goederen achter
laaten. Dan dewyl zyn voornaamſte erf
goed, zynde het Prinsdom Oranje, in
Vrankryk gelegen, en door het Parlement
(!) H.de (2) van 't Daufiné by ſlotvonnis verklaard

alleen eene vry onbepaalder magt had aan
gemaatigd dan zyn Meeſter begeerde, maar
zelfs zyne beveelen ſomtyds wederſtreefd,
op enkel voorgeeven dat Philips Roomſch
zynde de ingezeetenen, die van een ander

#a, was een gedeelte huns gebieds, en aan 't Geloofsgevoelen waaren , zoude willen
fol. 518. Franſche Ryk onderhoorig te weezen , mishandelen. Des toog hy met zyne Ge
,

docht hem niets raadzaamer, dan door een maalinne derwaart, wierdt met veele ſtaat

huuwelyk met eene Franſche Prinſeſſe lykheden ontfangen , en houdende ſedert (6) Meter,
ººit.
zich in 't onbeſproken bezit van dat Prins (6) zyn meeſte verblyf aldaar, heeft men #d
ol. < 50.
ter
eere
van
den
nieuwgetrouwden
Prins
#2
dom te ſtellen: gelyk hem op't eynde van
dit jaar gelukte. Want den drieëntwintig te Oranje dit geldſtuk in 't volgende jaar 16o7.
ſten van Slagtmaand te Fontainebleau met gemunt.
-

l

-

l

a-sº
-

Rondom zyn geharnaſt borſtbeeld leeſt men in den rand der voorzyde deeze tytels:
PHILIPP Us Gu 1 L1ELMUs I, D E1 GRAT 1A PRINCE Ps AURAN 1 AE,
COMEs NASSAv IAE.

PHILIPs WILLEM DE I, Door GoDs GENADE PRINS
VAN ORANj E, GRAAF VAN NASSOU.

-

-

w

Zyn gekroond wapenſchild ſtaat op de tegenzyde, en daar rondom, waarſchynelyk tot eene
dankbaare erkentenis, van dat hy nu het volle bezit zyns Prinsdoms van Oranje verkreegen had,
dit opſchrift:
II. Deel,

G

SOLi

-

-

--------------
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16o7.

SOLI DEO HONOR ET GLORIA. 1607.
GO DE ALLE EN Zr DE EERE EN Lo F

1607.

Als nu door de behaalde voordeelen van 1 ten door den oorlog tot reden te willen

Spinola de gemoederen van de ingezeetenen
der Vereenigde Geweſten, als gezegd is, niet
weynig neerſlagtig waaren, ſcheen de rech
te tyd gebooren, om den Vreede, dien men
een- en andermaal den Vereenigde Staaten

brengen. Hier kwam nog by de groote be
geerte die de Roomſche Nederlanden toon

den om een eynde van den oorlog te zien, op
dat hun land naa eene zesenveertigjaarige
beroerte, eenmaal van zoo veele en lang

te vergeefſch had aangebooden, thans we duurige elenden adem zoudekonnen ſchep
der ſmaakelyk te maaken, en by hen in pen : onder welke rampen de ontſtaane

gang te doen vinden. Ook waaren Aal muyteryen wel de zwaarſte en niet langer
bert en Izabelle, deeze als eene zeer god te verdraagen waaren. Ja men beſpeurde
vruchtige Vrouw, die, als een man van dat de volken, om zich niet langer van
jongsaf opgevoed tot den Geeſtlyken ſtaat, zooveele quaalen gedrukt te zien, hun te

-

-

-

en nu al hoog van jaaren, uyt den aardt lang getergd geduld wel ligtelyk in (3) (3) Bentiv.
(i) H. de (1) afkeerig van den oorlog. Zelf Spino eene woede zouden konnen veranderen, die #n
#fia. la was geneygd tot den Vreede, want hoe hen eyndelyk weder tot zeer wanhoopige pag. 744.
fol. 522. wel hygroote voordeelen in de twee laatſte en bovengewoone beſluyten zoude moeten
veldtogten had verkreegen, zoo bleek ech brengen. Ieder verzuchtte dierhalven om
ter, dat zy in verre en na geenszins de op vreede: en de weynigen, die ten tyde van
gevatte hoope beantwoordden. Ook zag Keyzer Karel geleefd, en den gelukkigen

-

men dat van de zyde van Spanje onmooge ſtaat der in welluſt bloeijende Nederlanden
lyk was in zoo onmaatige koſten te volhar eertyds geſmaakt hadden, hadden nu van

den : dat 'er uyt gebrek van betaaling

dien voorleeden welſtand den mond vol,

met het eynde van den veldtogt eene verhieven het geluk dier tyden hemel
nieuwe muytery was begonnen, die van hoog, en deeden in al de werreld eene
anderen eerlang ſtondt gevolgd te wor begeerte ontvonken om die gulde eeuw

eneativ. den , en dreygde het heir en land in

eens weder herbooren te zien, als on

#” zeer groote verwarring (2) en verwoeſting der anderen ook niet duyſterlyk op dee
Ned.Oorl. te zullen ſtorten. Des dat het eene on zen legpenning wordt te kennen gegee

" " doenlyke zaak was de afgevallene Gewes

Ven.

Op de eene zyde verzucht de Nederlandſche maagd, met het ankerder hoope nevens haar, en
(4)
Virg,
Ecl. IV.
W. 6

gevouwene handen naar den Hemel, van waar eene duyf met eenen Vreedetak in den bekneder
daalt. De rand is omzoomd met deeze ſpreuk, ontleend van (4) den Mantuaan:
RED EANT SATURN IA REG NA.
DAT SATURNUS REG EERTYD WE D ER KOME.

(5) Virg.

Wiens zachte, vreedzaame, en bloeijende regeering van de Dichters de Goude eeuw (5) ge

Georg Eb naamd is. Om het gekroonde # der Aartshertogen, ruſtende tegens een Bourgon
#* diſch kruys, ziet men op de andere zyde de vier wapenſchilden van Gelderland, Holland, Vries
ib Viii. land, en Zeeland, welke Geweſten men hoopte dat door den gewenſchten Vreede zich weder
# 319. & onder de Aartshertogen zouden begeeven. Het omſchrift luydt aldus:
ſeqq.
Ovid.

#,
#*

CAMERAE RATIONUM GEL RIAE.

16o7.

voor DE REKENKAMER VAN GELDERLAND 16，7.
De Aartshertogen door deeze en dierge-| Heer Walraven van (6) Wittenhorſt, ver- #
lyke gebeden en wenſchen hunner onder- | zeld met Mr. Johan Geevaarts naar ##

daanen nog meer aangezet, zonden den | 's Graavenhaage, om hierendaar over het ###
16o7, fol,
ſluyten #

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

ſluyten van eenen Vreede in 't algemeen te
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tweemaal zooveel ten achteren waaren. 16o7.

ſpreeken, waartoe hy, of door zyne voor Dierhalven ſlechts met hulpe der Konin
ouderen of door aanhuuwelyken vermaag gen, die niet langer dan hun eygen ſtaats
ſchapt zynde aan veele Hollandſche Edelen, belang hen aanzet verbonden blyven, te
groote

# had.

Maar, gelyk 't willen oorlogen, was zonder hoope van

emeenlyk gaat, hy vondt, zoo uyt eygen eenen goeden uytſlag. Anderen in tegen

# als vaſtgeankerde hartstochten,

vee
len op een ſtuk van zulk gewigt, van ver
ſcheyden gevoelen. Eenigen, die of door
de laatſte voordeelen van Spinola neérſlag
tig geworden waaren, of dien de ſtaat des

deel, die het volharden in den oorlog beſt
oordeelden, rieden de te wyd uytgeſtrek
te grenzen van den Staat af te ſnyden, de
ſtroomen te verſchanſen, en alleen het

hart des Lands evenmoedig, als onder

Lands beter als anderen bekend was, be Willem den I, te beſchermen. Toen had

tuygden dat men niet oorloogde als om men met nog veel geringere magt en kley
eenen goeden Vreede te bekomen, wel ner inkomen den zelfden vyand, en als
ken, zoo hy op billyke voorwaarden zyne krygstucht in vollen bloei ſtondt,
wierdt aangebooden, men moeſt aannee door de hulpe van den Almoogenden God
men, te meer, dewyl het Land in geenen geſtuyt, wiens hand niet verkort, noch
ſtaat ſcheen om tegens zoo afgerichten Be wiens geneegenheyd tot het Land ver
velhebber, als Spinola was, en zoo mag | kleynd was : zoo maar de hooggaande
tige legers, als de Aartshertogen in 't veld zonden, en ongerechtigheden, die men in
bragten, te konnen beſtaan. Mids men de ſteden en legers zag de overhand nee
(1) Negot. bevondt dat (1) de koſten van den oorlog men, wierden achter gelaaten, men van de
de Jeannin
zelve afſtand deed, en zich voor den troon
tom. I.pag. maandelyks op vyftienhonderdduyzend
I 19.
ldens liepen, en de inkomſten van den van zyne barmhertigheyd nederwierp.
Staat jaarlyks daar tegens ſlechts omtrent In welk geval de Godlyke goedheyd de
honderd tonnen gouds opbragten, invoege haare, even gelykze de Israëliten in 't be
'er jaarlyks wel tachtig tonnen goudste leg van Jericho eertyds te hulp kwam, al
waardoor de gemeene ſchat tans niet zoude naalaaten te beſchermen.
(2) H. de kortkwaamen,
KC
#n kiſt (2) negen millioenen, en de Land Al het gene die van Zeeland op deezen leg
# # ſchappen in 't byzonder in de hunne wel penning niet duyſterlyk te kennen geeven.

(

De eene zyde verbeeldt twee beſchanſte legers, binnen den zoom deezer woorden:
IN CASTRIS CAVE A B

OM NI RE MAL A.

16o7.

WACHT U IN DE LEGERS VAN ALLE QUAA DE ZAAK E.

1607.

Op de andere zyde ſtaat omhoog het Zeelandſche wapenſchild tuſſchen het woord ZE LAN
DIA, ZEE LAND, en daar onder drie trompet- of bazuynblaazers, welke op hunne blaas

tuygen
blaazen:volgens
even alsGods
eertyds
(3) de
rondomgedaan,
de muuren
trokken Het
iſ, welke
op dit geluyd,
belofte
aanJooden
de Israëliten
van van
zelfJericho
nederſtortten.
om-

(3)Joſua
kap. VI.

ſchrift luydt aldus:

NoN EST Co ARCT AT A MANUS Do M1NI.
DE HAND DES HEER EN IS NIET VERKORT.

en Staaten, en op (5) welke zy niets te #
de gevoelens ondekte Wittenhorſt dat er zeggen hadden. Den Aartshertoge ſtondt #
wel een Vreede zoude konnen getroffen dees eyſch niet alleen zeer tegen, maar hy ##
worden, zoo de Spaanſche Koning en de voorzag ook wel, dat van zoo harde #ei fol.
(#". Aartshertogen (4) konden goedvinden te voorwaarden de Koning van Spanje (6) #Bentiv.
In 't midden echter van die verſchillen

-

##
#d verklaaren dat zy met de Vereenigde Staa niet minder afkeerig zoude zyn.J Van wiens Ned.
Oorl,
pag. 744, ten wilden handelen, als met vrye Landen goedvinden het beſtier der Nederlanden, #,
-

-

G 2,

OII)
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om zoo te ſpreeken, genoegzaam afhing. lykenis koſt en moeſt verſtaan worden,
Want dewyl het huuwelyk van zyne Zus dat is te zeggen, als ofzy vry waaren, en
ter met den Aartshertog onvruchtbaar was niet met de betekeniſſe van waare en wet
gebleeven, en gevolgelyk de Nederlanden, tige Vryheyd, die zy nooit door weder

naa beyder overlyden , weder aan hem fpannigheyd konden bekomen hebben,
moeſten keeren , zoo had hy totnutoe noch hy ook door die verklaaring iets van

met zyne heirkrachten den ooorlog in Ne zyn recht op zyne wederſpannige landen
derland onderſteund; des was 't ook, dat verliezen.

Deeze beweegredenen, ge

alle handelingen en 't verdrag, 't gene lykze bequaam geweeſt waaren (2) om in
(1) Bentiv.
Hiſt, der
Ned. Oorl.

Pag, 744.

(2) Bentiv.
Hiſt. der
Ned. Oorl,

men met de Vereenigde Geweſten zou Nederland de Aartshertogen over te haalen,
de willen aangaan, van hem voornaame waaren thans ook magtig om den Spaan pag. 746.
lyk moeſten (1) goedgekeurd worden , ſchen Koning tot de begeerde Vreede- .
en van zyn gezag genoegzaam alleen af handeling, die men met de Vereenigde Ge
hingen. Overzulks gaf men van deezen weſten aanvangen wilde, te doen bewil
eyſch der Vereenigde Geweſten den Spaan ligen. Dan dit niet als onder uytdruk
ſchen Koning kennis, en, om de begeer kelyk beding van by het ſluyten van
de toeſtemming te verkrygen, met eene den Vreede ook zorg voor 't Roomſche
te verſtaan, dat byaldien de voorgeſlaage geloof te draagen, verklaarende anders
handeling tot eene gewenſchte uytkomſt niet minder tot het achtervolgen van den
kwam, zoo zoude het Vreedeverdrag 't oorlog, dan tot het aangaan van eenen
geëyſchte van zelf beveſtigen, zoo niet, Vreede, hoe zeer die ook noodzaakelyk
van weynig belang zyn eene zoodaanige waare , bereyd te zyn. Tot bewys van 't
verklaaring gegeeven te hebben : mids die welke ook de volgende gedenkpenning kan

vrykenning ſlechts in den zin van eene ge

dienen.

De voorzyde voert het borſtbeeld van den Spaanſchen Koning in 't harnas ; en daarrondom
in den rand deezen tytel:
PHILIPPUS III, HISPANIARUM REX.
PHILIPS DE III, KONING VAN SPA Nj E.

Een gekroonde Leeuw houdt op de rugzyde in den eenen klaauw eenen krygsſtandaard,
(*) zie
I. Deel fol
2.

het zinnebeeld van den oorlog
g,

en in den anderen twee vreedetakken met een kruys, ten bewyze
dat hy welden Vreede, doch tegelyk den Godsdienſt wilde geveſtigd hebben. Omhoog leeſt

(#ving men, naar 't voorbeeld van zynen Vader, als die met Vrankryk over eenen (*) Vreede ſtondt te
ZEn..lib II. handelen, deeze (3) ſpreuk, ontleend van den Heldendichter:
W. 61.

AD UTRUMQUE.
GE REED TOT BETD E.

Op deeze voorwaarde de toeſtemmin tot groote zaaken gebruykt geweeſt, liet
des Konings van Spanje hebbende beko hy alom eene Nederlandſche openhar
men, vonden de Aartshertogen goed in de tigheyd in zyn gedrag doorſtraalen, zulks

5) Reſol.

plaatſe van Wittenhorſt, den Vader Johan niemand in hem eenig bedrog zoude ver

er Staat.
van Holl.

Neyen, Provinçiaal der Françiskaanen, moed hebben.

Dees hieldt zich eerſt 1 Mey

tº)
Bentiv. naar Holland (4) te zenden, mids hy eene eenigen tyd onbekend te Delft op, ter
Hiſt. der
#n groote bequaamheyd van welzeggen had, plaatſe door (5) de Burgermeeſters hem
pag: # en niet onbedreeven in den Hoofſchen aangeweezen, van waar hy (6) door ge

16o7, fol.
I43-,

(6) H. de
Groot

Ned. Hiſt,

handel, als zynde in Spanje en te Bruſſel heym verſtand met eenigen ondertaſtte,
W2U

fol. 531.

A
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wat zwaarigheden de begonne handeling weêrſpannelingen over eenen Vreede te 1607.
deeden haperen. Eyndelyk voor Graaf handelen, eerſtdaags uyt de eerſte Ampte-T
Maurits zynde gebragt, die door Ol naaren van Staat zouden gezonden worden,

#

H. de denbarneveld tot het handelen (1) was is 't onbeſchryvelyk, hoe geſtoord de in

#Hiſt overgehaald, beveſtigde hy het eerſte zeg Nederland zynde Spanjaards waaren, en
#" gen van Wittenhorſt, en ontdekte ſtraks, hoezeer zy zich over de Aartshertogenbe
(2) Reſol, dat alle hoope van over eenen Vreede klaagden. Waaren , dus ſpraaken zy,
der " te handelen teniet was, ten waare de de zaaken van Spanje indiervoege ver
van Holl.
& Maait Aartshertogen alvoorens de Vereenigde loopen , (8) dat hun Koning zich dus
-

#".

#97 tol. Geweſten met klaare en uytdrukkelyke moeſt vernederen ? Had hy hiertoe zoo- #n.

#Reſol woorden voor vrye volken erkenden. Des veel bloeds, en zooveel gouds tegens zoo pag. 761.
# is hy in perſoon naar Bruſſel gereysd, weerſpannige vyanden beſteed? De zaa
EM#" en heeft vandaar de vereyſchte(2) verklaa ken van Spanje waaren nog in eenen goe
tºe fol. ring medegebragt, welke door beyde de den ſtand en de hoogſte grootheyd , maar
# Bentiv. Aartshertogen op den dertienden van (3) in Nederland ontbraken eerder bequaa
Hiſt
de Lentemaand was ondertekend. Over zoo me werktuygen om dat te onderſteunen.
Ned.Oorl.
#" onverwachte verklaaring ſtonden de Ver 'De Aartshertog had altyd grootere be# eenigde Staaten door verwondering als op quaamheyd tot den Vreede dan tot den
#" getoogen; des bewilligden zy in eene wa oorlog getoond, en dat hy, zich wanhoo
# penſchorſing van acht maanden, ingang Pig ziende van kinderen te bekomen,
#" neemende (#) met den eerſten van Bloei nergens anders naar trachtte , dan om
4 Sept , maand. De brief van deezen ingewillig het weynige hem nog overig zynde lee
#" den ſtilſtand van wapenen, den (5)vieren ven in ruſt te eyndigen. Hoewel deeze
249.
(6) H. de twintigſten van Grasmaand zynde onder klagten zelf naar Spanje gezonden wierden,
-

-

-

#"Hia tekend, wierdt door Dirk van der Does aan

ja dat ook het vertrek der Gezanten naar

-

# de Aartshertogen gebragt , die (6) den Holland de waardigheyd (9) des Ko-#"
# brenger van zoo gewenſcht verdrag met nings en der Aartshertogen inderdaad te- Ned.Oorl
eene goude keten beſchonken. Als de voor naging, zoo had de bezending echter Pºë7"
#on waarden, waarop dit beſtand getroffen haaren voortgang, en waaren zy getrooſt
i7 April was, werreldkundig wierden door 't uyt dit alles te ondergaan, als zy maar den
# ſchryven van eenen (7) Beededag, en dat langgewenſchten Vreede, hun bedoel
#” men verſtondt, hoe de Spaanſche Koning de eynde , daardoor konden bejaa
comm.

Reſol,
der Staat.

die
ſtraffe voorwaarden zelf moeſt bekrach gen , laatende ondertuſſchen , om dee
T.
5

"N

van Holi tigen, en 'er Gezanten, zoo uyt zynen ze quaadſpreekenden den mond te ſtop
# # naam als dien der Aarshertogen, naar Hol pen , deezen legpenning te Antwerpen
JO7.

e

2. I 3-

land, om als zmeekender wyze met de

IIl Ul IntCIl.

De borſtbeelden van beyde de Aartshertogen ziet men op de voorzyde, en binnen dit rand
ſchrift:
ALBERTUS ET ELISABET A DEI GRATIA.

AALBERT EN IZABEL LE DOOR GODS GE NA DE.

Op de rugzyde ziet men eenen grooten Leeuw, die de Koning der(10) dieren, en hier het zin- (rophad,
nebeeld van 't Spaanſche ryk is, zich voor een kleyn doch moedig keffertje vernederen. Waar- fab, lib.IV.
fab. 12 •

boven tot uytlegging ſtaat:

RESPICE FINEM, 1627.
LEz oP HEz ErND E. 1607.

g# de

En dewyl de Aartshertogen ten eene- | Duynkerke gevangen, niet alleen hunne
#ot,ga
maal,
buyten het gene er beſlooten was, vryheyd geſchonken, maar ook alle Bevel
N
# aan alle viſſchers en zeeluyden, te (11) hebbers op het ſtrengſte belaſt hadden hun
II. Deel.

H
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16o7. ne ſoldaaten binnen de bezetting te hou-, been en daardoor eerlang het leeven weg
den, opdat van hunne zyde niet de minſte nam. Zyne dood echter zynde verzwee
voet tot vyandlykheden mogte gegeeven gen, volhardde ieder in het aangevangen
worden; zoo heeft ook Neyen op den elf gevecht. Schriklyk was 't gedonder van
den van Bloeimaand den Staaten verzocht

't geſchut, het gebergte ſcheen op zyne
(!) Reſol, dat de oorlogsvloot (1) die zy onder van vaſte grondſlagen te beeven,en als van vree

# Heemskerk naar Spanje gezonden hadden, ze, mids de naare en yſlyke weergalm,
1 Mey, mogt worden thuys geroepen. Als waar te loeijen. Des vyands Onderadmiraal
# " ſchynelyk door afgezondene renbooden was de eerſte, die in brand geſchooten
van de overwinning bereyds zynde onder
richt, die zy den vierentwintigſten van
Grasmaand op de vloot des Spaanſchen
Konings te d# op deeze wyze had
bevochten. In 't begin des jaars was Ja
kob van Heemskerk tot Admiraal gekoo

en door 't bootsvolk (5) verlaaten tot aan (5), H. de

't water toe verteerde. De ſchepen, die #Hiſt.
dit verricht hadden, kwaamen toen weder fol.536.

anderen te hulp, zulks het gevecht verdub
belde, en een Spaanſch galioen op dezelf
de wyze door de vlam verſlonden wierdt.

# ren, en met (2) vyfentwintig ſchepen van Een derde doorboord zynde wierdt van de
el'St laten

-

van Holi oorlog en vier andere, met leeftocht gelaa diepe zeegolven ingezwolgen, en kwam
##ol den, in zee geloopen , en verwittigd dat er weynig tyds daarnaa een der zwaarſte

#" " een ſchoone vloot Spaanſche ſchepen zich ſchepen van den Spanjaard met zoo byſter

(3) H. de onthieldt in de baai van Gibraltar,zynde (3) een geweld te # dat het water als in
S# eene plaats gelegen in 't naauw of de ſtraat vuur gezet, de lucht door den opgeſteegen
Hiſt fol der Middelandſche zee, had hy de ſtevens damp als verduyſterd, en de harten van
534.
derwaart gewend. In 't naderen ontdekte het Spaanſche bootsvolk met zoo groote
hy negen galioenen, met vier andere ſche vreeze bevangen wierden, dat zy, verre
pen van oorlog, behalven eenen Lubek van in 't gevecht te volharden, ſedert niet
ker, vier Franſche en drie Hollandſche anders als over het behouden van lyf en
koopvaardyſchepen, eertyds in den oorlog leeven (6) bezorgd waaren. Deszettedenzy (6). H.de
veroverd, en nu tot den kryg uytgeruſten
van alles wel voorzien.

het alle op ſtrand, en om den vyand de E#ia.

Hoewel Heems

vrucht der zeege te beneemen, de verlaa-fol. 537.
kerk tegens deeze ſchepen niet beſtandig tene ſchepen in vollen brand. De Admiraal
ſcheen, ſprak (4)hy echter den zyneeenen alleen volhardde in 't gevecht, tot dat een

# de
N#Hiſt moed in 't lyf, gaf 't teken tot den aan Hollandſch matroos zyne vlag van de ſteng
fol. 535

val, en zich, alle andere ſchepen voorby haalde. Toen ontzonk hem de moed,
zeylende, den Spaanſchen Admiraal op wierdt hy veroverd, en al zyn volk met
zyde, onaangezien hy, om 't gevecht te heele hoopen veel eer vermoord als

myden, onder het geſchut van Gibraltar verſlaagen. Het lyk van Heemskerk
was geweeken. Terwyl de anderen ande wierdt gebalſemd naar Holland (7) ge- () H. de

re ſchepen aantaſtten, liet Heemskerk dus zonden, aldaar ſtaatlyk begraaven en tot #n.
genaderd het anker vallen en al zyn ge zyne eer en de gedachtenis deezer over- foi,35,

ſchut op den vyandlyken Admiraal los winninge de volgende gedenkpenning ge
branden, wiens tweede laag hem het eene

ITUI Int.

De eene zyde verbeeldt het voorverhaalde gevecht in de baai van Gibraltar, en de andere zyde
voert dit opſchrift:
-

DEI

t
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DEI OPT1M1 MAX 1 M 1 NUTU, ILL Us T RIUM ORD IN UM GEN ERA L1 UM
CONFOE DE RAT AR UM REGION UM IN FE R1 o R1s GERMAN 1 AE AUS
PICIIS, SUB MAURITION ASSO vio, PRINCIPE URANIAE,

ARCHITAL ASSO, HEROS JACOBUS AB HEEMSKERK
IN IPSIS FRETI HERCULEI FAUCIBUs, SUB CoNS
PECTUM URBIS GIBELTA RIF NAV ES HISPANI

CAs, HUCUSQUE HABITAS IN EXPUG NA BI

LEs, DevicIT, ExUssIT, AC SUA PAU
CORUMQp E MORT E NON ING LORIA

FUNDITUS DELEVIT: VII CALEN
DAR U M MA II CIO I OCV II.

DOOR DE GUNST VAN DEN ZEER GOED EN EN G Roo TEN Go D,
ONDER HET GEZAG DER DOOR LUCHTIGE A LG E MEE NE STAATEN

DER VERE ENIGDE GE WESTEN VAN NEDER DU2 TSCHLAND,
EN ONDER MAURITS VAN NASSOU, PRINS VAN ORANJE,
ALS OP PERZEEVO OGD, HEEFT DE HELDj AKOB VAN

HEEMSKERK IN 'T NAAUW VAN DE STRAAT VAN
,

HE RKU LES, EN IN 'T GEZIGT VAN DE STAD GI
B RALTAR DE SPAANS CHE EN TOT NOGTOE
O N VERWINNE LTK G EHOUD ENE SCHEPEN

O VER WONNEN, VERB RAND, EN MET
ZTNE GLO RIRTKE DOOD, MIDSGA
D ERS

DIE

VAN WETONIGEN DER

ZYNEN, T”EENEMAAL VERNIELD:

DEN 25 VAN GRASMAAND 1607.

*

Onder welk opſchrift verder deeze ſpreuk van den Mantuaanſchen (1) Heldendichter geleezen (#V#.
AEn..lib.
wordt:
-

VI. W.852,

-

HAE TIBI ERUNT ARTES.
DEEZE ZULLEN UWE MEESTERSTUKKEN Z rN.

Het gerucht der aangevange Vreede ne zaak was waartoe een man van zonder
handelinge had nu, om de grootheyd des linge ervaarenheyd vereyſcht wierdt, zoo !
werks, de harten van al de werreld tot ee docht echter den Koning geenen beteren
ne weêrgalooze nieuwsgierigheyd opge dan hem daartoe te konnen verkiezen, als

wekt, en den Koning van Vrankryk doen
beſluyten den Heer Peter Jeannyn, als
6. Refol, hoofd (2) van een zeer plegtig Gezant
de Staaten ſchap, aan de Vereenigde Geweſten te
# zenden ; zoo om hen in 't achtervolgen
1627 fol. dier gewigtige handelinge met zyn ervaa
146.
ren beleyd by te ſtaan, als om, waare 't

die zyne verheffing aan zyne eyge weêr
galooze bequaamheden alleen verſchuld

was. Want in den beginne ſlechts een
Voorſpraak voor 't hooge Gerechtshof van
Bourgondië zynde, deed hy de gaaven
zyns verſtands indiervoege by alle gele
genheden uytmunten, dat hem de Staaten

moogelyk, te weege te brengen, dat zich van Bourgondië aanſtelden tot Opziender
(3)Negot, die Landſchappen (3) onder de kroon van

der Staatszaaken van dat Geweſt. Staande

#" Vrankryk begaaven, om 't welke uyt te de Burgerlyke oorlog in Vrankryk, wierdt
in#t, werken hy volmagt had, van tienduyzend hy door den Hertog van Mayenne aan Ko

art"

guldens jaarlyks aan Maurits, vier aan Ol ning Philips den II. naar Spanje (4)gezon- (4) Eloge
het he- #
denbarneveld, en eene gelyke ſom aanzy den, om zich met dien

##

nen zoon aan te bieden. En of dit wel ee komen van

#" ter beſcherming 4 verſo,
2.

Van

32
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16o7. van den Roomſchen Godsdienſt, te ver- de geeven. Oldenbarneveld getuygde dat
binden. Doch naa de verzoening van dien | hy, met hem omgaande, dagelyks nogiet
Hertog met den Koning, verzoende hy | van hem leerde: ja de Kardinaal (2) Benti
zich ook met den zelven, die hem ſtraks voglio verklaart van hem dat byzeker mon- Beſtand

(1) Elog tot Raadshoofdman van 't Parlement(1) van deling vertoog, ſtaande deeze Handeling te
de Mont Bourgondië aanſtelde, met laſt van zynper-| Bruſſel gedaan,de Majeſteyt en aanzienlyk

#" * ſoon alom te verzellen. Invoege dat er heyd des Konings van Vrankryk zelf niet
niets hoofdzaakelyks voorviel aan 't hof, min in zyne woorden dan in zyn weezen
waarvan hy geen ſcheydsman was, gee uytſcheen. Immers zyn beleyd was, ge
ne raadsvergadering, waarby hy niet duurende het vervolg deezer Handelinge,
geroepen wierdt, en dus op deeze Han zoodaanig, dat zoowel de een als de an
deling in de Vereenigde Geweſten ge der zich deſwegen geheel voldaan vondt;
zonden, even als hy te voore tot de en ik daarom niet ondienſtig oordeel deeze
Vreedehandeling met den Spanjaard was penningplaat, welke ik nergens dan in de
gebruykt geweeſt. Scaliger, die een oor penningkaſſe van den Heer en Mr. Fran
getuyge van zyne wysheyd geweeſt is, çois Fagel, Griffier der Algemeene Staa
zegt dat men hem geen roems genoeg kon ten, gevonden heb, alhierin te laſſen.

Het borſtbeeld van Jeannyn, die naa 't overlyden des Konings de Koningin Voogdes niet
weynig onderſteunde, en den laatſten van Wynmaand des jaars

##

den

|

H Is To R IP EN N IN GE N.

I. Boek.

33

den ouderdom van tweeëntachtig jaaren, zelf overleedt, ſtaat in Raadsheerlyk gewaad en binnen 1607.
dit randſchrift:

PET RUS JE ANN IN Us, REG1 CHRISTIAN 1ss 1 M o A SECR ET 1s
CONSI L1 1s, ET SACR 1 AER AR 11 PR.AEFE cT U s.

PETER j EA NNTN GE HETM RAAD VA N DE N ALLE RC HR IS TE
LYKST EN KONING, EN OP PERRYKSSCHATMEESTE R.

Desgelyks heeft ook Koning Jakob van zins zyn de wapenen eendragtiglyk aan
(1)Reſol. Engeland twee Gezanten naar (1) 's Graa te ſchieten, om zich (3) niet alleen over #de
## venhaage afgevaardigd, om nevens die van de eertyds geleedene ongelyken, maar ook Ned. Hiſt.
3 sept. " Vrankryk met raad en daad de Algemeene over eenen beſpottelyken Vreedehandel fol. 539.
# fel. Staaten der Vereenigde Geweſten, in die te wreeken. Anderen integendeel, wier

# hachlykheyd (2) van zaaken,by te ſtaan, en hart meer naar de wapenen helde, zeyden,
.
# vooral
zorg te draagen, dat de tweedragt
2 sept in de raadsbeſluyten geenszins de over
#fel hand nam, welke zekerlyk het verval van
47den Staat dreygde, en zelf op de minſte
beraadſlaaging konde gebooren wordenuyt
de veelheyd der Staatsleden en verſchil
lendheyd der gevoelens. Want op den
voorſtel van de vloot thuys te roepen waa
ren ſtraks alle de gevoelens verdeeld. Ee
van Holl.

o

men behoorde zich al verder, tot welſtand

-

van den totnogtoe beſchermden Godsdienſt
en het Vaderland, van het geluk te dienen,

terwyl het hen thans begunſtigde, en van
geenen Vreede te hooren ſpreeken, dan
met (4) de wapenen in de hand. Doch #e
naa lang twiſtens kwam men eyndelyk te #
OI. 538
beſluyten, dat men de vloot uyt Spanje
zoude terug ontbieden, zoodra als Philips

nigen, die hier in aan Neye wilden te het geſlootene met de Aartshertogen had
wille zyn, betuygden dat men niet alleen beveſtigd. Onder het getal der genen, die
met woorden, maar ook met de daad be den Vreede met de wapenen in de hand wil

hoorde te toonen, dat hunne gemoederen den gemaakt hebben, zullen waarſchyne
van eenen oprechten Vreede niet vreemd lyk ook die van Uytrecht geweeſt zyn ;
waaren: temeer, vermids hen ook, zoo want het is van hen dat men in dit jaar,

'er geen Vreede getroffen wierdt, alsdan al waarin over den Vreede gehandeld wierdt,
le zeen nog zouden openſtaan, en zy van deezen legpenning aldaar gemunt vindt.

Eene hand, uyt de wolken komende, houdt op de eene zyde een bloot zwaard, binnen deeze
ſpreuk:
PRO AR IS ET FO CIS

16o7.

VOOR D EN GODSDIENST EN HET VADER LA ND.

1607.

Rondom het gekroonde wapenſchild van 't Sticht Uytrecht, leeſt men in den rand der andere
zyde:
CALCULUS JUSTUS APUD DEUM.

Br GoD IS EENE RECHTVAARDIGE REKENING.
Verder ſtaat, om te bewyzen tot wiens gebruyk de penning gemunt is, ter wederzyde van
het wapen:
ORD IN Es TRAJEC T 1.
DE STAATEN VAN UYTRECHT.
II. Deel.

I
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16o7.
(1) Sander
Convent.
P. P.
Minor.
Bruxell.
fol. 22.

(2) Reſol.
der Ge
COIIl In,

Ondertuſſchen zat de (1) Minnebroeder wimpelen hen ſlechts met den ſmaak der
Neye, die zich te Delft in 't klooſter van aangeboode Vryheyd, totnogtoe gevleyd
Sinte Aagt, waarin nog acht Nonnen (2) en miſleyd had. Des als Verreyken, die
waaren, ophieldt, mede niet ſtil, maar de bekrachtiging in Holland gebragt had,
trachtte by alle voorvallen gewin te doen, in de vergadering der Staaten verſcheen,
en zoo door zyne aangeboore welſpree beklaagde zich Oldenbarneveld, uyt den
kendheyd, als door giften en gaaven de naam van den Staat, wegens dat van de
gunſt van (3) verſcheydene Staatsleden voor zyde der Aartshertogen geenszins met de

»

Raad.
van Holl.

zynen Meeſter te winnen. Onder anderen vereyſchtegoede trouwe gehandeld wierdt.

24 Aug.

Kornelis Aartſens, Griffier der Staaten ge Tot bewys hiervandegeſchenken voor den
noodigd hebbende om met hem in een ge dag brengende, zeyde hy: Zie daar den
heym geſprek te treeden, zocht hy hem diamant, zie (7) daar de keten, zie daar

(7) H. de

door 't geeven van aanzienlyke geſchenken de hand van Spinola, waarmede men ge

Groot
Ned. Hiſt.

161 1. fol.
I 54

(3) Negot.
de Jeann.
tome I.
P33.92 •

(4) H. de
Groot

Ned. Hiſt.

fol. 54o.

in zyne trouw tot den Lande te doen wan
kelen. Want hy boodt hem, uyt den naam
van den Markgraaf Spinola, eenen brief
van vyftienduyzend guldens aan, en be
ſchonk hem voor zyne Gemaalin met eenen
diamant van geen geringe (4) waarde.
Aartſens, die deeze geſchenken niet had
aangevaard dan om's vyands laagen te ont
dekken, gaf van dit zyn wedervaaren aan

tracht heeft den Griffier in zyne trouw te
doen wankelen. Maar onnut zyn deeze
middelen, 't gaat hier niet als in de Ko
ningryken, daar twee of drie alles op hun
nen duym doen draaijen: des breng die ge
ſchenken weder aan hunne eygenaars, welke

fol.543.

te geeven om den Vreede te bekomen geens
zins noodig zyn, en tegens de Vryheyd aan

te neemen, de hoogſte misdaadwaare. Ver

ſtonds kennis aan Graaf Maurits en de Staa

reyke dus op 't onvoorzienſt verraſt, wiſt
ten: die geraaden vonden het papier en den niet wat hiertegens te zeggen, terwyl al de
diamant in handen van hunnen Algemee werreld, hoorende dit voorval, het wys
(5) H. de nen Ontfanger Joris de Bie (5) te ſtellen. gedrag, dat de Staaten om de vyandlyke
Groot
Ondertuſſchen was de verzochte bekrach aanſlaagen te ontdekken gehouden had
Ned. Hiſt.
fol. 541.
tiging der geſloote wapenſchorſinge uyt den, volmondig prees, en dat by de
(6) Reſol. Spanje aangekomen : (6) dan mids in de ſchranderheyd van Ulyſſes vergeleek,
derStaaten
als hy de betoveringe van de befaamde
van Holl. zelve de Aartshertogen Prinſen en Heeren
4 Sept.
van Nederland genoemd wierden, begoſten Toveres Circe te leur ſlelde, en haare
16o7. fol.
verlokſelen onbeſchaadigd wederſtondt:
248, 249, veelen het gedrag der Spanjaarden te ver
2. 5 O, Cn
denken, en derzelver gemoederen ten hoog zynde dit de zinſpeeling van deezen leg
25 I.

ſten tegens dien landaardt verbitterd te penning, welke op orde der Staaten ge
worden, mids die, om zyne laagen te be InUITU IS.

ri Odyſſ.

Merkuur, zynde de brenger van den Vreede, geeft op de eene zyde aan den ſchranderen Ulyſ
ſes het (8) kruyd MOLY, om daarmede tegens de aanlokſelen en laagen der Tovereſſe Circe te

lib. X.

konnen beſtaan. Het randſchrift is:

(8) Home
Ovid.
Metam.

MENTEMQUE MANU MQUE.

lib. XIV.
W.291. &
1cqq.

EN HA RT EN HAND.

Door het kruyd Moly verſtaan de uytleggers de wysheyd en voorzigtigheyd,
alle laagen ontdekt en verydelt.

met welke men

Op de andere zyde biedt eene hand den olyftak van Vreede aan eenengewapenden Nederlander,
binnen dit jaarſchrift:

v

NoN TE ME RE FALL ITV R NoN FID EN s.
--w

E EN WANTROUWEN DE WORDT NIET LIGT BEDROOGE N.
(9) H.de
Groot

Ned. Hiſt.

fol. 54o.

Evengelyk het gedrag der Staaten was, laatende op den handel der Spaanſche Gezanten ſedert
naauwer acht ſlaan, en zich van hun in- en uytgaan door (9) luyden daartoe geſteld, zorgvuldig
onder
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onderrechten. Dat nu dees legpenning op orde der Staaten gemunt is, blykt uyt de letteren 16o7.
S. C. dat is.
S E N A T U s

D O O R

C o N s U L T o.

B E S L U 2 T

D E S

R A A D S.

Dit voorval bragt te wege, dat Neye en de orde onder de wapenen geſchaard ſtondt,
Verreyken eene nadere bekrachtiging van en Spinola met Richardot op 't ſlot en de
(1) H. de den Spaanſchen (1) Koning aan de Alge anderen in de ſtad gehuysveſt wierden. Se
S#ia meene Staaten overleverden. Dan over dert over Geertruydenberg de reys voort
foi,43, dit nieuwe voorwerp reezen ook nieu zettende kwaamen zy eyndelyk over 't ys
we bedenkingen ; des wierdt het ge met ſleden te Dordrecht, vervolgens te
voelen der byzondere Staaten geïnd, en Rotterdam en Delft : tuſſchen welke ſtad
door der zelver algemeene Vergadering en 's Graavenhaage zy te Ryswyk door
aan de Aartshertogen by brieven bekend Graaf Maurits, zynen Broeder Graaf Wil
gemaakt, dat zy van zins waaren eenige Ge lem van Naſſou, en hun ſtaatlyk gevolg
magtigden te verkiezen tot het voortzet op eene zeer verpligtende wyze wierden # Reſol.
ten des werks; met verzoek van ook eeni verwelkomd, en (5) met koetſen naar 's erStaat en
Holl.
gen van hunnen kant te zenden, om, zoo Graavenhaage geleyd, alwaar in 't huys van
I Febr.
uyt hunnen naam als dien van Koning van Waſſenaar Neye en Verreyken, in dat 16o8. fol.
(?) H. de Philips den handel (2) ſpoedig teneynde te van Gozewyn Meurskens op den Vyver 16.
#Hiſt brengen: laatende ter keure hunner Hoog berg de Markgraaf Spinola, Mancicidor,
fol. 545. heden de wapenſchorſing, die nu op't eynde en Richardot hun verblyf naamen. , Dees
liep, nog eene maand of anderhalve te ver laatſtgemelde was een man van zonderlin
lengen. Dit laatſte zynde aangenomen, be ge begaafdheden, en hierom door den
noemden de Aartshertogen, behalven den laatſtoverleeden Koning van Spanje, den
reeds gemelden Neye en Verreyken, den elfden van Zomermaand des jaars (6) vyf (6)Sanderi
Stat. Aul,
Markgraaf Spinola, den Geheymſchryver tienhonderdachtenzeventig, tot Lid des fol. 8.
Mancicidor, en den Raadshoofdman Ri Geheymen Raads en vyf jaaren laater tot (7) Sand.
Stat. Aul.
(3) Bentiv. chardot tot (3) hunne Gezanten. Om dee dien van Staate (7) verheven. Sedert met fol. 5.
Nobleſ.
## ze te ontfangen zonden hen de Vereenigde de Ridderlyke (8) waardigheyd zyndebe (8)
de Brab.
Eg 76# Geweſten Juſtyn van Naſſou Stedevoogd ſchonken, is hy den vyftienden van Bloei pag. *2.
van Breda, en Marſelis Bax van Bergen op maand des jaars vyftienhonderdzevenen Verſa.
Sand.
Zoom tot Lier zelfs te gemoete, vanwaar negentig (9) tot voorzittend Hoofd van (9)
Stat. Aul.
to Meter zy in gezelſchap der Aartshertoglyke den Geheymen Raad verklaard, en thans fol. 7.
Ned. Hiſt. Afgezanten, en onder geleyde van hon als Afgezant der Aartshertogen aan de
#3 derdtachtig ruyters, (4) den achtentwin Vereenigde Geweſten, tot het ſluyten
#38. tigſten van Louwmaand des jaars zeſtien van den telang gederfden Vreede, gezon
- honderdacht zich over Hoogſtraate naar den, in welke laatſte hoedaanigheyd tot
Breda begaaven, alwaar de bezetting ingoe zyne eer dees gedenkpenning gemaakt is.

Zyn borſtbeeld, bekleed met eenen Raadsheerlyken tabbaard, ſtaat op de voorzyde, en bin
nen het randſchrift deezes tytels.

JOANNEs RICHARD OTUS, REGIs SECRET 1
-

CON s1 L11 PRAESES.

,

t

(ro) Joh.
Piërii Va-

jo HAN RICHARDO T, HOOFD VAN DE N GE HET MEN

leriani

RAAD DES KONINGS.

Hierogl.
lib. VII,

Een man in lange kleederen wyſt, op de tegenzyde, met de ſlinker hand op een hart, ('t gene

Cap. I.

(11) Titi

(1o) het zinnebeeld van eenen door vleyery bedroogen menſch is) terwyl hy naar 't voorbeeld (11) Livii Hiſt.
der ouden, om zyne oprechtheyd in 't handelen te toonen, in de rechter eenen keyſteen heeft, en lib. i cap.
-

I 2

ge- 24

w

36
16o8.

#

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

ereed ſtaat om daarmede een nevensſtaande verken voor den kop te werpen, met den gewoon
dat Jupiter, Zoo zy willends en met opzet op bedrog toelyden, hun
bloed, evenals dat van het gevelde zwyn, wilde vergieten. 't Gene ook deeze bygeſtelde zin
ſpreuk (1) beveſtigt:

# wenſch der Afgezanten:

Parad.

rinſel.

devyzen.
pag.

h

s1 scIENS FALLO.

INDIEN IK WILLENDS EN WEE TE NDS BEDRIEG E. “t
1

Zeer aanmerkelyk was de intreede dee weder, en die met den huyze van Naſſou
zer Aartshertoglyke Gezanten om de onge het afleggen der wapenen tot hunne ver
meene en overſtrenge vorſt, waardoor alle kleyning rekenden, deeden hun beſt om,
wateren en ſtroomen zeer vaſt toe, doch
(2) Meter.
Ned. Hiſt.

fol. 577.
verſo.

met deezen handel voor gevaarlyk uyt te

(2) Holland en Zeeland, anders ontoegan kryten, den gemeenen man bevreesd, het
gelyk, thans niet alleen geheel open en werk zelf verdacht en dus te ſchande te
weerloos, maar zelfs ook veele menſchen maaken. En zekerlyk, dewyl nu zoo
op de wegen doodgevroozen laagen. Ie groot een werk met ernſt ſtondt te worden
der had den mond vol van deeze zoo zeld verhandelden voortgezet, hadden de Ver
zaame vorſt, welke eertyds, als de vyand eenigde Staaten reeds op den negenden van
lyke krygsmagt op de grenzen loerde, tot Louwmaand, eenen plegtigen Beededag(4) &##
CO1.
nogtoe nooit maar nu juyſt in deezen tyd door alle de Vereenigde Geweſten doen fol. 583.
gevoeldwierdt, wanneer er een ſtilſtand van houden, om van den Hemel den vereyſch- verſó.
wapenen geſlooten was. Des was de nieuws ten (5) byſtand te verzoeken, op dat gee- (5)erStaaten
Reſol.
gierigheyd te grooter om deeze aangeland ne verdeeldheden in hunne Vergaadering van Holl.
de Gezanten te zien: alle huyzen, venſters, mogten ontſtaan, maar met alle eendragt, 17 Dec.
fol.
ſtraaten en daken waaren overkropt van die totnogtoe de ſterkte der Vereenigde 16o7.
373
l1t.

menſchen; temeer mids hunne ſtoet zeer

Geweſten was geweeſt, zyn aanbiddelyke

aanzienlyk was, en hen twee blaazende
(3) Meter. trompetters (3) voorreedden. Ieder had
R# Hiſt.
fol. 584. het even druk van deeze Afgezanten en
hunnen laſt. De Roomsgezinden, wier

lang gewenſchten Vreede, het zy door 't
weder opvatten der afgelegde wapenen,
worden opgevolgd, en dien op te volgen

wil, het zy door 't ſluyten van eenen zoo

Godsdienſtsoefening door zeer ſtraffe pla het eenige voetſpoor hunner raadſlagen mog
kaaten totnogtoe een- en andermaal ver te weezen; het gene zy ook niet duyſter
booden was, voorſpelden zich op dat ſtuk lyk op deeze legpenningen, door hen in 't

eene ruymere toegeevendheyd. Anderen licht gegeeven, betuygen.

• 83 e
MOIDICAR, ,

FIDEL - (EYID
TIMETIS?

I. Op de voorzyde wordt van den eenen kant door eene hand de Vreedetak en van den anderen
(6) Matth.
kap. VI.

door eene tweede het zwaard des Oorlogseenen Nederlander aangebooden, doch die uyt eyge
verkiezinge, geen van beyden durvende aanvaarden, met ſamengevouwene handen en deeze (6)
ſpreuk tot den Hemel, waarin de naam JE HOV AH geſteld is, verzucht:

Y. 1o.

FIAT VOLUNTAS TUA.

CIDIO CV III.

UW WIL GESCHIED E.

16o8.

# De tegenzyde, die geene verbeelding heeft, voert alleen deeze (7) ſpreuk:

(7)
kap.VIII,
Y), 26.

De
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MODICAE FIDEI QUID TIMETIS?
S EN AT U s Co N sU LT o.

WAz zºrz Gr BE VREESD Gr KLE rNGELOO VIGEN.
OP RAAD S BES LUYT.

II.De tweede, die de zelfde voorzyde heeft, voert op de rugzyde eenen bundel van zeven pylen,
het zinnebeeld van de eendragt der zeven Vereenigde Geweſten, tuſſchen de letteren S. C., hier
voor zooëven uytgelegd, en binnen dit randſchrift:
FORTITUDO BEL GICA,
NEDERLANDS STERKTE.

III. Dit zelfde ruggeſtuk wordt ook wel met eene andere tegenzyde gevonden, waarop een

# Leeuw, houdende in den eenen klaauw eenenbundel van zeven pylen, en in den an
eren een bloot zwaard, gezien wordt.

Naa veele dienſtpleegingen te hebben den moogen gebruyken. Maar deeze af
ontfangen en afgelegd, verzochten des verging naamen de Spaanſche Gezanten
vyands Gezanten eyndelyk in de Staatsver
gadering te moogen gehoord worden: het
welke hen wierdt toegeſtaan, en uyt den
naam van de geheele Vergadering der Al
(!)H.
de
gemeene
Staaten (1) negen Leden gekoo
Groot

zeer hoog en voor eenen zwaaren hoon

op, en zich deswegen by de Engelſche en
Franſche Gezanten beklaagende barſtten zy

in deeze klagten uyt: dat het voorwaar

eene onverduuwelyke wederwaardigheyd
S#in ren om met hen in 't byzonder (2) te han was van volken, door hen vrygekend,
roi 5,5 delen. Naadat de wederzydſche volmagt met hardere voorwaarden belaſt te worden,
dan by de Koningen (6) onderling gevergd
erStaaten brieven waaren onderzocht, maakten de
#
v#oli Vereenigde Geweſten van de zwaarſte in wierden. Want wie wiſt niet dat Koning
#l geſchil zynde ſtukken eenen aanvang, om Philips het Koningryk van Navarre in bezit
" " te ondertaſten of de Spanjaard alleen ſlechts had, zonder den voorigen bezitter ook de
had gezocht in onderhandeling te komen eer van dien tytel te hebben afgeperſt? De
of waarlyk eenen Vreede te maaken. Dan Koning van Engeland ſchreef zich Koning
men heeft te laat ontdekt het lang verbor van Vrankryk, zonder dat de François zich
# gehouden geheym, en dat zy op bil deeze tytelvoering tot ſmaad rekende. Ja
-

-

(3)H. de lyke voorwaarden wel een lang Beſtand(3)

#

van eenige jaaren, doch geenen volſlaagen ningryk van Jeruzalem, zonder daaraan

Hiſt fol. Vreede maaken konden.

***

hunne Meeſter zelf voerde dien van 't Ko

Doch als men den minſten eygendom te hebben.

De

van de Staatſche zyde betuygde, een eyn Staatſche(7)Gemagtigden volhardden ech
de van den oorlog en geene ademſchepping ter by hunnen gedaanen eyſch, en betuyg
te zoeken, ſcheen het dat zy zich dien den dat er groot verſchil tuſſchen de Ko
en Vryeſtaaten was, dewyl de
voorſtel welgevallen, en gevolgelyk inlie
ten, om over den verzochten Vreede te eerſten door hunne eyge majeſteyt be
handelen. De vrykenning der Vereenigde ſchermd wierden, doch de laatſten zich
Geweſten was dan de zaak, die in de twee nooit zorgvuldig genoeg verzekeren kon

#

(*) Meter, de (4) ſamenkomſt op den achtſten van

den. Behalven dat den bezitteren van zoo

#" Sprokkelmaand onderling wierdt verhan veele en hooge tytelen, als het Huys van
'” deld. En mids de Aartshertoglyke Gezan Ooſtenryk, het verlies van weynige woor

ten op dit ſtuk van 't uyterſte # zich den niet zwaar behoorde te vallen. Hoe
met algemeene uytdrukkingen behiel wel deeze afverging vry zwaar was en
pen, begeerden de Vereenigde Staaten, 'er weyningen waaren die zich konden

dat de Spaanſche Koning en beyde de Aarts inbeelden, dat de Aartshertogen hier
hertogen voor hen en hunne naakomelin toe zouden te brengen geweeſt zyn, zoo
gen van de Hoogheyd der zeven Vereenig bewilligden er (8) hunne Gezanten ech

(oReſol de Geweſten, Linge, Drente, en van al ter in. Deeze onvoorziene toegeeven

t

de Staaten les,'t gene wyders in der zelver bezit was, heyd, die alle verwachtinge te boven

º

1668.fol.
dat
zy voortaan
noch de tytels
(5) noch
de deezen legpenning aanleyding gegeeven
I2.
wapens
dier vryverklaarde
Geweſten
zou

#" voor eeuwig indiervoege afſtand deeden, ging, meen ik dat tot het munten van
hebbe.

II. Deel.

K

Rond
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16o8.

Rondom de borſtbeelden der Aartshertogen, die op de voorzyde ſtaan, leeſt men in der zelver
rand deeze woorden:

ALBERTUS ET ELISABETA, DEI GRATIA.
AALBERT EN IZABELLE, DOOR GODS GE NA DE.

Op de rugzyde ziet men eenen dolfyn om een anker geſlingerd, waarmede de Ouden eene be
Piërii Va-daarde en handelbaare (1) gemaatig heyd des gemoeds hebben willen verbeelden. Waarom

(r) Joh.

#, ook ter gedachtenis van deeze betoonde beſcheydenheyd der Aartshertogen boven de verbeelding

#os.

tot opſchrift ſtaat:

XXVII..
cap. 9.
-

MOD ERATIO.

16o8.

Joach.
Camerarii

BE ZA DIGD HETD.

16o8.

Symb.
cent. IV.

Doch deeze inwilliging der Aartsherto verwacht beſluyt, zich by de Gezanten
(2) Bentiv. gen was ſlechts onder voorwaarde (2) ge der onzydige Moogendheden vervoegden,
# # geeven, dat daartegens de Vereenigde Ge welke hierop in de Vergadering verſchee
pagjog." weſten, zulk eene groote toegeevendheyd nen, en in plaatſe van den totnogtoe be
erkennende, zich van de vaart der beyde oogden Vreede een Beſtand van veelejaa
Indiën zouden onthouden : waardoor de ren(7)den Staaten voorſloegen. Onbeſchry- () Meter.
embl. 9.

-

vreugd die men over de gegeeve toeſtem velyk is 't hoe groote beweeging op dien #t.
ming in 't begin had opgevat, niet weynig voorſtel volgde om de ſtrydigheyd der 6oo.
verminderd wierdt; midszy van zins waa gevoelens ; mids de een dien als aan
# ren deeze begonne (3)ſcheepsvaart met die neemelyk voorſprak, de ander dien als
# vryheyd, welke het recht der natuure en ganſch verdervelyk voor den Staat uyt
#M# der volken aan allen geeft, te achtervolgen kreet. Ondertuſſchen het gerucht van
1608 fol. en voort te zetten.

Zulks hierover, en
het openen der Scheldegeenekleyne
moeije
lykheden ontſtonden, en Neye geraaden
(4) Bentiv. vondt in perſoon naar Spanje (4) te rey

dien voorſlag allerwege zynde doorgebro

45 •

ken, is daarop eene zeer (8) hevige en too- #
melooze ongebondenheyd in 't uytſtrooi- van Holi

jen van blaauwe boekjes zonder naamen #.
# zen, om over zaaken van die aangelegen borſten,
der ſchryveren
het geheele
gemeenjaar
uytge#" de
en heeftonder
het (9)
in #
#" heyd (5) het goeddunken van Koning Phi
(5) Reſol. Iips te innen. Inmiddels kwaamen de land zwang gegaan. In deeze ſchimpſchriften Neil Hiſt.
# ſcheyding, de binnenlandſche handel, en wierdt het gehouden gedrag der Staaten fol. 564.
26 Jan, het openlyk dulden van den Roomſchen niet weynig gehekeld en doorgeſtreeken,
#* " Godsdienſt te berde: dan hierover reezen ja de trouw der aanzienlykſte Staatsleden
eene mindere zwaarigheden, des wierdt zelfs by de gemeente, met eene onge
ook op die verſchillende punten niets meer hoorde ſtraffeloosheyd verdacht gemaakt.
dan op 't voorige beſlooten: waardoor de Want ofwel zoo groote dartelheyd van 't
begonne handeling ſcheen aan 't ſleepen en gemeen (1o)in'tuytſtrooijen van ſmaal- en #
de Staat in onderlinge verdeeldheden te hekelſchriften voorheen reeds was en thans van Holi.
zullen raaken. En vermids de Spaanſche door nieuwe (11) plakaaten zeer ſtreng #l.
Gezanten zeer pal op de vrye oefening van wierdt verbooden , zoo wierdt echter de 233.
den Roomſchen Godsdienſt in de Veree

uytſpoorige loop der zelve niet geſtuyt, g:# *

nigde Geweſten ſtaan bleeven, 't gene de mids geen ſcherp onderzoek noch ſtrenge Ned. Hiſt.

(zy H. de Staaten als een middel om de(6)grondſlagen uytvoering dier plakaaten, als ſtrydende tel. 565
Groot, , van hunnen ſtaat te ondermynen aanzaa met de Vryheyd, door de daartoe gemagtig
# gen, beſlooten deeze de handeling af te de Breukmeeſters zelfs gedaan wierdt. Wel
breeken, en lieten aan de Spaanſche Ge ketoomelooze pennekryg veelligt ook aan
zanten daarvan de noodige verklaaring ter leyding tot het munten van deezen legpen
hand ſtellen. Die , verzet over zoo on ning zal gegeeven hebben.
Een

I. Boek.
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Een ſtruysvogel met uytgeſpreyde vleugelen, doch die hem tot gering gebruyk zyn, ſtaat, als
of hy vliegen wilde, op de eene zyde, binnen den zoom deezer woorden:

NIL PENNA, SED UsUs. 1608.
NIETS BAAT DE PEN, MAAR 'T GOED GE BRUYK.

16o8.

Waarmede de Beeldeſpraakſchryvers (1)hebben willen verbeelden zulke gaauwaardts, die zich tojoan.
afſlooven, en te wonderlyk vermaaken in het betrachten van zaaken, die boven hun bereyk, of Fiërij
ook van geene nuttigheyd, gelyk den ſtruysvogel het vliegen met zyne vleugelen, zyn. Waar- Valeriani
Hierogl.
om, ook de zinryke Roemer (2) Viſſcher dit zinnebeeld zeer aardtig voorſtelt, met deeze ronde lib.
XXV.
Nederlandſche ſpreuk: Knecht hoe zweet gy! # de andere zyde des pennings leeſt men, rondom Cap. 5.
Joach. Ca
het wapenſchild van Gelderland, dit kantſchri U :
*

*

In Craf 11

Symb.

CALCU L1 CAMERAE COMPU To RU M DU CAT Us GEL R IAE

cent. III.

embl. 17.

ET COMIT AT U s ZUT PH A NIAE.

(2) Zinne
oppen

LE GP ENNING EN VAN DE REKEN KAMER DES HERTO G DO MS

I. ſchok,
p2g. IoI.

GELDER, EN GRAAFSCHAPS ZUTFEN.

Jeannyn Afgezant des Franſchen Ko den haat van die genen, aan welker ſtaat
nings was eygentlyk die, welke in den zucht zyn groot gezag een hinderpaal
naam van alle de andere Gezanten aan de was, in de Vergaadering der Staaten van
Vereenigde Staaten met veele en dringen Holland zyne bediening afleyde, met
de beweegredenen het gemelde Beſtand verzoek van ten beſte des Lands eenen an
had voorgeſlagen. Hy zelf ging ook de deren dienaar min gehaat in zyne plaats te
Aartshertoglyke Gezanten over 't zelfde ſtellen. Op eene plegtige bezending nog
voorwerp ſpreeken, en ontſing van hen tans, aan hem door die doorluchtige ver
een antwoord, dat hem, onaangezien zy gadering gedaan , hervattede hy ſedert
(3) Bentiv. naa een vergeefſch verblyf van acht (3) zynen afgelegden dienſt, en verheffende
Hiſt. de
S# maanden weder naar (4) Bruſſel keerden, van den eenen kant de weldaaden en het
Vaggº 2,l. nog hoope overliet van zyn oogmerk te tuſſchenkomen der Koningen, en draagen
# zullen konnen bereyken. Niets liet hy de van den anderen kant de onzekere uyt
van Holl dierhalven onbeproefd om de byzondere komſt en gewiſſe rampen van eenen nieu
#. Staaten en Staatsleden tot het ſluyten van wen oorlog voor, heeft hy zyne tegen
193.
een langwylig Beſtand op zoodaanigen ſpreekers den mond geſtopt, Amſterdam,
#at voet te overreeden, als hy en de Gezan langſt weygerig, overgehaald, en eynde
van Holl. ten van Engeland hen voorgeſteld hadden. lyk (7) geheel Holland tot eenpaarigheyd #
#. En ofwel ondertuſſchen bleek, dat Olden van (8) gevoelen gebragt; het welke ook van Holi
-

222.

-

barneveld en veelen der ervaarenſte Staats

Gelderland, Vrieſland, Uytrecht, Overyſ. #

leden tot het aangaan van 't voorgeſlaagen ſel, Groeninge en de Ommelanden eer- #
Beſtand geneegen waaren, was 't echter te lang insgelyks omhelsd hebben. Want ſteu- #*
verwonderen,naadat de Algemeene Staaten nende op de gerechtigheyd hunner zaa- Ned. Hiſt.
# dien voorſtel aan het oordeel(5) der byzon ke, onderſtelden zy vaſtlyk dat God, fol. 572

#" dere Geweſten geſteld hadden, met hoe die totnogtoe het Vaderland zoo oog

#
hevigheyd deeze nieuwe
in
#
ſol groote
alle Staatsvergaderingen
betwiſt zaak
wierdt.

(6) H. de

De dagelyks uytkomende hekelſchriften
bliezen nog bet dit vuur aan, verſchoo
nende zelfs de Koningen niet, alsof die hun
heyl in de elende der Nederlanden ſtelden.

&#oot.

Maar de zwaarſte laſter viel Oldenbarne

w

ſchynelyk onder zyne hoede, ſtaande
de geheele oorlog, gehouden had, het
niet minder, byaldien er een Beſtand
getroffen wierdt, althans bewaaren zou
de: gelyk die van Uytrecht, naadat zy
zich by het gevoelen der vyf andere
Landſchappen gevoegd hadden, niet duy

# veld te beurt (6) als den ſmeeder van dier ſterlyk op deezen legpenning te kennen
#.

gelyke raadſlaagen. Zulks hy belaaden met

geeven.
K 2

De
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De eene zyde verbeeldt eenen Herder leunende voor eene wyl op zynen ſtaf op de andere zy
(r) Pſalm de wordt eene ſchaapskudde van een Hemelſch licht beſtraald, zynde beyde de randen omzoomd
(1) met deeze gewyde ſpreuk:
CXXI.
Y. 4•

NON DORMIT NEC DoRMIET QUI CUSTODIT
ISRAËL

16o8.

DE BE WAARD ER ISRAËLS ZAL NIET
NO CH SLAAPEN.

sLUrMEREN

16o8.

En hoezeer men by de Staaten van Hol den vry verklaarden. Ook wierdt uytge
(2) Reſol.
der Staat

van Holl

4 Dec.
16o7. fol.
365.

land de belangen van Graaf Maurits in 't ſtrooid, dat de Spanjaard, als het tegen
handelen met den vyand niet had vergee woordige gevaar voorby waare, het Beſtand
ten, ja (2) een- en (3) andermaal daarop zoude verbreeken: dat de volken in de
hebbende beraadſlaagd, eyndelyk de acht Vereenigde Geweſten woonende, door
voorzittende ſteden en drie van Noordhol

deezen liſtigen naam van (12) ſtilte en ruſt (12) Reſol.

land benoemd om op Maurits belangen te bedroogen, ondertuſſchen van hunne #"
(3)
Relol. letten, en hunne bedenkingen (4) op het voorgaande wakkerheyd en ſtandvaſtig- 12 Nov.
derStaaten
papier te ſtellen, zoo verklaarde hy nog heyd zouden ontaarden: dat men met zeer #ek
#s zich openlyk tegens het (5) Beſtand, groote zwaarigheyd de penningen die te
en beſtondt, zonder iet achter te houden, voore zoo vaardiglyk tot den oorlog waa
zich als hoofd voor 't dapperſte en edel ren opgebragt, naamaals zoude opbrengen,
moedigſte
gevoelen van die den oorlog en dat dit alles het zaad zoude zyn, om
"T,
"o
wilden, door 't zenden van eenen vry (6) ſchaadelyke oneenigheden en tweedragt
-

Van

# #"

#*fel
(4)Reſol

#n

van Holl.

EAE

»

::08 fol ſcherpen brief aan alle de ſteden van Hol onder de byzondere Landſchappen voortte

#Reſol land te ſtellen. Hem volgden die van (7) brengen. En eyndelyk dat, ſchoon de

#" Zeeland, alwaar hy Markgraaf van (8) Aartshertogen het Beſtand onderhielden,
### Vliſſinge en ter Veerezynde,uyt dien hoof men echter genoodzaakt zoudezyn in dien
1628, fol. de de Ridderſchap in de Staatsvergadering tyd zelf de grenzen wel voorzien te (13) (#) Bent.
# H. de verbeeldde. Wier ſtyfzinnigheyd, ſpruy houden, en dewyl de argwaan zoo groot #n.

#

Groot,,,, tende uyt de winſt door de kaaperyen, in

was als die

#" denoorlog behaald, (9) thans buyten voor

den de Staatslaſten weynig minder in het

Waaren, ZOO ZOu- Pag.771.

# beeld de eenſtemmigheyd der andere Ge Beſtand dan in den kryg weezen. Des waa
#" weſten wederhieldt, mids zy niet toelie re het beter in den (14) oorlog voort te (4) Reſol.

# , ten, dat er op den gedaanen voorſlag, of vaaren, en de tegenwoordige gelegenhe-#"
IOOS. tOl.
247.

men over een Beſtand zoude handelen, de den, die niet min gunſtig voor hen, als 12 Noy.
naadeelig voor den vyand waaren, niet te # fol.

(8) Negot, minſte omvraage in de hooge Vergadering
Algemeene Staaten geſchiedde ; als verwaarloozen. Daarenboven lieten die

# der
8#

ſteunende op de woorden van de (1o) Uyt van Zeeland eenen legpenning munten en
#" rechtſche Vereeniging, welke inhoudt: onder 't gemeen loopen, op welken zy
Ned. oorl. Dat de Landſchappen niet vermoogen de het Beſtand by het befaamde paard van
# #e wapenen neer te leggen dan met algemeene Troje vergeleeken: 't welke in den ſchyn
groot bewilliginge der Bondgenooten, en de ge van ruſt te zullen aanbrengen, mids het ge

# ſchillen onder de

Landſchappen ontſtaande waande vertrek der Grieken , door de

” aan de bemiddeling der Stadhouderen zou blinde burgery was binnen de ſtad ge
haare algemeene neder
den geſteld worden. Voornaamelyk liet haald, en
zich ook de Heer Jakob van Maldere, ge laag geſprooten; 't gene zy meenden dat
magtigde wegens Zeeland in de Algemeene ook den Vereenigde Geweſten ſtondt o
Staatsvergadering uyt, en trachtte byzon te komen, zoo men de bedriegelyke
# derlyk de woorden verdacht te maaken, aanbieding eens Beſtands, naar 't voor

#

Ned.Oorl. met welke de Koning van Spanje (11) en beeld der ongelukkige Trojaanen , om .

"$ 77° de Aartshertogen de Vereenigde Nederlan

helsde.
Dees

-
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Dees legpenning heeft op de eene zyde, en rondom het Zeelandſche wapenſchild, die van de
Ridderſchap en ſtemhebbende ſteden van dat Geweſt, en tot byſchrift:
Z E E LA N D I A.

Z E E LA N D.

Op de andere zyde ziet men de miſleyde Trojaanen een groot paard, door de Grieken hunne

-

vyanden
als een (1)
geſchenk aan
de Godinne
Minerva
achtergelaaten,
metniet
groote
blydſchap
in ###
de
ſtad trekken,
onaangezien
hunne
medeburger
Laokoön
hen, van zich
te veel
op dit ge"

b

ſchenk te vertrouwen, gewaaſchuuwd had met deeze (2) woorden, welke in den rand dier zyde (#)
Virg.
JEn.. lib.II.
geleezen worden:
W. 48.
E QUO NE CREDITE, TEUCRI. 16o8.

z'Roj AAN EN, BETROUWT DIT PAARD NIET
-

#

1628.

In dit jaar, zoo vruchtbaar van ſtaatsge gekomen zynde daarby bleeven, doch dat
ſchillen, ontſtonden (3) daarenboven nog hy niemand dwong. Deeze byzondere ge

# anderen

over den Godsdienſt ; welke in

gevoelens, zynde ſchoolgeſchillen, kree
#" den beginne vrygering, doch in 't vervolg gen eerlang hunne byzondere leerelingen
#o7 fol. door 't gezag en vermoogen der perſoonen, tot naavolgers, en over de waarheyd van
die er deel in naamen, de grondſlagen beyde deeze ſtellingen vry ſtyfhoofdige
François verdeedigers, niet alleen in de Hooge
Gomarus en Jakob Arminius beyde Leer Schoolen, maar ook op de predikſtoelen,
meeſters der Godsgeleerdheyd in de Hooge ja zelfs in de byzondere burgerlyke by
Schoole te Leyde waaren van verſchillen eenkomſten. Want het gene eerſt by de
de gevoelens. Gomarus hieldt ſtaande : Hooge Leeraars als een ſchoolgeſchil tegens
#* Dat hy (4) Gods eeuwig beſluyt was vaſt elkanderen was ſtaande gehouden, wierdt
N#Hiſt. geſteld wien uyt de menſchen de Zaligheyd ſedert als een der eerſte grondſtukken des'
fol. 574 beſchooren was, en wie ten verderve zou Geloofs den gemeenten voorgedraagen.
de loopen. Dat volgens dit beſluyt eenigen Men betigtte het gevoelen van Goma
tot de Godzaligheyd getrokken wierden, rus, dat het de oorzaak der zonde Go
en getrokken zynde bewaard wierden, om de toeſchreef, en door 't inſcherpen
daarvan niet te vervallen : doch anderen van een noodlot de gemoederen der men
in de gemeene verdorvenheyd der menſchlyke ſchen verhardde. Gomarus leerelingen
laſt,opgeblaazen
dat hy (6) (6)
Brandt
natuure, en bedolven in hunne eygene mis leyden
door zyneArminius
leereden weder
menſchtezeer
#
daaden gelaaten wierden. Hiertegens

274-

van den Staat deeden ſchudden.

r

hieldt Arminius ſtaande: Dat God, een maakte, en niet toeliet dat men Gode alleen idee."

rechtvaardig Rechter, maar tegelyk een de eer gaf van 'tgene daar het meeſt op aan
zeer goedertieren. Vader zynde, dit onder kwam, te weeten, een welgezind gemoed:
ſcheyd tuſſchen die van het gevallen zulksveelen,en onder die zelfs de onkundig
menſchlyke geſlacht gemaakt had, dat hy ſten, naar dat elk vooringenomen was, en het
hen, welke van hunne zonden zouden af eene of andere dier gevoelens omhelſd had,
ſtaan, en hun vertrouwen op Chriſtus de Leeraars van het ſtrydige , als verder
3# de ſtellen, het quaad (5) zoude quytſchelden, vers der Chriſtelyke leere en zeden of Pe

N#ia. en het eeuwige leeven ſchenken, maar de lagiaanen, verketterden, ja voor vervol
fol. 575. hardnekkigen ſtraffen. Dat het Gode aan gers van de waare Kerk hielden. Het ge
genaam was, dat zich alle menſchen ne ook aanleyding tot het munten van dee
bekeerden, en tot de kennis der waarheyd zen legpenning zal gegeeven hebben.
II. Deel.

L

Wiens

-

-
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L)

wiens cene zyde, rondom het Weſtvrieſche wapenſchild, in

#
#"

den rand deeze (1) gewyde

ſpreuk tot opſchrift voert:

SAULE, SAULE, QUID ME PERSEQUERIS! 1608. SAU L, SAUL, WAT VERVOLGT G2 Mr! 16o8.
Op de andere zyde houden twee geſtrengelde rechter handen eenen bundel van zeven pylen;
binnen dit randſchrift:

CON COR DIA FRISIAE LIBERT AS.
DOOR DE EEN DRAGT BESTAAT DE VR1 HETD
VAN VRIESLAND.

thans met zoo grooten naadruk tegens het
hunne Gemagtigden, die de Zuydholland aangaan eens Beſtands, als of hy van zins
ſche Kerkvergadering hadden bygewoond, (5) waare het uyterſte te waagen. Jazyne #
van den grond dier geſchillen onderricht oorblaazers ontzaagen zich niet van open- #n
zynde, niet oorbaar vonden, mids de te lyk te betuygen, dat het grootmoediger Pºg 7o.
genwoordigheyd zooveeler Vorſtlyke Ge zoude zyn zich te zien bederven, dan
En ofwel de Staaten van Holland, door

# Reſol. zanten, (2) en het t'over druk met zwaar wetten te laaten voorſchryven; het gene
# wigtiger ſtaatszaaken hebbende, eene ſa weder niets als eenen wiſſen ondergang van
# sept.

#"

menkomſt van Leeraaren in 't voorgaande
jaar toe te ſtaan, zoo was 't echter in dit
jaar dat zy, om de hiervoor aangepreeze
en thans in gevaar zynde eendragt, zoo

den geheelen Staat konde naa zich ſleepen.

Zulksde Franſche Koning (6) ineenen brief (6) Negot.

het naakende gevaar voorſtellende, hem de Jeannin
tot eendragtigheyd met de andere Staats- #
veel hen moogelyk was, tuſſchen de in ge leden aanmaande; of dat hy genoodzaakt
ſchil zynde Godgeleerden te herſtellen, zoude zyn zoodaanige middelen by de
goedvonden beyde de Leeraars Arminius hand te vatten, die den luyſter van zynen
6. Reto en Gomarus voor den (3) Hoogen Raad Huyze in 't byzonder niet zouden voor
de Staten te ontbieden, om hunne ſtellingen, en de deelig zyn. Zeeland insgelyks volhardde in
van Holl.

r Vr -

-

# bewyzen, waarmede zy die vaſtmaakten,

zich naar 't voorbeeld van hunnen Stadhou

... 1638 te hooren. Naa eenen langen redeſtryd, der, met zoo ongehoorde drift tegens het
# waarin ieder poogde zynen tegendinger in Beſtand te verklaaren, dat hunne Gemagtig
# fol. 't ongelyk te ſtellen, ſcheen er niets dien den zelfsuyt de Vergaderingen der Algemee- (7) Negot.
#*7" ſtiger als 't verhandelde in dit geſprek te ne (7) Staaten bleeven, op hoope van daar- de Jeannin
ſmooren ; 't gene echter niet belettede, door te wege te zullen brengen, dat er door ##
-

dat het gevoelen van den eenen en ande

de zes andere Landſchappen, die daartoege

ren dagelyks in de gemoederen der by neygd waaren, geen beſluyt, 't gene hen
zyn, geno
Gº H. de zondere inwoonderen (4) dieper door onaangenaam zoude konnen
men wierde. Ondertuſſchen deede de Fran
ge
nieuw
een
van
oorzaak
de
en
drong,
Groot,
Ned.Hiſt.
4

#" ſchil was, te weeten, of 't oordeel over ſche Afgezanten op bevel huns Meeſters,

kerkelyke zaaken ook een gedeelte van al hun moogelyke beſt, zoo by (8) monde (8) Negot.

het rechtsgebied der werreldlyke Overheyd
was. Ondertuſſchen beefde nog het ge
heele Land door de hevige partyſchappen,
die over het aanneemen of verwerpen van
't aangebooden Beſtand tuſſchen de byzon

als ingeleverde geſchriften, om de naauw- deJeanin
bezette gemoederen, welke voor 't aan- #
gaan van 't Beſtand ſchroomden, zooveel
doenlyk was geruſt te ſtellen, en vereend
te houden. Hiertoe diende ook deeze leg

dere Staatsleden alom ontſtaan waaren. Ja penning die door de Staaten van Weſtvries
Graaf Maurits in 't byzonder ſtelde zich land in dit jaar is in 't licht gegeeven. '
Twcc
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Twee geſtrengelde rechter handen houden op de voorzyde eenen bundel van zeven pylen,
binnen dit randſchrift.

CON COR DIA FRIS IAE LIBER TAS.
D OOR DE EEN DRAGT BESTAAT DE VRTHE TD
VAN VRIESLAND.

Rondom het wapenſchild van Weſtvrieſland leeſt men in den rand dit omſchrift, zynde de
gewoonlyke ſpreuk van dat Geweſt:

ANTIQUA VIRTUTE ET FIDE. 1608.
MET DE OUDE DAP PER HETOD EN 'T OUD E GELO O F.

16o8.

Met den aanvang des nieuwenjaars zes , zen, dat hunne meyning en (8) begeer- (8) intentie.
enhonderdnegen ſcheen de tegenſtand, , te altyd geweeſt is, en alsnog is de
die Maurits en alle de anderen van den , voorz: goede (9) dienſten, verlies van (9) officiën.
huyze van Naſſou tegens't aanvaarden van , goed en bloed van zyn G. H. G. zy
't Beſtanddeeden, eer nogal toe dan afte nee , ne (1o) Hoogheyd, en andere Heeren (ro) Exel
men: zulks de Staaten van Holland, om de , van den huyze van Naſſou danke-lentie.
toeſtemming van die van dien Huyze op , lyk met der daad te erkennen , heb
zoo gewenſchte zaak te erlangen, het vol , bende een vaſt betrouwen, dat zyne
gende beſluyt naamen, 't gene ik om zy , Hoogheyd en andere Heeren van den
ne zeldzaamheyd goedvinde, tegens my , huyze van Naſſou , in hunne goe
# ne gewoonte, van woord tot woord (1) , de (11) geneegenheyd tot de behou- (11) Aſſet
# uyt te Staatſche daglyſten te ſchryven, , denis van de Vryheyd der Vereenigde "
24 Maart en hier in te laſſen. ,,De Staaten van Hol , Nederlanden, zoo by tyde van den Vree
#, #, land, rypelyk gelet hebbende op den , de, Beſtand, als Oorlog, midsgaders in
88
(2) voorſlag van de Heeren (3) Afge , hunne aangenomene ampten getrouwe
(#)
Propoſt-'
tie.
van de Koningen van Vrankryk , lyk tot der Landen dienſt ten uyterſte
# Arn , zanten
en
Grootbrittanje,
aangaande de erken , zullen (12) volharden: waar door hunne (# Conti
aſſadeurs.
, tenis van de groote dienſten en 't verlies , Edele Moogendheden ook vaſtelykvoor- "
,, van goed en bloed voor de Vryheyd der , zekerd zyn, dat de (13)geneegenheyd #) - "
,, Nederlanden van Hoogloflyker Gedach , en gunſten van de Edelen en Regeerders "
,, teniſſe, myn Heer den Prins van Oranje, , van de Steden voor zyne (14) Hoog- (14 Exel
, voor zyn ſterfhuys in 't gemeen, voor , heyd en de Heeren van den voorz: "
,, Mevrouw de Prinſes zyne Weduw, ,, Huyze, zullen (15) achtervolgen en- (15 centi
(4) Exel- ,, zyne (4) Hoogheyd Prins Maurits, op , de t'hunnen beſte vermeerderen: heb- "
#n. , den opzien van zyne (5) verdienſten , ben daarom by voortgang en beſluyt
, zoo langejaaren in alle (6) ſtandvaſtig , van 't Beſtand bewilligd en toegeſtaan
16o9.

ti

»
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# ,,heyd en trouwheyd in tegen- en voor , (16) te draagen hun (17) aandeel in de #"
,, ſpoed den Lande beweezen, insgelyks , twee erflyke renten, de eene van zes- (17) gluote.
,, van Prins Hendrik zynen Broeder, een , duyzend ponden, beweezen aan de
SYM
,, zamelyk den Welgebooren Heer Graaf , Vrouwen Dochteren van zyne 8Vorſt- (18)
Memo
,, Willem Lodewyk van Naſſou (7) enz. , lyke genade, Hoogloflyker (18) ge- #
-

(7)ve.

,, hebben verklaard en verklaaren by dee , dachteniſſe,
geteeld (19) by Vrouwe
L 2,
Char- #"
Creg 07' (V,

--- **
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1609. » Charlotte van Bourbon, enz. voor haare , totnogtoe heeft genooten, ( die by

, vaderlykegoederen, en de andere van vyf , voortgang van het Beſland weder aan de Gassau.
Algemeene
(35) Staaten zullen komen) raal.
in de ,, endertighonderdponden,beyde van veer
l|
, tig grooten 't pond, voor Vrouwe Emi
worden ten (36) voor- # Profy
55

#
zyne (37) Hoogheyd tot hon- #.
r

95

, lia van Naſſou Prinſes van Portugaal,
zeerrio (37) Excel
(1) Extel- , voor haarer (1) Hoogheyd moederly , derdtwintigduyzend ponden van veertig
#
# #-, ke goederen, ten eynde daardoor (2) , grooten het pond 'sjaars, geduurende
het Beſtand of de Vreede, eenzamelyk
ineerd. ,, verligt en beſlooten mag worden de
25

-

G)partage. ,, (3) verdeeling tuſſchen Mevrouw

-

de

het leeven van zyne (38) Hoogheyd, #"

,, Prinſes, de Heeren Prinſen Zoonen,

en zonder (39) gevolg alsvoore, daar in 3 conſe

, de Staaten van Holland en Weſtvrieſland 4"
(!) conſºr-, dachten Heere Prinſe, tot (4) behou , zullen betaalen hun (4o) aandeel, mids # #e
vatie.
,, denis en luyſter van den Huyze en on , dat de andere Geweſten (41) van gely- #
, en de Vrouwen Dochteren van Hoogge

(5) Afwijt. ,, derlinge eenigheyd , liefde, en (5) , ke zullen doen.
,, Bewilligen (42) mede dat, om de (42) Accor
, geneegenheyd tuſſchen de Leden van
»

dien.

, Vereenigde Nederlanden te beter in goed (43)
letten.Unie.

(6) Quote. '

-

,, Hebben voorts ingewilligd, geduu , (43) verbond, eenigheyd, en orde te ##
, rende het Beſtand of de Vreede, en het , (44)bewaaren, zyne Hoogheyd (45) zal Jerºeren.

(7) Generaliteyt.
(8) Deſcen-

-

#", leeven van Hooggedachte Vrouwe Prin , worden opgedraagen (46) het Landvoog- #"
#" , ſeſſe Weduwe hun (6) aandeel in twin , dy- (47) en Opperkrygsbevelhebber- (46. Gede
#ol. ,, tig duyzend ponden van veertig grooten , ſchap (48) van alle de Vereenigde Ne- #..
#" » 't pond 'sjaars, in de plaats van de vyf , derlanden onder behoorlyke laſtbrieven vernement.

(#xcel- » tienduyzend ponden, by de zelve tot , (49) en berichtspunten (5o) die met #"
» nogtoe van 't algemeene (7) Land ge , goede kenniſſe van de Heeren Staaten der Generaal.

#....

, byzondere (51) Geweſten tot dienſt

,, DOOtCI).

ver/leur.

(13) Capi-

#"

,, En boven dien voor haar,haaren Zoon , der Landen daarop zullen worden ge- (53) in

#" , Prins Hendrik , en zyne wettelyke , maakt, zonder verminderinge van de te- #
(14) Excel-, (8) Naakomelingen de huyzingen, er , genwoordige magt (52) en (53) 't ge- #e

# , ven, tuynen, en toebehooren, ſtaande , zag van den welgedachten Heere Graaf:
, Willem over Vrieſland, Groeninge en #

# , en geleegen in den Haage by haare
#", Hoogheyd (9) totnogtoe gebruykt.

,, Bewilligen insgelyks, ingeval als

(17) Provintien.

8) Excel
#se

yo

#

0777

Ommelanden, en het Landſchap #"

,, Drente.

, voore,dat de (1o) Staatswedde van zyne
,, Nog (54) dat voor zyne (55) Hoog- # Item.
Hoogheyd (11) als ( 12) Landvoogd CIl , heyd, geduurende het Beſtand, tot laſte #"
99

# ,, Opperkrygsbevelhebber (13) van Hol
(#”, land en Weſtvrieſland, geduurende het

5»

van 't (56) algemeene Land boven dien (5%) Gene
zullen worden onderhouden een (57) #,

#en. " Beſtand of de Vreede, en voor zyne , bende te paarde en twee (58) benden te

#..

(# # ,, Hoogheyd (14) alleen (zonder dat zulks , voet ; zulks totnogtoe is gedaan , en
#
ge , dat tot zulk een getal, en op zulke be
(22)
Fur- , in (15) gevolg zal moogen werden #
#" , toogen) zal dubbeld in geld worden be , zoldiging als behoorelyk bevonden zal
v

-

(23) Con- , taald, tot laſte van het Land van Hol , worden.
2

te72 te//7t/2/.

#-, land en Weſtvrieſland in (16) 't byzon

##rac- ”

der; mids dat de andere (17) Geweſten

#n," ,
#" ,
&#"Kapi- ,
#-3 ,
pen Gene
raal.
»

van zyner (18) Hoogheyds(19) Land
voogdy vangelyke hunne (2o) Staats
wedden mede voortaan zullen verdub
belen, of de evenwaarde (21) van dien
jaarlyks (22) opbrengen tot (23)genoege
# » ,,vanBewilligen
zylie (24)bovendien
Hoogheyd. dat alle (25)

,, En ten eynde zyne voorz: Hoogheyd (so)Excel

, (59) hem te beter mag (60) ſchikken om #p,
eene goede (61) verbintenis van Huuwe-

, lyk, naar zyne (62) hoedaanigheyd en #*
tot der Landen dienſt, aan te gaan, heb-

#al

, ben bewilligd en (63) toegeſtaan, dat ººit
, tot (64) onderſtand van 't zelve Huu-

#"

, welyk, tot laſte van de Vereenigde (65) ºa) subſi

r

,, Geweſten zal worden verzekerd eene

als extra

#

#

Pro

#. »

wedden en voordeelen (26) behoorende , rente van vyfentwintigduyzend pon- #tien.
#" , aan de (27) Opperkrygsbevelhebber , den 's jaars, die ook achtervolgd (66) #"
# Pºn- , ſchappen, zoo gewoone (28) als buyten , zal worden, voor eene (67) Morgen- (67) Doua
#) Geen- » gewoone te velde en daarbuyten,midsga » gaave van zyner (68) Hoogheyds toe- %, Esa
#terde... » ders'tgene zyne(29)Hoogheyduyt eeni , komende Gemaalin, en weezen erflyk lente.

#" » ge giften (36) van de aangeſlaagene (31) , voor de kinderen van het voorzeyde #"
# » en(32)opgetekende goederen en rechten, , Huuwelyk.

(7o)Tracte

#..
(34)
Bene » beeden, (33) Heerlykheden, Geeſtlyke

7776 72ſt.

in.

, Staan (69) mede toe dat Prins Hen-

(71) Gene

» goederen, of andere (34) voordeelen , drik voor zyne (70) Wedde, als (71) raaf.
53

Hoofd

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

I. Boek.

45

caval. », Hoofdbev
(!)
de (1)denruytery,
van
lery.
en andereelhebber
voordeele
oorlog » nader letten, en gunſtelyk (17) beſluy- 16c9.
n van
» ten; zulks bevonden zal worden te be- (ETRJºl.
,, jaarlyks, geduurende het Beſtand of de , hooren.

, Vreede, byzyn leeven genieten zal vyf
, entwintigduyzend ponden, daarin hun

», Gedaan

veeren.

-

te , Bergen

op Zoom,

• den zeventienden van (i8),

Lente- (18)Maart.

G)9gste. ,, ne Edelheden ook haar aandeel (2) zul » maand des jaars 16o9.

» len betaalen, en dat bovendien geduu
, rende het Beſtand voor hooggemelden
,, Heere Prins Hendrik onderhouden zul

G#" , len worden een bende (3) te paarde en
, een te voet, mede tot zulk een getal en

, bezoldiging als behoorelyk bevonden zal
, worden.

, Bewilligen voorts dat aan den Wel
- , , gebooren Graaf Willem Lodewyk, Graaf

Tot deezen prys de toeſtemming van
den Huyze van Naſſou, om over een Be
ſtand te handelen, bekomen zynde, zoo
vertrokken den achtſten (19) dag daarnaa #
de Staatſche Gemagtigden van Bergen op #
Zoom , werwaart de Staatsvergadering #
van Holland, beſtaande uyt drie Gemag- #9 tot
tigden uyt de Ridderſchap en vyfenzeven

# » van Naſſou, enz. Stadhouder en (4) Op tig uyt de Steden, verzeld van tweeënder
#" , perkrygsbevelhebber van Vrieſland, tigBooden en vier Geheymſchryvers, (zo) #
erStaaten

(4)

-

» Groeninge, Ommelanden, en Drenthe tevoore reeds mede was overgebragt en #

(5) Pro- , by de (5) Geweſten en Landſchappen verlegd, omtrent negen uuren des morgens #,

#"#n- , van zyne (6) Landvoogdye verdubbeld naar Antwerpen, thans tot de handelplaats #* *
vernement. ,, zullen worden de (7) Staatswedden, verkooren
wederzyd
Afgezante
#
vergaderd.en De
dagelyks
op ſche
't Raadhuys
diern 5:
#" , tot laſte van de zelve byzondere (8)
#nent. ,, Geweſten, zonder (9) gevolg en (1o) ſtad, waarby die van Vrankryk en Engeland
geſtadig ook als Middelaars verſcheenen;
#" , naadeel alsvoore.
vintien.
,, Nog (11) dat zyn L. Wedde zoo ge wordende van hier telkens, van al het ge
, woon als buytengewoon (12) van den ne 'er verhandeld was, met renbooden
# preju-, oorlog, geduurende het Beſtand of de door de Spaanſche Gezanten aan de Aarts
#n , Vreede, en zyn L. leeven tot laſte van hertogen te (21) Bruſſel, en door de Staat- (? 1) Bent.
&#" , het gemeene Land (13) zullen wor ſche Gemagtigden aan de Algemeene Staa- #n.
# » den begroot en betaald tot zesen ten te Bergen op Zoom kennis gegeeven. pag78o.
# , dertigduyzend ponden 's jaars; daar Door welke voorzorge de begonne hande
'# #ne , in hunne Edelheden mede te vreede ling met zoo grooten ſpoed en ernſt wierdt
(#st. » zyn haar aandeel (14) te draagen : voortgezet, dat, onaangezien er veele
, en zal voor zyn L. boven dien on punten, raakende zelfs de (22) zaaken van ## de

Ol•

#

(15)com-, derhouden worden alsvoore eene (15) byzonderen, op deeze vergadering wier- NE"Hiſt.
P"4"

, bende te voet.

---

den afgedaan, echterden negenden (23) van fol. 589.

Grasmaand een Beſtand voor twaalfjaaren #
#" , zoo van wege den ſterfhuyze van tuſſchen de Spaanſche Gezanten en die der van Holl.

(16) Re-

,, En aangaande de twee (16) vertoogen

, zyne Vorſtlyke Genade , Hooger | Vereenigde Geweſten, door de bemidde- #
1609. fol.
,, Gedachteniſſe, als van den Welge- |ling van Vrankryk en Grootbrittanje te 95.

, booren Heere Graave Johan van | Antwerpen, tot geene kleyne vreugde der
, Naſſou G: G: overgeleverd , noo- | wederzydſche onderdaanen is geſlooten.

, pende de ſchulden en laſten van den | Invoege men zich geenszins te verwonde
, oorlog, zullen de Heeren Staaten | ren hebbe, dat ook daarop alle de vol

, met de eerſte gelegenheyd daarop 'gende penningen gemunt zyn.

k
----

II. Deel.

M

--

I. De
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I. De eerſte, die door de Leden van 't onderhoor ge Geweſt van Nieumege gemunt is,

de Nederlandſche maagd op de voorzyde op eenen ſtapel afgelegde wapenen gezeete,

voert

hou

dende
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dende in de rechter hand eenen Vreedetak, en in de ſlinkere eenen bundel van zeven pylen. Om

#
ſtaat in eene wolk de naam JE HO VAH, en in de eene helfte van den rand dit jaarchrift:
R E QVIEs Pos T To T D Is CRIMINA.

16o9.
"

-

RUSTE NAA ZOO VEEL E GEVAAREN

-

Want het was thans dat, op hoope van Vreede, de te lang gevoerde wapenen eyndelyk waa- (i)H. de
ren nedergelegd, welken roem en luyſter geheel Europa hadden (1) vervuld, en tot in eene &#oot
tweede werreld waaren doorgedrongen. Het vervolg van 't randſchrift luydt dusdaanig:
Ned. Hiſt,
-

-

-

-

-

fol. 591.

-

NIL PLACITUM SINE PACE DEO. 16o9.
ZONDER VREEDE IS GO DE NIETS WELBE HAA GELTK. 16o9.

De tegenzyde voert het gehelmd wapenſchild van 't Geweſt Nieumege, binnen den zoom dee
zer woorden:

DE o Op T 1 Mo M Ax1 Mo GRATAE o UE MEMOR1 AE SACRU M, PRO
PACT IS IN DU C1 Is ORD IN ES TETRAR CHIAE NOVIO
MAGE Ns Is F1E R1 CU RA v E RU N T.

TER EERE VAN DEN ZE ER GOED EN EN GROOTEN GO D, EN
TOT EEN E DANKBAAR E GEDACHTEN IS VOOR HET GE
S LOO TEN BESTA NVD HEBBEN DE STAAT EN DES

NIEUMEEGSCHEN QUAR TIERS DEEZEN
D O EN MAAKEN.

II. De Leden van Zutfen, zynde het derde quartier van Gelderland, hebben den tweeden
doen munten. Welke op de eene zyde, nevens eenen hoop afgelegde wapenen, eenen ruſtnee
menden Leeuw verbeeldt, binnen dit randſchrift:

FIDE, SED VIDE ANNO 1629.
BE TROUW WE L, MAAR ZIE TOE. IN 'T JAAR 16o9.
Rondom het wapenſchild van het gemelde gedeelte van Gelderland leeſt men in den rand der
andere zyde deeze zinſpreuk:
PATIENS SUB CRUCE FORTIOR LEON E.
DIE LTD ZAAM IS ONDER HET KRUYS IS STERKER

DAN EEN LEEUW.

-

III. De derde, door de ſtad Deventer gemunt , voert op de voorzyde eenen geharnaſten
krygsman, welke met de eene hand eenen ſtandaard, en met de andere het wapenſchild der ge
melde ſtad vaſthoudt 3 binnen dit randſchrift:

LIBERA IMPER1 AL 1s CIV 1T As D AVONTUR1 UM, SOCIA CON
FoE DE RAT AR U M BE LG 11 PRO v1N c1 AR U M. 16o9.

-

DE VRTE KETZER L1 KE STAD DEVENTER, BONDGENOOT DER
VE REENIGDE GEWESTEN VAN NEDERLAND. 16o9.

Op de tegenzyde wordt boven den Keyſerlyken Arend, en binnen een Hemelſch licht de naam
JEHO VAH, HEERE, geleezen, tuſſchen dit byſchrift:

Hoc FIDo.
HIER OP BETROUW IK.

En dewyl dees Arend in den eenen klaauw eenen bundel pylen, en in den anderen den Ryks
appel voert, zoo leeſt men nevens den eenen en anderen:
M z,

HOC

-
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16o9.

HOCNITOR. HOC GLORIOR.
HIEROP STEUN IK

(1) Agam.

HIEROP ROEM IK.

IV. De vierde is een legpenning, door die van Zeeland gemunt. Hy voert fondom eene traag
in den rand der voorzyde, deeze (1) ſpreuk van den Treurſpeldichter

#"
kruypende ſchildpadde,
• 139.
Seneka:

QUOD NON POTEST RATIO SAN AT MORA.
DAT DE RED EN NIET VERMAG GENEEST DE UTTSTE L.

Op de rugzyde leeſt men rondom het wapenſchild van Zeeland, dat door eenen band is vaſtge
hecht, deeze zyne gewoonlyke ſpreuk:
LU CTOR ET EMERGO. 16o9.
IK WORSTEL EN HOU MY BO VEN. 1609.

#
##

V. In de plaats van met dit, wordt er ook een andere legpenning met een verſchillend ruggeſtuk
gevonden; dat het wapenſchild van Melchior Wyntgis voert, die in het jaar zeſtienhonderdeen
tot (2) Muntmeeſter van de kamer van Zeeland was aangeſteld, zynde hy de derde, ſedert men
in Zeeland, in den jaare vyftienhonderdtachtig eene eyge muntkamer te Middelburg had op

Zeeland, gerecht. Het randſchrift luydt aldus:
fol. 429.

VINCIT QUI PATITUR. MEL cH 1 o R W Y NTGIS. 16o9.
DIE L2 DZT OVERWINT MELCHIO R WrN TGIS. 16o9.

VI. Op de eene zyde van den zesden, die mede een legpenning en te Middelburg gemunt is,
ziet men Graaf Maurits en Spinola elkanderen de hand geeven, hebbende tot teken van 't geſloo
ten Beſtand hunne helmen en yzere handſchoenen afgelegd. In eene wolk ſtaat 's HEEREN
naam, en in den rand dit omſchrift:

/

NEC ARMA, NEC IN DUCIAE, SED DEUS PROTEGIT SUOS.
NO CH DE WAPEN EN, NO CH

HET BESTAND,

MAAR GOD

BESCHERMT DE Z2TNEN:

Rondom het wapenſchild van Zeeland, leeſt men op de andere zyde deeze woorden:

CALCUL1 CAMERA RATronv» ORDINu » ZELanbiz.
LEG PENNING EN VA N DE REKEN KA MER DER STAAT EN
VAN ZEE LAND.

Om welke ſpreuk in den buytenrand, tot een tweede omſchrift, deeze jaarſpreuk ge
ſteld is:

ET Do MIN Vs PER FICIET PR o E Is. 9 APRIL 1s.
EN DE HEERE ZAL 'T VOOR HEN VOL MAAKEN.
DEN 9 VAN GRAS MAAND.

VII. Zynde dit de juyſte dag, op welken het Beſtand te Antwerpen geſlooten is. Op de voor
zyde van den zevenden leeſt men binnen eenon Olyfkrans, dit opſchrift:

TANDEM BoNA CAUSA TRIUMPHAT, ANNo. 16oo.
ETND ELTK ZEE GEPRAALT DE GOEDE ZAAK, IN 'T JAAR 1609.
Het

|
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Het wapenſchild van 't Landſchap Nieumege ſtaat op de tegenzyde, binnen den zoom dee
zer woorden:

16c9.
-an

OR DIN Es TETRARCHIAE NOVIOMAG EN s 1s.

DE STAAT EN DES QUARTIERS VAN NIEUMEGE.
VIII. De achtſte, die te Antwerpen gemunt is, voert rondom de borſtbeelden der Aartsher
togen in den rand van 't voorſtuk dit opſchrift:
ALBERTUS ET ELISABET A DEI GRATIA.
AALBERT EN IZABELLE DOOR GODS

GENADE.

W

Op het ruggeſtuk ſtaat, tuſſchen twee Overvloedshoornen, de Vreedeſtaf van Merkuur, die te (1) Joh,

ſamen ook het zinnebeeld van voorſpoed en (1) geluk zyn, binnen deeze ſpreuk:

Piërii
Valer.

Hierogly
lib. XV,
cap.47.

SAPIENTIA DUCE. 16o9.
VAN DE WYS HETD GELE TD. 16o9.

Ten bediedſel, dat door de wysheyd dier Vorſten alle hinderpaalen waaren uyt den weg ge
ruymd, en buyten alle verwachting een Beſtand geſlooten, ſtaande het welke de Roomſche Ne
derlanden hoopten den ouden overvloed en geluk ſtaat weeder herbooren te zullen zien.

In den beginne der handelinge, en als duyzend voetgaſten, en vierhonderd ruy
men niet dan het ſluyten van eenen Vreede teren te onderſteunen, op voorwaarde dat
in 't oog had, hadden de Vereenigde Geweſt de koſte, door deezen onderſtandgemaakt,
ten met de kroon van Vrankryk, tot ze naa 't eynde van den oorlog, evenals ook
kerheyd van hunnen Staat, in't voorgaan het opgerekende verſchot door Koningin
(?) H. de de (2) jaar een wederzydſch beſchermend Elizabet voorheen reeds gedaan, twee jaa
#t. en beleedigend (3) verbond tegens de zul ren naa den oorlog met tweehonderdduy
ſolis, ken aangegaan, welke eene der verbon zend guldens (7) jaarlyks moeſt afgelegd (7) Metes
#Ned.
Waar tegens dedoor
Wer- #
#n dene Magten, ſtaande de verhoopte Vree eenigde
worden.
en voldaan
fol.
Staaten
aan Grootbrittanje,
van Holl. de, zouden beſtaan te beleedigen. Uyt

#" krachte van deeze verbintenis was Vrank iemand vyandlyk wordende aangetaſt, be
1608.fol. ryk verpligt aan de Vereenigde Staaten,

twintig oorlogſchepen,
vierduyzend voetgaſten en driehonderd

loofden het met

zy beoorlogd wierden tienduyzend
#” zoo
knechten tot onderſtand te beſchikken: en ruyteren te zullen byſpringen, op gelyken
# deeze (4) weder aan Vrankryk, vyandlyk voet van vergelding als zy aan die Kroo
#" wordende aangetaſt, vyfduyzendknechten ne beloofd hadden. Dan ofwel deeze
of eenige oorlogſchepen, tot gelyke ſom verbinteniſſen vanzelfkrachteloos waaren,
me te verſchaffen. Zoo de onderſtand, van indien er geen Vreede geſlooten wierde,

den eenen aan den anderen gedaan, groo zoo zyn echter deeze wederzydſche ver
ter was, moeſt het meerdere naa het eyn bonden den (8) tweeëntwintigſten van Zo- (8) Reſol.
de SER
Koningen van
met de vernieuwd,
digen van den oorlog vergoed worden , mermaand
ll.
en Vrankryk
de onder- #
en Grootbrittanje

ſtaande welke, men buyten onderlinge
kennis en toeſtemming met den vyand

ſtand met alle verdere zaaken, die tot den 1639 fol.

(3)H. de niet vermogt te handelen. Wat den koop toenmaals verhoopten Vreede eenige be- '7'"
#n. handel aanbelangt, die had wederzyds ge trekking hadden, op het #

lyke vryheyd. Met Engeland was (5) ook Beſtand toegepaſt en betrekkelyk gemaakt.
'E# wel een (6) diergelyk verbond, doch niet Wegens het ſluyten van dit nieuw verdrag,

idiºoi

van # zoo voordeelig als dat met Vrankryk, ge of om beter te zeggen het toepaſſen der
#" ſlooten. Want dat Ryk verpligtte zich voorige Verbonden op dit tegenwoordi
# van daar by de Vereenigde Geweſten in oorlog ge geſlooten Beſtand, zyn deeze gedenk
# 39 tot raakende met twintig oorlogſcheepen, zes en legpenningen gemunt geworden.
II. Deel,

N.

I, Op

5o
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16o9.

-

#TNTER - REG MEGA#
AMAG BRIT ET cv Mij

I. Op de voorzyde van den eerſten houdt eene hand, die uyt de wolken komt, de wapenſchil

j

den van Vrankryk, Grootbrittanje, en der Vereenigde Staaten met eenen band te ſamenge

g#

ſtrikt, binnen deeze gewyde (1) ſpreuk:

Y. 23.

A DOMINO FACTUM EST ISTUD.

DIT IS VAN DEN HEERE GESCHIED.

(9 H. de

Vermids men in den beginne der handelinge de trouw der Koninglyke Gezanten had verdacht

groot gehouden, ja zelfs hen betigt dat zy zich van de (2) waarheyd hadden laaten afleyden. De rug
Ned.
Hiſt, zyde heeft geene verbeelding, maar dit opſchrift:
fol. 565.
ORD IN Es FOED ER AT 1 BELG 11, A REGE HISPA N1A RUM ET ARCHI
D U c1 B Us LIBER I AGN ITI, POST BEL LUM CONT IN U U M XLII.
ANN o R U M

IN DU CIAS

PACISCUNT UR

INTERV EN T 1 o NE

REGUM GAL L1 AE ET MAGN.AE BRITT ANNIAE, ET CUM
IISD EM FOE DUS RENO VANT. ANNO CIOIO CIX.

DE STAAT EN DER VEREENIGDE NEDERLANDEN, NA EENEN

GE DUURIG EN OORLOG VAN TWEEËNVEERTIG JAAREN, VAN
D EN KONING VAN SPANJE EN DE AARTS HERTOGEN VOOR

VRT ERKEND,
MIDDEL ING

SLUYTEN EEN BESTAND DOOR DE BE
DER

KONING EN

VAN

VRANK RTCK

EN

GROOT-BRITTANj E, EN VERNIEUWEN HUNNE VER

BONDEN MET DE ZELFDE. IN 'T JAAR 16ov.
II. Van den zelfden ſtempel wordt ook een legpenning gevonden, die wel hiervoor ſtaat afge
beeld, doch geene byzondere beſchryving vereyſcht.
-

O

III. De
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III. De derde, die mede een legpenning en te Uytrecht gemunt is, verbeeldt op de eene zy

•

de boven het gekroonde wapenſchild van dat Landſchap drie ſamengekoppelde harten. In eene
wolke omhoog ſtaat de naam JEH OVAH, en in den rand dit omſchrift:
JUNCTA CORD A FIDELIUM.
DE HARTEN DER GELOO VI G EN VER EEN I G D.

Op de andere zyde ſtaan de Franſche Leli, de Engelſche Roos, en de Bundelpylen der Ver
eenigde Geweſten ieder onder eene byzondere kroon, binnen dit randſchrift:
CONTRA VIM TIRAN NORUM.
TEGENS HET GEWELD DER

16o9.

DWINGE LANDEN

I6op.

IV. De vierde, een gedenkpenning, is byna denderden gelyk, uytgezonderd dat op de voor
zyde geenszins het gekroonde wapen 's Lands van Uytrecht gezien wordt, en dat op de tegen
zyde de bundel pylen door eenen Leeuw wordt vaſtgehouden, welke eene kroon op 't hoofd, en
een bloot zwaard in den rechter klaauw voert.

Naadat dit Verbondaldus getroffen was,
ontfing de Aartshertog op den zesentwin
tigſten van Oogſtmaand (1) de beveſtiging
des Spaanſchen Konings wegens het
ten Beſtand: met welke hunne Hoogheden

#

te beſchenken.

Den tweeëntwintigſten

van Oogſtmaand de gemelde geſchenken in
Holland zynde gekomen, wierdt daarop
op nieuws geraadpleegd, en volgens het ge

voelen der voorgemelde Afgezanten eyn
den Gehoorgeever Verreyken naar 's Graa delyk beſlooten, dat men die den genen
venhaage zonden om ze aan de Vereenigde zoude laaten volgen dien ze gezonden wier

Staaten ter hand te ſtellen. Dus kreeg dee den, naadat ze gewaardeerd waaren, om

ze groote zaak haar volle beſlag, waarme van wegen den Staat tot twee derden van
de de Aartshertogen zoodaanig in hunnen der zelver waarde ook eenige geſchenken
ſchik waaren, dat zy goedvonden de aan de Afgezanten der Aartshertogen te
Staatſche Gemagtigden, die over het ſluy doen. De geſchenken nu aan de Staatſche
ten des Beſtands geſtaan hadden, zoo uyt Gemagtigden gedaan beſtonden in twee zil
hunnen naam als dien van den Koning van vere bekkens, twee waterpotten, twee

Spanje met eenige geſchenken te vereeren,en drinkbekers met dekſels, en negen tapy
daarvan by brieven (2) door den Markgraaf ten voor Graaf Willem van Naſſou. Des
Spinola en den Raadshoofdman Richardot gelyks voor den Heer van Breederoode
aan Graaf Willem van Naſſou en den Heer

uytgezonderd een tapyt minder. Voor
Johan van Oldenbarneveld kennis tegeeven. Oldenbarneveld (5) twee zilvere bekkens,

Deeze hiervan opening aan den Staat heb twee waterpotten en twee drinkbekers. #
bende gedaan, zoo beſloot die dat de aan Eene middelbaare goude keten voor den
geboode geſchenken niet zouden worden Geheymſchryver Aerſſens. Nog een kley
aangenoomen, maar op de beſte wyze van ner ketentje voor Daniël Treſel, die te
de hand geweezen, als voorneemens zyn Antwerpen de pen gevoerd had : midsga
de zyne eygene Gemagtigden van Staats ders voor den Agent Valkenburg, de Kler
wege (3) eenige vergelding voor hunne ge ken, en andere Dienaaren in deezen han

#

eenige Albertynen, zynde
vertoog der Franſche en Engelſche Afge goude dukatons en dus genaamd naar de
zanten, dat deeze weygering eenigszins tot opgeſtempelde beeldenis van den Aarts
kleynachting der Aartshertogen zoude hertog Aalbert. En eyndelyk acht
ſtrekken, wierdt ſedert nader beſlooten de tien zwaare goude ketenen voor de zes

daane moeite toe te leggen. Doch op het

del

zelve te ontfangen, denbrenger te beſchen Gemagtigden der byzondere Geweſten,
ken, en die, welke men kon verſmelten of aan iedere van welke dusdaanig een
veranderen, dat te laaten doen of te verkoo

penning gehecht was: welken ik nergens

pen, en met de veranderde zaaken en daar als in de penningkas van den Heer Wil
van (4) gekomene penningen de Spaanſche lem Lormier in 's Graavenhaage gezien
Afgezanten wederom van wegen den Staat

heb.
N 2

Het

NE D E R LA N D SC H E

52
1609.

-

Het

-

-

-

zeer ſeriyk geharnaſte borſtbeeld des Spaanſchen Konings ſtaat op de voorzyde, omringd

door deezen tytel:

PHILIPPUS III, HISPANIARUM REX.
PHILIPS DE III, KONING VAN SPA Nj E.

De tegenzyde bevat het borſtbeeld zyner Gemaalinne, verſierd met een prachtig toiſel van
kraag en kleeding, binnen dit randſchrift:
MARGARE TA AUSTR1A CA, HISPA N 1 ARUM REGINA.
AN No

MDC IX.

MARGREET VAN oosTENR rK, KoNINGIN VAN SPANJE
IN 'T JAAR

16o9.

Het nieuwgemaakte Verbond waste Ant nogtoe zoo hier als elders ſlechts onderden
(r) Merc werpen plegtlyk (1) onder trompetgeſchal blooten (5) tytel van Gemagtigden der (9 wic
door den Magiſtraat dier magtige ſtad, den Staaten waaren erkend en alle eerbewyzen #efort

Franç.

# 1 veertienden van Grasmaand afgekundigd, daarnaar geregeld geweeſt. Desgelyks #ie,
pag:322. gelyk ook, onder het houden van (2) eenen
S# Reſol, algemeenen Dankdag en 't bedryven veeler
erS:n vreugdetekenen door alle de Vereenigde
# Geweſten geſchiedde. Niet zoodra wierdt
1609 fol. werreldkundig
de inhoud van , 'tofgeſlootene
ruchtbaar en
I I3.
alle de uytheemſche

maakte de Koning van Engeland thans gee- Ambaſſ
ne zwaarigheyd, gelyk wel voorheen, van P***
den Heer Schoonewalden rang als gewoon

lykenAfgezant der Vereenigde Geweſten te
geeven. De Vryeſtaat van Veneetſië volg
de dit voorbeeld in 't ontfangen van den

Volken ſtonden door verwondering als Heer Kornelis vander Mylen (6) als wet- (6) Meter.

(3)H. de opgetoogen, ter oorzaake de magtigſte (3) tig Afgezant van de zelve Landſchappen. #".
# Koning der Chriſtenheyd zyne afgevallene Als nu alom bekend wierdt hoe de Staat- verſo.”

#

Landen niet alleen had moeten vrykennen, ſche Gezanten, gelyk die der gekroonde

maar ook aan de zelve, 'tgene zonder voor
beeld was, en totnogtoe ongeloovelyk
ſcheen, de vrye zeevaart en een gedeelte
van de Indiën afſtaan. Des maakten zy hier

Hoofden ontfangen wierden, hebben ſedert

e

zoo veele Mogentheden naar de bondge
nootſchappen met de Vereenigde Geweſt
ten, uyt hoogachtinge van hunne geduchte

uyt eenen overſlag der krachten en wyze magt, omgezien, dat er in den tyd van
regeeringe van deezen herbooren Vryen de eerſte eenentwintig jaaren meer dan
ſtaat: en was nu niemand meer, uyt vree tweehonderd (7) Gezantſchappen van (7) A. Pars
ze van het geduchte vermoogen desSpaan
ſchen Konings, als wel voorheen be
ſchroomd, om van Nederland eenige Ge
zanten te ontfangen. Vrankryk was hier
hierin de eerſte, met den Heer François

Keyzers,, Koningen , Grootvorſten, #.
Keurvorſten, Hertogen, Prinſen, Graa- #".
ven, en Gemeenebeſten aan de Vereenig-.Pºg 394.
de Geweſten afgevaardigd, zyn geteld

geworden. Welke , naa 't verrichten
(#N#
van hunnen laſt en by 't neemen van af
Ville Hiſt, Aarsſens in de hoedaanigheyd van (4) Af

# gezant der Vrye Staaten van Nederland te ſcheyd, door hunne Hoogmoogendhe
#
erkennen: die gelyk ook alle anderen tot den met eene goude keten en eenen van
p
-

-
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niſſe hunner gedaane dienſten zyn en tot 1699:

van eene vereering in geld, naar gelang op huyden ten dage nog worden beſchon

der toegelegde ſomme , uyt erkente

ken.

Alle vier voeren ze op de voorzyde het gekroonde algemeene wapenſchild van den Vryenſtaat )Sall
der zeven Vereenigde Nederlandſche Geweſten, door twee gekroonde Leeuwen vaſtgehouden. # jn.
Het omſchrift is de bekende ſpreuk van Koning (1) Mikipſa:
gurth, caP.
19.

CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT,

DOOR EEN DRAGT GROEIj EN KLErNE ZAAKEN.

Rondom de wapenſchilden der zeven byzondere Landſchappen, door eenen band te ſamen ver
eenigd, leeſt men in den rand der tegenzyde het vervolg der zoogemelde zinſpreuke:
II. Deel.

O
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D IS COR DIA MAXIMAE DIL A BUN TU R.

Doo R TWEE DRAGT VERVALLEN DE G Roo TS TE.
**

De Vereenigde Staaten, met zulken aan aangroeiden in grootte en vertier van al
was van achtbaarheyd en vermoogen ten lerhande nooddruft en eetwaaren. Hier
eynde van eenen tweeënveertigjaarigen door ſteegen de huyzen, doch vooral
oorlog geraakt zynde, waaren zelfs onder de landeryen tot eenen zeer hoogen prys,
den laſt des krygs, tot den bloeijendſten en de toevoer wierdt van alle kanten
ſtand, door de goede voorzorg der Be door den aangroeijenden koophandel ver
windsmannen van Staat, geraakt, en had dubbeld. En dewyl door de belaſtingen,
den hoope dat, ſtaande dit voordeelige Be gelegd op de inkomende goederen, de ge
ſtand, het geluk der inwoonderen door meene ſchatkiſt verrykt wierdt, zoo was
den geduurigen aanwas van alle handwer dit ook een middel om 's Lands eygene in
ken,trafyken, neeringen en koopmanſchap ezeetenen tot het zelfbearbeyden (3) van GyTempl.
pen tot denhoogſten top van voorſpoed zou de buytenlandſche handwerken op te wek- ## Ge
ken: Vermids de winſt te zekerder was, #
(1) Tem- (1) totnogtoe wederhouden door de vrees als ontheft van de vrachtloonen en 's Lands

de worden opgevyzeld. De vreemdelingen,

# wegens de onzekere uytkomſt van zoo belaſtingen, die de buytenlandſche fabry
ſchriften, wreeden en langduurigen oorlog kwaamen,

ken drukten. Bovenal wierdt de landbouw

Pºg " naadat de grondſlagen van den Staat met behartigd, veele meeren en poelen droog
zooveel glorië waaren geveſtigd, zich met (4) en veele dorre en barre landen met on- (#Templ.
groote meenigten van alom in de Vereenig noemelyke koſten goed gemaakt. Want #
• de Geweſten, als in eenen oord daar over de landluyden, zich van hunne gemaakte #
vloed van geld te winnen was, tot het oef boter en kaas, met goede winſt en op de
fenen van alle konſten en koopmanſchap eerſte komſte ter markt, konnende ont
pen neerſlaan. Waar door het getal der doen, leyden toe op het aanfokken van 't
ingezeetenen zoo merkelyk is toegenomen, vee, en bequaam maaken der beemden.
dat men de meeſte ſteden en onder andere Temeer dewyl zy, hunne landen nu van
# die (2) van Amſterdam in dit jaar haare alle vyandlyke ſtrooperyen ontheft zynde,
#" wallen heeft zien uytleggen, dat de ampten, en niet meer met het ingelaaten water, tot
7 Aug - die tevoore laſten waaren, tot ſteunſels

keering van den vyand, overſtroomd leg

# " der grootſte huyzen gedyden, ja dat de

ende, thans in volle ruſte de vruchten van

geringe bedieningen van voer- en vracht

#

zuuren arbeyd plukken konden,

luyden naar de omleggende dorpen zoo en die met een zekere hoope van merkelyk

voordeelig wierden, dat 'er ganſche huys voordeel te gemoet zaagen. Hierom,
inwoonde midsgaders om den gelukkigen ſtand der

gezinnen van geen der

#

ren van leefden en beſtonden.

Vermids

Vereenigde Geweſten ſtaande dit Beſtand

de dorpen als kleyne ſteden gewor uyt te drukken, was 't dat de Staaten van
den, en de buurten en gehuchten door Weſtvrieſland deezen gedenkpenning dee
de menigte van ingezeetenen dagelyks den munten.
De
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De eene zyde verbeeldt eene Boerin, die in de koebogt of eene afgetuyndeweyde haar vee melkt,
binnen den zoom deezer woorden:

AVID I SPES. FIDA COLON I.

DE GE WISSE HO OPE VAN DEN GREE TIG EN LAND MAN.

Een Hollandſch Koopvaardyſchip is op de andere zyde afgebeeld, 't gene met volle zeylen en
geruſtelyk door zee vaart. Omhooge ſtaat het wapenſchild van Holland, beneden dat van Weſt

vrieſland, ter rechter zyde dat van Enkhuyzen, en ter ſlinker dat van Medenblik; binnen dit
randſchrift:

VERRIT TURBIDA NAUTA AE QUORA.

I609.

DE ZEE MAN BOUWT DE O NS TU2CMIGE ZEE N.

Want de Vereenigde Landſchappen had
den, by 't ſluyten van het Beſtand, niet
alleen voor de Vryheyd van hunnen Staat,
maar ook voor die van de ſcheepsvaartzorg
gedraagen, en geenszins, wat voordeelen

I609.

Ooſtindië gezonden, had aldaar (3)

den (3) Neu

#

Spanjaard geſlaagen, en den Portugees ze

ven galioenen in 't gezigt van de ſtad Ma
lakka ontnomen of verbrand. De tyding
van deeze verrichting was nu door de

Hiſt,
van Holl,
I. deel,
p2g. I7 •

van de Spaanſche zyde ook waaren aange thuys komende vloot beveſtigd: welke acht
booden, van den Indiſchen handel willen ſchepen ſterk, onder 't gezag van den Be
Hiſt. der
Ned.Oorl.

pag. 763.

(2) Neu
ville Hiſt,
van Holl,

I. deel,
pag. 18.

(1) afſtaan. Waardoor de faam en het ont velhebber Pauwels van Kaarden en Peter
zag der Nederlandſche wapenen niet alleen Verhoeven, onnoemelyke ſchatten voor de
(4) Mere.
langs alle kuſten van de Middellandſche en Ooſtindiſche (4) Maatſchappy , en ver- Franç.
Noordzee waaren doorgedrongen, maar ſcheyde Gezanten, van den Koning van 16o9.
hadden zelfs aan gene zyde des Evenaars Siam aan de Vereenigde Staaten en Graaf I.pag.deel
zoo grooten opgang gemaakt dat de mag Maurits gezonden, had mede gebragt. Het 316,
tigſte Koningen, Vorſten en Staaten van Land door deeze vreemde en vergehaalde
het ſchatryke Indië zich verheerlykt, en koopmanſchappen opgevuld, was als de
tegens de heerſchzuchtige voorneemens der winkel van ganſch Europa, werwaart alle
Spanjaarden verzekerd waanden, door het gelden, door't inkoopen deezer goederen,
ſluyten van onderlinge verbonden met de toevloeiden, en dit met te grootere winſt,
bevoorrechte Ooſtindiſche Maatſchappye hoe de te koop zynde waaren vreemder en
der Vereenigde Geweſten. En waarlyk , daarom van ieder beter gewild waaren.
haar vermoogen was ſedert haare oprech Dus bloeide de Staat ten tyde des Beſtands,
ting binnen weynige jaaren tot zoo hoogen en genoot de vruchten als van eenen ge
trap geſteygerd, dat zy haare hoofdſom of veſtigden Vreede. Dan dewyl uyt denover
(2) den inleg van zeſtig tonnen ſchats met vloed weelde , uyt de weelde ruſt, en

meer dan driehonderd aangegroeid vondt, uyt de ruſte temet zorgloosheyd voort
buyten en behalven de inkomende win
ſten, welke aan de deelgenooten als jaar
lykſche vruchten waaren uytgedeeld. De
laatſte vloot, onder beleyd van Kornelis

komt, die het verderf op de hielen volgt,
hebben de Vereenigde Geweſten deezen

Matelief in het jaar zeſtienhonderdvyf naar

te behoeden.

legpenning in dit jaar

doen munten, om

hunne ingezeetenen tegens die gevaaren
O 2
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De eene zyde verbeeldt eenen Nederlander, die zich, mids het ſluyten van 't Beſtand, tuſ
ſchen de afgelegde wapenen op eenen geſcheurden trommel tot ruſt begeeft. Het randſchrift is:
QUIESCO.

CIO ID CIX.

SE NAT U s Co Ns U L To.
IK RUST.

I6 o9.

OP RAAD S BES LUYT.

(1) Lib. I.
diſt. 2.

Op de andere zyde komt Merkuur hem by 't oor trekken en uyt zoo zorgeloozen ſlaap op
wekken met deeze ſpreuk, genomen uyt de zedelyke tweelingen, aan Kato (I) toegeſchreeven
PLUS VIGILA.
AVVAAK ME ER DE R.

Met hetzelfde inzigt en om in de diepe de Aartshertogen door de ervaarenſte krygs
luyden aan hunne onderhoorige grensſte
(2) Neu- overvallen, bleeven de (2)Vereenigde Ge den verrichten, en in 's Hertogenboſch,
# weſten niet in gebreeke van , onaan dat nu eene grensveſting geworden was,
ideel, gezien de algemeene ruſt, veertig ſchepen en totnogtoe geene bezetting ontfangen
P*ë 19 voor Guiné, tachtig voor den Amerikaan had, ook eenige manſchap ter beſcherming
ſchen koophandel, en twintig voor de ey trekken. Zy lieten ook den ſtaat van 's
landen van Kuba en Sint Domingo te on Landsſchulden opmaaken, die men bevondt
ruſte des Beſtands niet te worden verraſt en

derhouden. Maurits zelf, verzeld van Graaf

acht millioenen groot te weezen. Om hier
(5)iMeter.
Willem van Naſſou, van zynen Broeder op te beraadſlaagen wierden de Staaten (5) Ned.
Hiſt.
Frederik Hendrik, van zynen Schoonbroe te Bruſſel beſchreeven; welke, naadat de

der Don Emanuël van Portugaal, en van afdanking van het Hoogduytſche voet- en
drie Gemagtigde Staatsleden, ging alle de paardevolk door de Aartshertogen was be
(3) Mete- grensſteden (3) bezigtigen. Te Lillo zyn willigd, ook de verzochte onderſtandgel

# de gekomen, welke ſchans tot ſluyting der

den toeſtonden.

#." Schelde geſticht was, deed hy de zelve
merkelyk vergrooten, waarvan de koſten
wel honderdduyzend guldens beliepen.
Vanhier tot in Zeeland voortgereyſd,
wierdt de ſtad Vliſſinge met haare werken

betoonden de Aartshertogen in 't handhaa
ven van hunnen Godsdienſt, want zy gaa

-

fol. 617.
verſo.

Geenen minderen yver

van een plakaat uyt tot weering van alle
boeken en middelen, waardoor zich de
leer van den Hervormden Godsdienſt

bezigtigd, en gelaſt die plaats veel grooter binnen hunne onderhoorige Landen zou
te maaken en eene kom te graaven, om

de (6) konnen uytbreyden. Met een #dt

daarin des winters een groot getal ſchepen woord, hunne waakzaamheyd zoo in 't R#.
voor denysgang te konnen bergen. Sedert herſtellen van de Staats- als krygszaaken P33.
II, deel,
I f4s
wierdt Sluys, Yzendyk en Aardenburg be was zoodaanig, dat men in Brabant in
9# zocht, en alles, dat de krygskunde tot dit jaar de drie volgende legpenningen
# #l nogtoe had uytgevonden, om die te ſterken t'hunner eere nog heeft zien in 't licht ko

#

(4) te koſt gelegd. Het zelfde lieten ook

IIRCIl,

I. Op

-
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I. Op de voorzyde van den eerſten leeſt men, rondom het wapenſchild der Aartshertogen, in
den rand dit Latynſche opſchrift:
CALCU L1 RATIo NU M FINANTIARU M.

REK EN PENNING EN VAN DE KAMER DER GELD MIDDELEN.

Op de tegenzyde ziet men binnen eenen helderen ſtraalkrans eene Vorſtlyke kroon, omringd
van verſcheydene opene oogen en ooren, en deeze van dit randſchrift:
SERVAT VIGIL ANTIA REG NA.

16oo

DE WAAKZAAMHETD BE HOUDT DE R2 KEN.

16o9.

II. De tweede is op de eene zyde de zelfde, doch op de andere beſtempeld met het Aartsher
toglyke wapenſchild, en in den rand deeze woorden:
ALBERTUS ET ELIZABET A D E 1 GRAT 1 A.
AALBERT EN IZABELLE DOOR GODS GE NA DE.

-

III. Of ook wel, als op den derden, met de Aartshertoglyke borſtbeelden, binnen deezenty
tel:

ALBERTUS ET ELISABETA DEI GRATIA,

AALBERT EN IZABELLE Doo R Go DS GE NAD E.

Gelyk 'er by het laatſtgeſlooten Beſtand van Oldenbarneveld, Jakob van Maldere,
nog verſcheydene zaaken, raakende den Volkert Both, Gellius Hillema, Juſtus
in- en uytvoerder wederzydſche koopman van Ryzenburg, Tinko van Oennama,
ſchappen, de tollen, het wedergeeven der Jongkheer Erneſt van Itterſum, en Abel
aangeſlaagene goederen, en andere zaaken Koenders van Helpen benoemden. Naa
meer, tot eene nadere byeenkomſt uytge dat de geſchillen, over de gegeevene vol
(1)Meter. ſteld (1) waaren, om alsdan opgehelderd magten der Aartshertogen ontſtaan, waa
# en volkomen beſliſt te worden; zoo zon ren uyt den weg geruymd, wierden de in
den de Aartshertogen, opdat het pasgetrof verſchil zynde hoofdzaaken zelfs by de
fen Beſtand meer en meer mogte bekrach hand gevat, en door de bequaamheyd der
tigd worden, op den negentienden van wederzydſche Gemagtigden inzooverre
# Reſol. Herfſtmaand den Schatbewaarder (2) Ro vereffend, dat met het eynde des jaars ge
noegzaam het Verdrag, beſtaande in een- # Reſol,
#n
van
Holl. biano,Lodewyk Verreyken, en Johan Maas
»

-

##" naar 's Graavenhaage, om de onafgedaane entwintig (3) leden was ontworpen. En #"
Nog tot punten te vereffenen. Den eenentwintig dewyl men by 't derde en vierde lid van 't 5 Febr.
####
hoor in
vergaderi
zelve Verdrag had vaſtgeſteld, dat de Aarts- #
1öoo.fol. ſten
1ten hadd
hadden zy gehoor
in de
de vergadering
4 aan: der Algemeene Staaten, die van hunnent hertogen en Vereenigde Staaten, behalven #
" wege, om in onderhandeling te treeden, op ieders landſcheyding, van de doortrek- #
(4) zoo te water als te fol. 63a.
Jongkheer Hendrik van Brienen, Johan kende
land, Verſo.

gºed:

II.

Deel.
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1609. land, tot vertrooſting der wederzydſche vreedig bezit geweeſt waaren, zoo behoeft
onderdaanen geene andere uyt-ofingaande men zich niet te verwonderen, dat wegens
laſten zouden moogen vorderen, maar dat het ſluyten van dit Verdrag, waardoor 't
de wederzydſche onderzaaten de zelfde eerſte Verbond nietalleen geveſtigd, maar
oude vrydommen in de tolrechten zouden ook de tolrechten geregeld wierden, dees
genieten, waarvan zy voor den oorlog in legpenning daarop te Bruſſel gemunt is.

Op de eene zyde ziet men de Voorzigtigheyd, houdende in de eene hand den ſlangen- of Vree
deſtaf van Merkuur, en in de andere eenen blooten degen, die op een aanbeeld ruſt, onder
dit byſchrift:
PRUDEN TIA FIRMAT.

DE VOORZIGTIG HETD BEVESTIGT HET.

Te weeten het Beſtand door dit nadere Verdrag. Onder deeze verbeelding ſtaat verder:
CAL CU L Us CIVITAT Is BRU XE LL EN S Is.

REKEN PENNING DER STAD BRUSSEL.

Tot wier gebruyk dees penning gemunt is. Op de andere zyde ziet men twee vrachtwagens
tuſſchen twee grensſteden af- en aanryden, tot #een gering voordeel van beyder ingezeetenen;
van welke ik meen deeze vogelen het zinnebeel te weezen: want het omſchrift is:
PUBLICA NUTRIT AMOR.

16o9.

DE LIEFDE VOEDT HET GEMEE N.

16o9

Wat ook hiervan zy het is zeker, dat
de Aartshertogen niets verzuymden,'t gene
hun onderhoorige land kondegelukkig maa
ken, of bequaam was, om de harten hun
ner geneegene onderdaan en nog meer aan
hen te verbinden. Want de gemeenzaam

heerlyke Kerk te ſtichten. Door 't ſluyten
van 't Beſtand de wapenen zynde afgelegd,
zyn hy en zyne Gemaalin in dit jaar, ver
zeld van hun geheele Hofgezin, derwaart
gereyſt, en hebben ten overſtaan van Mat
thys Hovius, Aartsbiſſchop van Meche

heyd, met welke zy in de openbaa

len, van de nieuwe kerk den eerſten ſteen

re byeenkomſten, in de Doelen onder
de Boog- en Buſſchieters van Bruſſel, in de
vergaderingen der Gilden, en in andere
gemeene plaatſen der burgerlyke ſamen
komſten zich vertoonden, was zoodaanig,

gelegd, welke naamaals in 't jaar zestien
honderdzevenentwintigzynde voltrokken,
den zesden van Zomermaand in de tegen
woordigheyd van de Aartshertogin en den

dat ieder het hart en den mond vol had van

Aartsbiſſchop is ingewyd; naadat die plaats

Markgraaf Spinola, door den gemelden

de weêrgaêlooze goedheyd hunner Vor tevoore reeds door eenen wal met zeven
(2) Sand.
ſten : doch voornaamclyk de begunſtigde bolwerken verſterkt, en de inwoonders Aſpricoll.
Geeſtlyken. Want de Aartshertog, zien met het zelfde recht (2) en de vrydommen # 7 •
de hoe groot de toeloop was naar zeker eener ſtad begiftigd waaren. Jaarlyks trok
Lievrouwenbeeld, over ruym honderd ken de Aartshertogen uyt godsvrucht naar
(1) Sand. jaaren in een boſch by Dieſt door eenen deeze nieuwe kerk, thans Scherpenheuvel
Aſpricoll, Herder gevonden, en aan eenen (1) eyken genaamd, vermengden zich te voet onder
fol. 4.
boom gehecht, had over zes jaaren vol den drom van de derwaart in beedevaart
ens gedaane geloften, als hy Maurits het gekomenemenſchen, en lieten alom door
eleg van 's Hertogenboſch deed opbree luchtige voetſtappen achter van hunne mild
ken, het gemelde boſch doen verhouwen; daadigheyd tot den armen: als zynde dee

met voorneemen van op die plaats eene ze wel voornaamelyk het voorwerp hun
IICT
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ner aandacht.

Want ziende de zelve on
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ne verpande goederen konnen geholpen

derden drukkenden laſt der woekeraaren worden.

16o9.

Met een woord ; daar waaren

en Banken van beleening verzuchten, heb geene Steden, en in de zelve geene Schut
ben zy ſedert daarin voorzien, die afge teryen, Gilden of Broederſchappen, of

(1) Hiſt.de

ſchaft, of zoodaanig, naa ingenomen raad zy gevoelden de uytwerkſelen van de mild
der Aartsbiſſchoppen van Mechelen en daadigheyd en goedheyd haarer Vorſten.
Kameryk, volgens het ontwerp van eenen Zulks niemand hunne regeering benydde,
(1) Wenceſlaus Kouwenberg geregeld, dat maar ieder hen als Vaders des Vaderlands be

l'Archid,
Alb.

die ſedert Bergen der barmhartigheyd ge ſchouwde, aan wier goedaardtige handen het

Pag. 354.

naamd zyn geworden: mids aldaar de ge anders zoo geduchte Vorſtlyke vermoogen
brekhebbende ingezeetenen met het geeven thans buyten allen ergwaan en in volle ge
van eene zeer geringe erkentenis in hunne ruſtheyd was toevertrouwd: zooals opdee

benaauwdheyd, door geldleening op hun zen legpenning wordt te kennen gegeeven.

Boven eenen Leeuw, den ſterkſten der dieren, wordt op de eene zyde een Vorſtlyke ſchepter
en vreedetak, leggende kruyswyze over elkanderen, binnen dit randſchrift verbeeld:
VIS IMPERIO SECURA BEN IGN O.

16o9.

'T VERMoog EN IS VErLIG Doo R EENE GOED ERTIERE
HEERSCHAPP 7:

1609.

Rondom het gekroonde wapenſchild der Aartshertogen leeſt men in den rand der andere zyde
dit opſchrift:
GE cT or Rs

Po UR LA CHAMB RE DES COMP T ES EN BRABAN T.

LEG PENNING EN VOOR DE REKEN KA MER IN BRABANT

In deezen bloeijenden ſtand ſcheen der
Nederlanden ruſt, zoo onder het goedaard
tige beſtier der Aartshertogen, als onder
den aanwaſſenden koophandel der Veree
nigde Geweſten, voor eenige jaaren verze

heeft hy eyndelyk die waardigheyd we
der afgelegd, en is met Jakoba , Doch
ter van den Markgraaf Philibert van

Baden getrouwd. Dan hebbende op ver
moeden van begaane echtbreuk deeze zy

kerd te weezen, indien de ſtaatsgevallen ne Gemaalin, zonder kinderen by haar

(2) Hubn.
ſtaatk.

tafel 286.

der gebuurige Landen, onder den naam geteeld te hebben, doen verwurgen, heeft
van gegeeven onderſtand, deeze pasge hy in 't jaar vyftienhonderdnegenennegen
ſmaakte ruſt niet in eenen nieuwen en zeer tig zich ten tweeden maale in 't huuwelyk
langduurigen oorlog, hoewel ſlechts op begeeven met Antonia Dochter van Karel
der gebuuren grond, op 't onvoorzienſten den II, Hertog van Lotteringe. Maar ook
met den beginne deezes jaars verwiſſeld by deeze geene kinderen komende te win
had. Want den vyftienden van Lente nen, is hy eyndelyk geheel krankzinnig
maand was Johan Willem, Hertog van geworden, en mids zyn kinderloos afſter
Gulik, Kleef, en Berge, Graaf vander ven zoo vinnig een oorlogsvuur ontvonkt,
Mark, Raveſteyn, Ravensberg, en andere dat zyne naagelaatene Staaten in eene zee
bygelegene Heerlykheden, die in 't laatſte van menigvuldige rampen zyn gedompeld,
van (2) Bloeimaand des jaars vyftienhon en zyn lyk niet voor het jaar zeſtienhon
derdtweeënzeſtig gebooren was, zonder derdachtentwintig door de zorg en het toe
eenige wettige kinderen naa te laaten dee doen van zyn Zuſters Zoon, Wolfgang Waſſe
zer werreld overleeden. Want hoewel hy Willem Paltsgraaf aan den Ryn, volgens #aar Ge
in het jaar vyftienhonderdvierenzeven de getuygenis van deezen penning, is be- #ied in

tig tot Biſſchop van Munſter gekooren graaven : die door hem onder de genen, #" op
was, en die kerk over de elf jaaren in welke die begraavenis hadden bygewoond, i&#, pag.
3) is uytgedeeld geworden.
die hoedaanigheyd beſtierd had , zoo (3) is uytg

P 2.
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16o9.

LGo 9-sEE-so-sRB)
T6z B-PRESEN-ET |
W DIRDYWOIL WILHI//

COMEPAIRHEN/
SSVD EX-SOERD2%
SNEPDTE :

(1) Sa
muels II,

boek, kap.
XXII. V.3.

De naagelaatene Staaten van den overleeden ziet men zinnebeeldig op de voorzyde vertoond
als een man, die in 't water en dus in gevaar van te verdrinken leggende, door eene hand, die
uyt de wolken komt wordt vaſtgehouden, onder deeze (1) ſpreuk van den Koninglyken harp
zangdichter.
DEUS REFU G I U M MEU M.

GOD IS MTNE TOE VLUGT.

De tegenzyde, die geene verbeelding heeft, voert alleen dit opſchrift:
JOANNEs WIL HE L M Us, DUX JUL1 AE, CLI v1AE, MONT 1U MoU E;
NAT Us 1562. 29. MAJ1 ; OBI1T 25. MART 11 16o9.
SEPU LT Us 3o. 8BR1s 1628.
PRESENTE ET ORDINA NT E WOLF GA N Go WIL HE LM o,
COM 1 T E PA LA T 1 N. o R H EN 1,
SUO EX SORO RE NE POTE.

JOHAN WILLEM, HERTOG VAN GULIK, KLEEF, EN BERG E,
GE Boo REN 1562. DE N 29. VAN BLOE IMAAND,
GESTOR
VEN DEN 25. VAN L EN TE MA A N D 16o9.
IS
EN BEGRAA VEN DE N 3o. VAN WYN MAAND 1628.

TEN OVERSTAAN EN OP ORDE VAN WOLFGANG WILLEM,
PALTSGRAAF AAN DEN R2 N,
Z Y NV EN

NEE F EN ZUSTERS ZO O N.

De elende dier inwoonderen ſproot uyt vyftienhonderdvierennegentig met Johan
het geſchil, dat er ontſtondt wegens de Sigismund Keurvorſt van Brandenburg en
erfenis der achtergelaatene Staaten van den Hertog van Pruyſſen, getrouwd zynde,
overleeden. Des zelfs oudſte Zuſter Maria onder anderen reeds eenen Zoon Joris
(2) Hubn.
ſtaatk.

tafel, 286.

Helionora, welkeden vyfentwintigſten van Willem gebaard (4) had. Zulks gemelde (4) Hubn.
ſtaatk.
Zomermaand (2) desjaars vyftienhonderd Keurvorſt van Brandenburg zoo voor zyne tafel.
18o.
vyftig gebooren was, trouwde in 't jaar Gemaalinne, als zynen daarby geteelden

vyftienhonderdtweeënzeventig met Aal Zoon Joris Willem , de voornaamſte
bert Frederik Markgraaf van Brandenburg, ſcheen die tot de achtergelaateneStaaten ge
en Hertog van Pruyſſen, onder beding en rechtigd was, en des ook ſtraks naa 't
voorwaarden, dat ingevalle haar Broeder overlyden van den Oom zyner Echtgenoo
Johan Willem kinderloos kwaame te over te, bevelbrieven in des overleedens naa

lyden, op haar als zyne oudſte Zuſter al gelaatene Staaten liet aanplakken, om zich
le des zelfs Vorſtlyke Staaten zouden In die hoedaanigheyd te doen erkennen.

S. Meter. moeten (3) verſterven. En ofwel deeze Van hem of zyne Gemaalin heb ik nooit
ederl.
Hiſt. fol.

638.

Vorſtin in het voorleedenjaar reeds geſtor eenige penningen gezien, maar wel den
ven was, zoo had ze uyt dit huwelyk eene volgenden van zynen zoogemelden Zoon;
dochter met naame Anna, denderden van welken, als voerende de tytels van de in ge
Hooimand des jaars vyftienhonderdzesen ſchil zynde landen, ik niet ondienſtigoor
zeventig, voortgebragt: welke in 't jaar deel hier plaatste geeven.
Op
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1609

Op de voorzyde ſtaat zyn geharnaſt borſtbeeld met eenen geplooiden kraag, op de rugzyde
zyn wapenſchild, en beyden binnen de randſchriften deezertytelen:

GEORG1 Us WILHEL Mus, MARCH1o BRAND EN B u R G1,
PRUSs 1AE, JULIAE, CLIVIAE, MON T 1U M, POM ERAN 1 AE ,
CAss U B1 AE, VAN DA LIAE,
IN SIL Es 1A CROS NAE ET CARN ov 1 AE DUX ;
BURG GR Av I U s

N OR 1 N B ER GAE ;

PR IN CE Ps RUG IAE;
CO ME s MA R CAE ET RAVENSB U R GI;
D o M IN Us IN R A v Es TE Y N.

-

-

jOR IS WILLEM, MARKGRAAF VAN BRANDENBURG ;
HERTOG VAN PRUYSS EN, GULIK, KLEEF, BERGE, POMEREN,
KASSUB EN, WE ND EN,

IN SILE SIE VAN KRO SS EN EN J EG ER EN DORF,
BURG GRAAF VAN NU RNVB ERG,
PRINS VAN RUG EN;

GRAAF VAN DER MA RK EN RA VENS BERG,
HEER

TE RA VES TE TON.

Tegens dit beweerde erfrecht van den jongſte was, in drie (2) gelyke ſtukken (!) Mere,
huyze van Brandenburg kantte zich Karel moeſten verdeeld worden. Op den zelf- #
van Ooſtenryk Markgraaf van Burgouw,als den voet eyſchten een derde deel des Palts-tonſ I.
(1) Mete- welke den veertienden van (1) Lentemaand graaven Johan Hertog van Tweebruggens P-54°t:

# des jaars zestienhonderdeen met Sybille Zoonen voor hunne Moeder Magdalena
637 verſo. Zuſter van den overleeden getrouwd was. van Kleef, derde Zuſter van den overlee

En ofwel hy het voorgemelde huwelyks

den Vorſt,met hunnen Vaderden eerſten van

verbond, met Aalbert van Pruyſſen ge Wynmaand des jaars vyftienhonderdne
maakt, niet konde ontkennen, zoo beweer genenzeventig getrouwd, die by haar drie

de hy echter dat het zelve haar niet konde Zoonen, Johan, Frederik, en Johan Kazi
ſchaaden, mids 't overlyden van haare oud mier geteeld had. En ofwel deeze zyne Ge
ſte Zuſter, maar dat zyne Vrouw nu, uyt maalin met hem trouwende op de allerpleg
krachte van zekere gunſtbrieven van Key tigſte wyze afſtand van het erfrecht van (3) (3) Metº
zer Karel den V, tot die erfenis ook gerech haars Broeders goederen, ten behoeve van #
tigd was, by welke hy in 't jaar vyftienhon haare oudſte Zuſter, gedaan had, zoo be- 638.
derdzesenveertig, ter gunſte van Hertog weerde zy echter thans dat die alleen be
Willem haaren Vader verklaard had, dat

trekking had tot haare oudſte Zuſter en

by gebrek van manlyke erfgenaamen des
zelfs naatelaatene Staaten, onaangezien die
manlyke Leenen van 't Ryk mogten wee
zen, op zyne Dochters zouden komen.
Zulks dat des overleedens naagelaatene
Staaten onderzyne drie thans nog in leeven

niet tot haare naagelaate Dochter. Van

zynde Zuſters, en waarvan zyne Vrouw de
II. Deel.

den oudſten haarer drie gemelde Zoonen

vind ik de gedachtenis op deezen pen
ning bewaard, welken ik nergens

# in

de penningkas van den Pleytbezorger voor
het Hof van Holland Johan van Ruyl ge
zien heb.

Q.

Zyn

-
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Zyn geharnaſt borſtbeeld, verſierd met eenen platten kraag, ſtaat op de voorzyde, wier rand
omzoomd is met deeze tytelen :

JOHANNEs, DE 1 GRAT1A COM Es PALAT IN Us RHEN1, ELEcto
RAT Us PALAT IN 1 TU To R ET AD M1N1s T RAT o R;
D U x BAVAR IAE ET C:

JOHAN, DOOR GODS GE NA DE PALTSGRAAF AAN DEN RTN,
VO OGD EN BEWINDS MAN DES KEUR VORSTEN DO MS
VAN DE PA LTS, HERTOG VAN BETERE ENZ:

161o.

Want Frederik de IV. van wiens huuwelyk met de Dochter van Prins Willem van Oranje wy
(1) hiervoor hebben geſproken, in 't laatſte van Herfſtmaand des volgenden jaars komende te over
lyden, heeft deezen zynen Neef by uyterſten wille tot Voogd (2) over zyne minderjaarige Kin
deren, en Bewindsman zyner achtergelaatene Staaten aangeſteld. En dewyl dees den zesen
twintigſten (3) van Lentemaand des jaars vyftienhonderdvierentachtig gebooren was, zoo ſtaat te

toine II

recht op zyn geknot ſchouderſtuk:

*

# # P"
## #e
#ng,
Pag:34

#eer.

AET AT 1s Su AE 26.

Ned. Hiſt.

-

#7.

IN Z rNS OUDERDOMS ZESENTWINTIGSTE JAAR.

Op de tegenzyde ſtaat zyn gehelmd wapenſchild in vieren gedeeld, zynde het eerſte en vier
(4) Souve- de deel een gouden Leeuw op een zwart veld, wegens de Palts, het tweede en derde blaauwe

#"
en witte ruyten, wegens Beyere, en hebbende (#) tot opperſchild eenen blaauwen Leeuw op
Monde,
tome iſ een wit veld, wegens Tweebruggen.
pag. 312. Poſtel:

In den rand ſtaat deeze Profeetſche (5) ſpreuk van den A

(5) I. Brief

#"

VER BUM DOMINI MAN ET IN AETERNU M.

ANNO 16 Io.

#er.

HET Woo RD DES HEER EN BL rFT IN EEUWIG HErD.

XL.V.8.

IN 'T JAAR 161o.
o

Op geen onvaſtere gronden meende ook
Philips Lodewyk, Paltsgraaf van Nieuburg
tot de achtergelaatene Staaten van den over
leeden gerechtigd te weezen, uyt hoofde
dat hy met Prinſeſſe Anna Magdalena,
tweede Zuſter van den laatſten Vorſt denze

hy dat 'er geene verdeeling, zooals zy

voorwendden, onder des overleedens Zuſ
ters plaats had, maar dat alle de naagelaa
tene Staaten op zyne Gemaalin, als de oud
ſte der drie nog in leeven zynde Zuſteren,
temeer mids de twee jongſte ten voordeele
van de oudſte by 't aangaan van haare huu
welyken afſtand gedaan hadden, moeſten
vervallen. Want ofwel in den gemelden
gunſtbrief alle Dochters tot de naalaaten

(6) Meter venentwintigſten van (6)Herfſtmaand des
vyftienhonderdvierenzeventig ge
verſo?" trouwd was, by welke hy onder anderen
eenen Zoon Wolfgang Willem geteeld had.
Den twaalfden van Grasmaand gaf hy des ſchap wierden geroepen, hieldt hy echter
en Mere wegen eene wydluchtige verklaaring (7)in ſtaande dat dit niet van alle tegelyk, maar
# 't licht, by welke hy tegens het huys van van de eene naade andere, en naar den rang
# 1. Brandenburg zich van den zelfden gunſt van ieders ouderdom, volgens de gedaane
pag. 389. brief door Keyzer Karel verleend, evenals afſtanden moeſt verſtaan worden. Het

#. jaars

de Markgraaf van Burgouw en de Hertog welke nog klaarer bleek uyt de beveſti- (#)
Merc.
Franç.
van Tweebrugge, bediende. Doch om ginge door Keyzer Ferdinand (8) in't jaar #
de zelve insgelyksuyt te ſluyten beweerde vyftienhonderdnegenenvyftig op de
##.

#
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gunſtbrieven verleend: by welke was vaſt nen eyſch veſtigde, maar dat ook zyn Zoon 1609.
geſteld, dat de landſchappen zonder eenige Wolfgang Willem ? als zyn Vader in 't
verdeelinge zouden moeten vereenigd jaar zeſtienhonderdveertien (1) overleedt, #"
blyven, om door de naaſte in 't geheel de tytels dier in geſchil zynde landen bleef tafel. 14e.
geërfd te worden. Hoe 't zy, het was voeren, gelyk op deezen gedenkpenning
op deeze gronden dat hy niet alleen zy kan gezien worden,

Zyn geharnaſt borſtbeeld met eenen gladden

en

ongeplooiden kraag ſtaat op de voorzyde en

binnen dit randſchrift:

WOLFGANG Us WIL HE L M Us, D E1 GRAT 1 A COM Es PALA T IN Us
RH EN 13 DUX BAVARIAE, JULIAE, CL Iv 1 E,
MONT1 UM o U E.

WOLFGANG WILLEM, DOOR GODS GE NA DE PA LTS GRAAF

AAN DEN RrN, HERTOG VAN BErER E, GULIK,
KLEEF EN BERG EN.

De rugzyde bevat zyn wapenſchild, omhangen met de Ordre van 't Guldenvlies, waar mede
y van den Spaanſchen Koning naamaals is beſchonken, als hy, om van de Spaanſche hulp ver
zekerd en tegens zyne mededingers beſtandig te zyn, zich Roomſch verklaard had, n den

-

bovenrand leeſt men dit opſchrift:
IN DEO MEA CONSOLAT IO.

1631.

IN GOD IS MYNE VERTROOSTING.

1631.

u

Zoodra hem het overlyden van zynen betwiſtwordende Staaten moeſt (3)geſteld (3) Nettº
Oom was bekend geworden, begafhy zich worden. Hy verklaarde ze derhalven in #
ſtraks in perſoon naar 't Land van Kleef, beſlag te neemen, en den Aartshertog Leo-I, deel,
en deed alom plakaaten en bevelbrieven uyt pold, die Biſſchop van Straatsburg en zyn P***7.
/

(..) Meter den naam (2) van zyne Moeder aanplakken neef was, tot Beſtierder van wege het
Ned. Hiſt om die als naaſte erfgenaam dier landen Ryk over de beſlaagene Staaten te ſtellen.
":"3" voor Vorſtin te erkennen. Desonaange Des begaf (4) die zich in allen ſpoed der- g##
zien poogden de Landſtanden het bewind waart, had het geluk van door verſtand- fol. 64o.
der regeeringe zelfs, onder opzigt van des houding zich van de ſtad en 't ſlot van Gu
overleedens Weduwe, zoolang in handen lik te verzekeren, en onder het bevel van
te houden, totdat de in geſchil zynde Vor Johan van Rauſenburg (5) uyt den naam (5) Neu
ſten, wegens de # erfenis, in der des Ryks daar bezetting in te leggen. Dee- #
minne onderling mogten zyn verdraagen. ze onderneemingdes Keyzers bragt te wege ideel,
Hiertoe wierden zy ook door Keyzer Ru dat Erneſt Philips van Brandenburg (6)voor #e.
dolf by brieven aangemaand, welke zien zynen Broeder, en de voornoemde Wolf mazaaken

-

de zoo groote geſchillen tuſſchen deeze en gang Willem voor zich zelven, te Dort- #"
andere Vorſten over de opengevalle erfenis mond in Weſtfaalen byeenkwaamen, en idee,
ontſtaan, zich daaruyt geen kleyn voor door tuſſchenkomſt van den Landgraaf van fel. "9"
deel beloofde: temeer mids hy beweerde Heſſen by voorraad een verdrag troffen,om
dat aan hem het beſlechten dier gereezene zich onderling in alle vriendſchap te ver
oneenigheden, als 't Hoofd des Duytſchen eenigen, en de in geſchil zynde landen
Ryks, ſtondt, en dat door hem, hangen tegens ieder te beſchermen, die er recht
de het geding, een Beſtierder over de op vermeende te hebben, de Staaten des
Q 2
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1609. Lands te Duſſeldorp te beroepen, die ge- deeze verbondene vorſten onder den naam
E- zaamentlyk in bezit te (5) neemen, en van Prinſen Bezitters niet alleen bekend,
$#leit, zonder zich aan het oordeel des Keyzerstel maar dat ook nog in dit zelfde jaar de geld
van Holl.

onderwerpen, gemeener hand te beſtieren. | ſtukken op dien voet gemunt zyn ge

#.

Het welke aanleyding gaf dat in 't vervolg worden, als uyt dit eene komt te blyken.

V

Op de cene zyde leeſt men, rondom het wapenſchild der in bezit genomene Landen, dit zon
derlinge randſchrift:
MON ETA NOvA ARG EN T EA POSSID EN T 1 U M PRI N CIP U M.
NIEUWE ZIL VERE MUNT DER PRINS EN BEZITTER EN.

Binnen eenen lauwerkrans ſtaat op de andere zyde, die anders geene verbeelding heeft, deeze
ſpreuk tot opſchrift:

JUSTITIA THRONUM FIRMAT. ANNO 1609.
DE GERECHTIG HETD BEVESTIGT D EN TRO O N.

IN

'T JAAR 16o9.

De Vereenigde Nederlandſche Geweſten, | kinge der groote dienſten, van den Huyze
dit verdrag en de daarop gevolgde bezit- | van Saxen (3) ontfangen, door Keyzer (#e.
ranç.
neeming verſtaande, vonden goed de Prin- | Frederik den III. en Maximiliaan den I. tome I.
ſen. Bezitters daarmede geluk te wenſchen, | aan de Broeders Aalbert en Erneſt Herto- pag. 4oo.

met belofte van niet te zullen gedoogen, |gen van Saxen als van een manlyk Leen by
dat hunne krygsvolken de minſte uytloo- | voorraad verly dier landen gegeeven was,
pen in de in bezit genomene landen onder- zoo heeft zich echter Johan, Hertog van
naamen. De Aartshertog Leopold integen- | Kleef, als getrouwd met de jongſte Zuſter,

deel, ziende de Vorſten Bezitters zich wa- | op't kinderloos overlyden van den gemel
(1) Meter penen, (2) om zich in 't aangemaatigde |den Willem, zich (4) in't bezit dier Lan- (4Y Imhof
#" bezit te handhaaven, verboodt den zynen, den geſteldt, en wat aantuygingen daar PrNotoc.S#ſ.
fol.

" op peene van den Ryksban, en den vreem-|tegens door den Huyze van Saxen onop- ##7 •
den op halsſtraffe de zelve te dienen. En | houdenlyk gedaan wierden , ja ſchoon
dewyl zy desonaangezien voortvoeren met 't verleende verly door den Keyzer ze

zich in bezit van alle plaatſen te ſtellen, en | dert beveſtigd was, desonaangezien tot

# af te nee-| nu

toe gehandhaafd. En dewyl nu
men, zoo kon dit onverwachte gedragden | Johan Willem van Kleef zonder kinde

alom den eed van

Huyze van Saxen niet dan zeer ſmertelyk | ren naa te laaten mede was overlee
voorkomen: mids het zyn erfrecht tot de |den, heeft het Huys van Saxen, zyn oude
opengevallene landen van Gulik en Bergen | recht weder leevend maakende, ſtaande
om deezen tyd mede zeer hoog deedgel- | gehouden, dat nu ten minſte de Landen
den. Want Johan Frederik de I, Hertog | van Gulik en Bergen, die hen zoo on

van Saxen, trouwende met Sybille, oud- wettig door thuys van Kleef duslang waa

ſte Dochter van Johan Hertog van Gulik |ren onthouden, mogten worden ingeruymd:
en Bergen, had by huuwelykſche voor- |ja het is uyt krachte van dat voorgewende
waarden bedongen, dat ingeval haar eeni-| recht dat thans Chriſtiaan de II, Keurvorſt
ge Broeder Willem zonder kinderen kwam van Saxenden voornoemden Hertog Aal

te overlyden, des zelfs ſtaaten aan zyne |bert en Johan Kaſimier van Saxen Koburg
Gemaalin of haare erven zouden moeten | van dien Erneſt afkomſtig, op deezen

vervallen. En ofwel niet alleen uyt krach- |penning en penningplaat die tytels voe
te van dit beding, maar ook uyt aanmer- 'ren.
I. Het
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I. Het geharnaſte borſtbeeld van Chriſtiaan, Keurvorſt van Saxen, ſtaat met de rechter zyde
naarbuyten gekeerd, binnen het randſchrift deezer Hoogduytſche tytelen:
Vo N GoT T Es GNA DE CHRISTIAN DER AND ER HERT zo G ZU

SAc Hs EN, GU L1 CH, CL EvE, UND BER G, CHU R F U Rs T.
CHRISTIAAN DE II, DOOR GODS GE NA DE HERTOG
VAN SAXEN, GULIK, KLEEF, EN BERG EN,
KEUR VO RST.
II. De

# voert op de voorzyde het geharnaſte borſtbeeld van Johan Kazimier, en op de

achterzyde, rondom het ſtamwapen van Saxen, die der byzondere Landſchappen, nevens deeze
tytels:

DE1 GR AT 1 A JOHANNEs CA SIM 1 R Us DUX SAXoN IAE, JU L1 A C1 CL 1v IAE,
ET Mo N'T I U M ; LAN D GRAv I Us T HUR 1 N G 1 AE ; MAR c H 1 o
MIS NIAE, COM Es MA R CAE, ET RAv E Ns B UR G1;
D o M IN U s IN RAv Es TE Y N.

JOHAN KAZIMIER, DOOR GODS GE NA DE HERTOG VAN SAXEN,
GULIK, KLEEF, EN BERG EN, LANDGRAAF VAN DURING E,
MARKGRAAF VAN METSS EN; GRAAF VAN DER MA RK,
EN RAVENSBERG, HEER TE RAVES TETN.

Gelyk de verafgelegenheyd van Saxen Hy beloofde hen dan zyne hulp, om met
van de aanbeſtorvene Landen van Gulikeer

dien ſchyn zyne groote voorneemens nog

tyds veroorzaakt had dat Hertog Johan meer te bedekken, en gaf dierhalven aan
van Kleef zich zeer vaardig in't bezit der zyne benden, welke totnogtoe in de Ver
zelve had konnen ſtellen, en in 't vervolg eenigde Geweſten vertoefd hadden, uyt
met veel gemaks tegens den huyze van drukkelyken laſt, om zich tot den op
Saxen handhaaven, zoo gaf die thans weder togt gereed (2) te houden, en op de # (2) Meters
om de zelfde gelegenheyd aan de Prinſen orde by de hulpbenden te konnen voegen, #
Bezitters,om zich, onaangezien de aantuy die de Vereenigde Geweſten den Prinſen &#
gingen van Saxen, aanſtonds in't bezit der Bezitteren insgelyks voorheen reeds beloofd
aangrenzende Landen op de wyze als ge hadden. Want de Paltsgraaf aan den Ryn en
zegd is, te ſtellen, en tot handhaving des de Markgraaf van Brandenburg hadden al
verkreegen bezits, zoo by de Vereenigde over(3) vierjaaren met zeshonderdduyzend #
Staaten als Koning Hendrick den IV van guldens, in drie jaaren te betaalen, den comm.
Vrankryk, met naadruk om onderſtand aan Vereenigde Geweſten bygeſprongen, onder #on.
te houden. De laatſtgemelde had nu ſedert beding van by 't kinderloos overlyden van #Ap#
Johan Willem, 't # men dagelyks tege- #5"
(1) Neu eenigen tyd zoo groote krygstoeruſting
$#
gemaakt, dat geheel Europa (1) daarover moete zag, van de hulp dier Geweſten 90.
-

van
Holl verwonderd en het Huys van Ooſtenryk weder verzekerd te weezen. De Aartsher
I. deel,
pag. 28. voornaamelyk deswegen beducht was. togen die weynig ſmaaks in de gebuurſchap
II. Deel.

R
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16o9. deezer Onroomſche Vorſten hadden, zon tyds ontruſt, ja zoo hier zoo daar geſchort

den, op 't ontfangen bericht der gedaane was, alom ten platten lande te herſtellen.
(1) Meter.
Ned. Hiſt.

fol. 642.

bezitneeminge, den Vryheer van (1

Me

Zulks (3) men by de driehonderd kerken
#de
, (3)
l'Archid.
in de voorige beroerten verwoeſt telde, die AIE
zoo niet van nieuws opgebouwd,ten minſte pag. 357.
door hunne milddaadige godvruchtigheyd
thans merkelyk verbeterd waaren. En de
wyl de handhaaving der gerechtigheyd
geen geringe eygenſchap van den waaren
e

roode derwaart, om hen dien handel af en

de onderwerping aan de Keyzerlyke bevee
len aan te raaden. Doch dees raad wierdtaf
geweezen,en tegelyk hun daarover opgevat

te misnoegen gemerkt.Zulksde Prinſen alle

e

toegangen op 't naauwſte lieten bezetten,
teneynde de Aartshertog Leopold uytBra Godsdienſt is, deed Albert, met hulpe en
bant geenen onderſtand bekomen , noch raad der ervaarenſte Rechtsgeleerden, een
tot hun beyder naadeel zich daardoor in 't nieuw richtſnoer voor (4) de rechtzaaken
bezit van Gulik meer verſterken mogte. in dit jaar ontwerpen, waardoor hy de

Deeze voorzorg belettede echter niet dat bronader veeler geſchillen dempte, eene
de Aartshertogen, onder 't beleyd van den betere gerechtsform onder zyne onderdaa
Graaf van Bukquoy (2) en andere Leger nen in zwang bragt, en om die voortgang te
hoofden, een gedeelte van hunne beſte doen hebben een bevel gaf, dat alle de by
krygsbenden, verſcheydene krygsvernuf zondere voorrechten en oude gebruyken,
telingen, en den oorlogsvoorraad, dien hy die in Nederland byna zoo # CIA
noodig had, onderſchyn van hun volk afte veelvuldig zyn, als er ſteden ja dorpen,
danken, hem zoo nu zoo dan toeſchikten. gevonden worden, voor den Grooten
Hiertoe wierden hunne Hoogheden aange Raad, om onderzocht te worden, moe
zet niet alleen door 't algemeene Staatsbe ſten gebragt worden. Opdat het ech
lang van den Huyze van Ooſtenryk, maar te van het onechte , het nutte van het
wel voornaamelyk door hunne zucht voor onnutte geſchift, en dus de ſtaat hun
de behoudenis van hunnen Godsdienſt,dien

ner onderdaanen in den hoogſten top

zy in des overleedens ſtaaten in gevaar van voorſpoed gevoerd mogte worden.
oordeelden, en die hen boven alle andere Zulks men, in dankbaare erkentenis van

zaaken zeer ter harte ging. Want naauwe de godsvrucht en gerechtigheyd deezer
lyks was het Beſtand geſlooten, of zy be Vorſten, in de Roomſche Nederlanden
naarſtigden zich in de oefening van den
jaar deezen legpenning gemunt
Godsdienſt, die ſtaande de oorlog ſom CCIU.

##

Een ſcheepsroer, vreedeſtaf en werreldkloot, zynde te ſamen 't zinnebeeld van een vreedig
landsbeſtier, leggen op de eene zyde aan den voet van eenen brandenden altaar, waarop het
woord PIETA's, GOD VRUCHTIGHETD, te leezen ſtaat.

Hierboven hangt de

weegſchaal des gerechts, die door de godsvrucht der Aartshertogen, met eene betere gerechts
form in te voeren, was in top getrokken, om dus het geluk hunner eeuwe te volmaaken, als dit
byſchrift beveſtigt:
FELICITAS SECU L I.

161o.

GELUKSTAAT D ER EEU VVE.

I6 Io.

Het gekroonde wapenſchild dier godvruchtige Vorſten ſiert de andere zyde, in wier rand
dit omſchrift geleezen wordt:
ALBERTUS ET IS ABELLA DE I GRAT 1 A.

ALBERT EN IZA BELLE DOOR GO DS GEAVAD E.
De
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De tyding, die men onderwyl uyt het achtſten van Zomermaand door beuls han- 161o.
den verbrand,naadat door het vermaarde ge
landen als in Duytſchland kreeg van nootſchap der Godsgeleerden van de Sor
(7) Merc,
de groote krygsruſting der Vorſten Be bonne (7) als doemwaardig en godloos, dee Franç.
zitteren, deed en 't cene en andere ze ſtelling veroordeeld was; Dat het den 161o.
I.
landſchap beeven. Men hieldt voor de onderdaan vryſtond en voordeelig zou tome
Pa8.459,
Onroomſche Vorſten verſcheydene by de zyn eenen Koning, die een gewelde
eenkomſten (1 ) te Hal, en voor de naar was, te vermoorden ; ja zonder
Roomſchen te Wurtsburg: welke den Paus zelf daartoe van eenigen Rechter de min
en Koning van Spanje in een aanvechtend ſte bevelen van noode te hebben. Het was
(2) verbond inwikkelden. Dan het geene ook om de zelfde leering, dat in het jaar
de raadſlagen van den eenen en anderen niet vyftienhonderdachtennegentig door bevel
weynig verzettede, was de onverwachtety van 's Konings Hoogen Raad de jeugd ver
ding van den gruuwzaamen moord, door booden wierdt by de Jeſuyten ter ſchoole
welke Hendrik de IV, Koning van Vrank te gaan. Geheel Parys was op het gerucht
ryk,den veertienden(3)van Bloeimaandzy van 's Koningsdood in de uyterſte verſlaa
nen nieuwe Bondgenooten ontrukt was. Des genheyd,(8)men ſloot'erde huyzen en win (8) Merc,
naamiddags was zyne Majeſteyt met de kels, alsof de ſtad door den vyand ſtor- #
Kleefſche zoo in de Roomſche Neder

(!) Nen,

#

van Holl.

#
#ter
Ned, Hiſt

#3.
(3) Reſol,

#"
28 Mey,

-

-

# koets uytgereeden om het wapenhuys te

menderhand veroverd was; men hoorde tome I.

bezigtigen, en terwyl wegens de naauwte niets dan kermen en klaagen over 't onge- ****
eener ſtraate haar gevolg eenen omweg luk hunnen Koning overgekomen. By de
nam, wierdt des Konings karros door twee Vereenigde Staaten, zoodra de tyding van
andere vrachtwagens genoodzaakt een | 's Konings moord door eenen afgezonden
weynig ſtal te houden. Deezen ongeluk renboode ruchtbaar wierdt, was de ver
(4) Merc. kigen oogenblik nam zekere François (4) ſlaagenheyd niet minder. Zy hadden hem
# Ravaillak waar, drong door 't volk, en nog onlangs door hunnen Afgezant met (9) Neu

hangſel

# L treedende op het rad bragt den Koning met

den tytel van Vader (9) des Vaderlands

#423
verſa.

vereerd, door zyne tuſſchenkomſt zoo van Holl.
deel,
voordeelig Beſtand bekomen, en in deezen I.P2829
tyd daar een nieuw oorlogsvuur op de
Kleefſche grenzen ſmeulde zynen raad en
byſtand byzonderlyk van noode. Maar
de Koning was dood, en de ſlag niet te
keeren; zulks zy den Heer vander Myl te , ,
poſt naar Vrankryk zendende, het (1o) #

een tweeſnydend mes eenen voet lang in
-

-

een ommezien twee ſteeken in de borſt.

Waarop zyne Majeſteyt uytriep: ik ben
gequetſt, en aanſtonds # het is niet...
Doch met die woorden het bloed ten mon

de uytgulpende heeft hy meteene het ſter

# #" velyke afgelegd. De daader wierdt ſtraks
#tione, gevat, en ondervraagd zynde door hem

ville Hiſt.

vanMey
Holi.
N#fia beleeden, zeker boek van den Jeſuyt (5) rouwbeklag over den moord des Konings 28
-

-

folio,4

Mariana geleezen te hebben , 't gene de niet alleen lieten afleggen, maar om aan

#e

leer des Vorſtenmoords inhieldt, en door de waardige gedachtenis van zoo trouwen 25.

16#

't welke hy tot deeze daad was aangeſpoord Bondgenoot te voldoen, ook deezen leg

161o. fol.

#. geworden. Dit boek wierdt volgens ge
ve#

penning op hunnen uytdrukkelyken laſt in
geeven vonnis van 't Parlement (6) op den het licht geevens

(1 t) Joh.

Op de cene zyde ziet men twee duyven(11)'t zinnebeeld eener zuyvere liefde, onderling trek
kebekken, zittende op eenen opengeſlaagen Bybel, nevens welken deeze letters S. C. ſtaan:

Piër. Va
leriani

Hierogl.
lib. XXII.

S EN AT U s Co Ns U L T o.

CaP. 4.

O P RA AD S BES LUYT.

Op de andere zyde wordt een Lam, betekenende den vermoorden Koning, dooreenen Wolf,
hebbende eene Jeſuyte muts op den kop, de keel afgebeeten. Tot randſchriften zoo van de
eene als andere zyde ſtaat verder:
R 2

RE
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RELIGIO AMO REM NON CAE DES FO VET.
CIO IJ CX.

DE GODSDIENST QUEEKT LIEFDE, EN GEE NE
MOORDEN.

161o.

Naa de dood van Hendrik den Grooten, kenſchans byeen trokken, werwaart ook

wierdt zyn Zoon, onder den naam van onder opzigt van den Hoofdbevelhebber
Lodewyk den XIII, voor Koning van van Keſſel, die Stedevoogd van Geertruy
(1) Vaſſor Vrankryk uytgeroepen. Deesjonge Vorſt, denberg was, dertig ſtukken grof geſchut
#adº" zynde ruym (1) acht jaren oud, gaf bly wierden verzonden. Maurits zelf ver
Logis
- ken en wiſſe voortekens van zyne aan trok den elfden (8) van Hooimaand uyt (8) ME
XIII.tome
### ſtande grootheyd, en door zyne Gezanten 's Graavenhaage, om de wapenſchouwing #.
aan de Prinſen Bezitters volkoome verze

over de Staatſche benden te doen ; welke

(2) Nen, ſt
kering, dat hy met geen minderen
By te ſamen met de Françoizen van Chatillon
d
# ſtand, dan zyn overleeden Vader van zins en Bethune,midsgaders de Engelſche hulp
ville Hiſt.

i deel,
Pºg 3°

-

geweeſt was te geeven, hun recht (2) zou benden onder den Hoofdbevelhebber Cicil,
de handhaaven en onderſteunen. De Ver-l honderdzesendertig vaanen te voet en acht
eenigde Geweſten, evenals de Prinſen ! endertig Kornetten paarden ſterk waaren ;

Bezitters, door den Franſchen. Afgezant waartegens in Holland, tot bezetting der
op laſt zyns Hofs zynde geruſt geſteld, ſteden zes- of zevenduyzend Waardgelders
gaaven op nieuws orde, om de reeds be geligt (9) wierden. Den zeſtienden trok #n
gonne krygsruſting te verhaaſten, die zy Maurits met dit leger, dat uyt zeer ſchoo- van Hoii.
van zins waaren onder het beproefde be ne
welgeoeffendeover
manſchap
# #Oll
vanen
Schenkenſchans
Bedber,beſtondt,
Mariën- #"
leyd van Graaf Maurits den Vorſten Be
3)Reſol zitteren toe te ſchikken. Want de Vereenig boom, Zanten, Kempen en Wylig naar

#" de Staaten, gedachtig aan den byſtand, Nuys; daar de Vorſten van Brandenburg
8 Febr.,

#"

dien zy in hunnen dringenden (3) nood van en Nieuburg het Staatſche leger kwaamen
die Prinſen genooten hadden, bewilligden bezigtigen, en Maurits begroeten. Staan
dat de Engelſche hulpbenden ten getale van de de twee dagen, dat het Staatſche leger
vierduyzend man, desgelyks de Franſchen uytruſtte, terwyl het geſchut, de mond

twee regementen te voet en twee benden en oorlogsvoorraadte Duſſeldorp ontlaaden
te paarde ſterk, zich in hunnen dienſt zou wierden, begaf zich Maurits (ro) in per-SE'
den begeeven, en hen daarenboven zes ſoon derwaart om met de Prinſen Bezitteren, van Holi.
muurbreekers en drie veldſtukken met hun en de Afgezanten van Vrankryk, Enge- #
toebehooren geleend worden. En niet te land, en de Vereenigde Geweſten te be- "
-

(4) Reſol vreede met hun geloof ten dienſte der Prin raadſlaagen, wat nu beſt met zoo ſchoon

#"ſen Bezitteren te verſtrekken voor twee een leger diende ondernomen te worden.
28 Mey, maanden huur van (4) driehonderd wagens De inwoonders der Spaanſche Nederlanden

#e " en een gelyk getal trekpaarden, geſchat

ondertuſſchen, ziende zoo geduchte leger
op tagtig-of negentigduyzend guldens,blee magt langs hunnegrenzen trekken, en niet
ven zy nog borg voor honderdduyzend weetende waar het dreygende oorlogsvuur
guldens, door den Paltsgraaf van Nieu zoude uytberſten, beefden van vreeze en

burg in hun land te ligten: ja zy beloof voorzorge van dat Graaf Maurits, mids het
den aan den Ontfanger Reaal de geligte Beſtand genoegzaam tegens zynen wil was

vyftigduyzend guldens te zullen betalen, doorgedrongen,onderden dekmantel van de
zoo dit door den Keurvorſt binnen vier Vorſten Bezitters te helpen,den ingegaanen

# maanden niet geſchiedde. En hebbende ſtilſtand van wapenen zoude trachten te
van Hoil beſtemd hunne ruyterbenden voltallig te verbreeken, en den voorigen kryg onder

#l maaken, midsgaders honderdvierentwintig eenen anderen naam, doen herleeven. En
#Reſo benden te voet uyt de ſteden (5) tot het ofwel de Vereenigde Geweſten den Prinſen
#n oprechten van een leger te ligten, bewil Bezitterenden gemelden onderſtand niet
van Holl. ligden zy, naa een- en (6) andermaal daar verleend hadden, dan onder vertrouwen

#ol over geraadpleegd te hebben, in 't opbren (11) dat met het zelve noch de Aartsher- #
2-

gen van zesmaalhonderdduyzend guldens, togen, noch de Koning van Spanje zouden van Holl.

# (7) voor de buytengewoone oorlogslaſten aangetaſt worden: zoo meen ik echter dat #n
#l van dat jaar. Invoege zoo rykelyk zynde op deeze gevreesde dubbelhartigheyd niet ..."
#l in de beurs getaſt, met het begin van onwaarſchynelyk de volgende penningzy
31.

Hooimaand de krygsknechten by Schen ne betrekking heeft.
Want
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1) Preedi
er kap.Il,

Want de eene zyde verbeeldt eenen Nederlander, hebbende zoo wel in de eene als in de an
dere hand een hart, binnen deeze (1) ſpreuk van Jeſus, Sirachs zoon: .
V AE

Y. 14

DU PL I C I COR DE !

ECCLESIAs T 1 CI

2.

1610.

W E E D EN DU B B EL H A R T I G EN!
P R E E D I K E R

KA P:

2.

161o.

De gerechtigheyd houdt op de andere zyde in de rechter hand een bloot zwaard, en in de ſline
ker eene onzydige weegſchaal, binnen dit randſchrift:
JUSTITIA SIT CAECA.
CAL CULI BRUXELL EN s Es

DAT DE GERECHTIG HE YD BLIND Z1.
REKEN PENNING EN VAN BRUSSEL.

Ingevolge van 't genomen beſluyt des wind voerde, had beſlooten door 't wel
gehouden krygsraads, brak het leger den verweeren van deeze zoo ſterke plaats,
zevenentwintigſten vandaar op, en kwam zich alom eenen onſtervelykennaam ja zelfs
over Geeſtdorp, en Merſche, daar zich by zyne aanvechters, te verkrygen: dier
de Vorſt van Anhalt met drie Kornetten halven liet hy niets onbeproefd om den
Merc,
ruyteren by Maurits leger voegde, naa moed zyner onderhoorige knechten (4) op (4)
Franç.
twee dagen optrekkens, ten beleg voor Gu hunnen
te wekken,
luyden van Maar
eere tomel..
pligt ente hen
doenalsbetrachten.
fol. 524
lik. Volgens zyne gewoone voortvaarend
heyd het leger in 't ronde om de ſtad heb gelyk dusdaanige aanmoedigingen van
bende verdeeld, en ieders quartier geregeld, weynig naadruks zyn, byaldien de deugd
(2) Meter, liet hy nog dien (2) zelfden avond de loop door de beoogde belooningen niet wordt
# Hiſt. # openen. De bezetting van de ſtad opgewekt,noch deuytgeſtaane ongemakken
#” beſtondt uyt omtrent vyfentwintighonderd door ruyme vergeldingen bekroond wor
mannen, die alle hunnen pligt wel betracht den, taſtte hy zyne eygene zilvere vaten
ten, en zich dapper verweerden. Het ſlot aan, en liet, by gebrek van geld, van de
was zeer ſterk, vierhoekig en wierdt be zelve deeze vierderhande noodſtukken
ſchermd door vier bolwerken, van welke munten, om daarmede, geduurende de be

» Neu- 'er eenige op eene rots en de anderen (3) legering,zyne onderhoorige manſchap,haa
ville Hiſt op den kant van een moeras gelegen zynde, re verſcheene ſoldy van tyd tot tyd te be
#" des by al de werreld genoegzaam voor on zorgen, doch wel voornaamelyk om de
pag. 33. verwinnelyk gehouden wierden. De Hoog zulken, wier moedigheyd in 't doen van
bevelhebber Johan van Rauſchenberg, die dapperen tegenweer uytblonk, ryklyk naar

als Stedevoogd in de belegerde ſtad het be

II. Deel.

verdienſte te beloonen.

S

Het

- N E DE R LA N D SC H E

Het eerſte en tweede zyn voor tien, het derde voor twee, het vierde voor vier, het vyfde
voor twee, en het laatſte voor vyf guldens, ſtaande de belegering gangbaar geweeſt. Op de twee

eerſten en de drie laatſten ſtaat in 't midden eene gekroonde R, zynde de eerſte letter van des
Stedevoogds naam: waar onder het jaar 161o, en de letter L gezien wordt; Waarſchynelyk

den Aartshertog Leopold

# mids

die door den Keyzer tot Bewindhebber van des

overleeden Hertog van Kleefs goederen was aangeſteld, en Rauſchenberg die ſtad uyt zynen naam
alleen beſchermde. . Doch het kleynſte ſtuk heeft by het jaar geene L, maar in 't midden dec
ze letters: I.V. R. betekenende des Stedevoogds naam,
-

Io HAN VAN RAU scHENBERG.

Onaangezien dit kloekgedrag van Rau dus te beletten, dat die landaardt van zoo

ſchenberg wierden de aanvechtingen door gewigtige plaats het bezit, gelyk het ge
Maurits met ongemeenen voorſpoedvoort rucht wilde dat hy doen zoude, tot naa
gezet, invoege hy op den negenden van deel der Prinſen Bezitteren kwaame te vor

Oogſtmaand reeds eene halve maan, en deren. Desonaangezien eer de ſtad gewon
Vier dagen daarnaa nog eene tweede, die nen was, kwam het Franſche hulpleger
Voor de poort en brugge van 't ſlot lag, den negentienden van Oogſtmaand zich by

# # inkreeg. Sedert wierden nog twee (1) an de benden van Maurits voegen ; aan (2) (2) Neu
# # dere werken beſtormd en naar een ſtrengge

wien het volle bewind dier geheele bele- #

“53: " Vecht gewonnen. Zulks nu de ſterke ſtad geringe ook van de Franſche zyde wierdt iſ deel,"

Gulik, genoegzaam van alle zyne buyten opgedraagen. Sedert het bekomen van dee- P's 33
werken ontbloot zynde, met een yſlyk zen onderſtand zag men de aanvechtingen
Vuur van de nieuwe beukeryen zonder op nog krachtiger voortzetten, en in 't mynee

houden of tydsverzuym op laſt van Mau

ren en toeſtellen van ſchootvrye galeryen

rits wierdt aangetaſt, op hoope van dezel over de ſtadsgrachten zonder ophouden
Ve te zullen veroverd hebben, eer het voortvaaren. Als nu op deeze wyze de

-

Franſche leger onderden Maarſchalk van ſtad tot het uyterſtegebragt was, liet Mau-#

Chaſtre ook voor die ſtad kwam.

Om al rits die den zevenentwintigſten (3)

#,

Hiſt. fol.

ſchen; 656.
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ſchen, dan op dien voorſtel geen voldoen overleveren. Naadat deeze onderzocht en 16 19.
de antwoord ontfangende, gaf hy laſt met beſchaafd waaren, wierden ze den eerſten

de aanvechtingen voort te gaan, en deed van Herfſtmaand door de Prinſen, den

den laatſten dier maand met zoo goede uyt Vorſt van (1) Anhalt, den Maarſchalk van #or
komſte eene myn ſpringen, dat die, behal Chaſtre, en Maurits zelf ondertekend. #
ven haare verhoopte uytwerking, ook de De bezetting trok den, tweeden dier #
tegenmyn der ſtedelingen aanſtak, en met maand uyt de ſtad en het ſlot, zyn- , pag. 61 •

geen kleyne nederlaage der belegerden te de nog omtrent vyftienhonderd ſterk.
gelyk een groot gat in den wal maakte. Dus was de eerſte krygsverrichting van
Des zondt de Stedevoogd nog den zelfden Maurits ſtaande de Gulikſche oorlog:

avondeenige Bevelbebbers met de opgeſtel ter gedachtenis van welk behaalde voor

de verdragspunten uyt de ſtad, volgens deel deeze gedenkpenningen gemunt
welke hy de aanbetrouwde plaats wilde zyn.

ºu

#|

# EIUSQUE PROPUGNA

<

I: Op de voorzyde van den eerſten wordt een gedeelte der belegerde ſtad Gulik en het ſlot
Vanrondom met grof en handgeſchut beſchooten, binnen dit randſchrift:
NIHIL

IN EXPU GNABILE.

NIETS IS ON WINB AA R.

Vermids Gulik, 't gene men om zyne welgeregelde veſtingwerken tot nogtoe voor onwinbaar

N

had gehouden, thans na een beleg van vyf (# wºeken was veroverd. De tegenzyde heeft gee- van
#.
ne verbeelding, maar deeze woorden tot opſchrift:
Holla
deel,
IPS IS CAL EN D1s SEPTEMBR1s CID IO CX, SU IS ET SUBSIDIA- I.pag.
33

RIIS ARMIS JULIACUM EJUSQUE PROPUGNACULUM

/

MUNITISSIMUM PRINCIPIB Us ADSERITUR
POSSIDENTIBUS.
S 2.

OP
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OP DE NV EERSTEN VAN HERFSTMAAND

161o. WORDT GULIK

EN Z rN ZEER STERK SLOT VOOR DE PRINSEN BEZITTE
REN, DOOR HUNNE ETGENE EN HUNNER BOND
GENOOTEN WAPENEN, VERZEKER D.

II. De tweede, die van de zelfde grootte als de eerſte is, heeft de zelfde voorzyde, doch ron

w:#

van zes byzondere Landſchappen der Vereenigde Ge
dom eenen bundel pylen de
weſten, binnen dit randſchrift, op de tegenzyde:
NEXOS FAVORE NUMINIS QUIS DISSOLVET?
WIE ZAL HEN SC HETD EN DIE DOOR GODS GUNST
VEREENIGD ZTCNV?

III. De ſtad en het ſterke ſlot van Gulik is op de eene zyde van den derden verbeeld, onder
dit byſchrift:
JUL 1 Ac U M CAPT U M.
GULIK GEWONNEN.

Op de andere zyde is de vreedeſtaf van Merkuur tuſſchen eenen olyf- en palmtak, en boven de
wapenſchilden der Vorſten van Brandenburg en Nieuburg verbeeld. Ten bediedſel dat de Prin
ſen. Bezitters door deeze behaalde zeegepalmen het vreedſaame bezit deezer ſterke ſtad hadden
verkreegen. Onder de wapenſchilden ſtaat een bundel pylen tuſſchen de letters C: M: beduydende

of de eerſte van des Penningmaakers C. Mallers naam, die in deezen tyd in Duytſchland gebloeid
heeft, of wel
Co Nco R DIA MIL1T ANT 1 U M.
DOOR DE EEN DRAGT DER STRTCD EN DE N.

Dat is der verbondene Vorſten en Staaten: rondom al het welke dit volgende driedubbelde
Hoogduytſche kantſchrift geleezen wordt:
DIE VESTUN G GULCH WARD DEN 2. SEPTEMBRIS ANNO 161o.

DEN BED EN FURSTEN HEUSERN BRAN DEBURG UND N EU
BURG, BEI WELCHEN BRIN C MAURITIUS VON
NASSAU HIELTE, UBERGE W EN.
DE VESTING GULIK WERD T D EN TWEEDEN VAN HERFSTMAAND

DESj AARS ZESTIENHONDERD TIEN AAN BE rDE DE VORST
LTKE HUrZ EN BRANDENBURG EN NIEUBURG, MET
WELKE HET PRINS MAURITS VAN NAS SOU

HIELDT, O VERGE GE EVEN.

Staande dit beleg van Gulik had de Over
alleen toe, maar ook dat hy met zyn rege
ſte Jonker Meynard van Schonburg, als ment
voetgaſten zich voor eenige maanden
Hoofdbevelhebber des geſchuts het be
dienſt
van den gemelden Keurvorſt, en
in
wind gevoerd, welke zynde Stedevoogd den Serjant Majoor Pithaen tot zynen
van Duſſeldorp, en met een regement in Overſ Luyte
nant zoude moogen ſtellen;
ten
den dienſt der Algemeene Staaten, in den midsgaders
dat de Hopman Eldere met veer
aanvang deezes jaars door den Keurvorſt
tig ligtgewapende ruyteren, en andere
van Brandenburg met de vereyſchte ge Hopluyden en Bevelhebberen, in dendienſt
loofsbrieven aan de zelve was gezonden,
eenen onderſtand (1) van drie heele en des Lands weezende, zich voor eenige
Reſol,
om
(:)

maanden buyten 't land zouden moogen
#"twaalf halve muurbreekersmidsgaders drie laate
n gebruyken: mids dat van ſtonden aan
#! veldſtukkken van twaalf en drie van zes
hunne ſoldy, die zy van 't Land trokken,
#" ponden met al hun toebehooren van kruyd zoude
ophouden, en zy gehouden zyn op
en loot, tot vyfhonderd ſchooten voor elk,
de eerſte vermaaning wederom aanſtonds
te verzoeken. Dit ſtonden zy hem niet tot
den dienſt des Lands te keeren. Daar
enboven

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

enboven bewilligden de Hollandſche Ge
magtigden in de Algemeene Staatsvergade
ring, dat aan den gemelden Overſten
Schonburg uyt 's Lands voorraadshuyzen
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voerd, zoo heeft hy ook ſedert ſtaande het 1610.
beleg van Gulik indiervoege zynen yver in
't aanbetrouwde bewind betoont, dat de
Prinſen Bezitters, maa 't veroveren dier

tweehonderdvyftig musketten met hun toe ſtad, konden goedvinden hem in vergel
behooren tot wapening van zyn regement ding van den genooten dienſt met eene
zouden verſtrekt worden; mids dat hy ge. goede ſomme gelds te beſchenken, van
houden bleef die binnen zes weeken, zon welke vereering hy dusdaanige zilve
der 't maaken van eenige uytvlugten, ge re penningen heeft doen maaken , en
Hopluyden,
reedlyk te betaalen. En gelyk hy op dee onder zyne
ze wyze tot genoegen zyns Meeſters den tot bewys van hun eerlyk gedrag om
ontfangen laſt gelukkiglyk heeft uytge gedeeld.
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De eene zyde verbeeldt het beleg dier ſtad, en de daar voor geſtichte loopgraaven. Op de
andere zyde, die geene verbeelding heeft, leeſt men dit Hoogduytſche opſchrift:
ANNO 161o. DEN 3o. JULY, IsT DIE VESSTUNG
GULICH BEL AG ERT,
UND DE N 2. SEPTEM BR Is E ROBERT W OR DE N.
--

ZUR GEDACHT NUs

HAB ICH MEY NARD VoN SCHONBURGH,

-

O BRISTER
UB ER
DIE
ART ELLER
IE, VOLCK,
FORTIFICAT 1 o N,
UND
EIN
REGIMENT
FUS
w

AUS EINER VER EHRUNG, SO DIE POSSIDIRENDE FURSTEN
MIR DAM ALS ZUR RECOMPENS GET HAN,

DIESER PF EN N1N GEN ETLICHEN MACHEN LASSEN,
UND MEIN EN UN DER HABEND EN OFFICIREN,
ZUR ZEU GN U s IHR ES E HRL ICH EN VERHAL TENS
AUSS GET HEILL ET,

IN 'T JAAR 161o. DEN 3o. VAN HooIMAAND,
IS DE VESTING GULIK BE LE GE RD,
EN DE N 2. VA N HERFSTMAAND VERO VERD GE WORDEN

z'ER GEDACHTE NIS
HEB IK METNARD VAN SCHON BURGH,
O VERSTE OVER HET GESCHUT, D EN VESTINGBOUW,
EN EEN REGE MENT VOET VOLKS,

Urr EENE VEREE RING E, DIE DE Vo RS TEN BEZITTERs Mr
zo EN MAALS IN VERGELD ING GEDAAN HEBBEN,
Ez'LºrKE DE EZ ER PENNING EN LAAT EN MAAKEN,
EN AAN MYNE ON DER HO OOR I GE BEVEL HEBBERS
TER GETUYGENISSE VAN HUN EER L2TK GEDRAG

U2 TG E DEELD.
II.

Deel.
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Naa het veroveren van Gulik zyn de vruchtloos ſcheyden, den landen ſtonden
Franſche hulpbenden, onder het beleyd op te koomen. Terwyl de nabuurige lan
(1) Meter van hunne Legerhoofden, den negenden (1) den van dusdaanige tweedragt zwangergin
Ned. Hiſt.
161 I.

fol. 657.

van Herfſtmaand van het overige leger der
Prinſen Bezitteren geſcheyden, en hebben,
naa bekomen verlof der Aartshertogen,
langs Luxemburg en Mazieres de rugtred
naar Vrankryk genomen. Maurits insge

gen, genooten de Spaanſche Nederlanden
eene volkome ruſt onder het godvruchtige

beſtier der Aartshertogen: want zy, tot
nogtoe genoegſaam enkele aanſchouwers
van der gebuuren oorlog zynde, voeren

lyks van de Staaten uytdrukkelyk bevel voort in hunne godsdienſtige betrachtingen.
tot het wederkeeren ontfangen hebbende, Zyleyden den eerſten ſteen aan de prach

om den gevreesden argwaan, als of hy on
derden ſchyn des Gulikſchen oorlogs heel
iet anders in den zin had,te dempen, heeft
(2) Neu aanſtonds (2) zyne krygsgereedſchappen
villeHoll.
ººit naar Duſſeldorp, en vandaar te water den
van
I. deel,
pag. 34

tige kerk der Auguſtynen, der ongeſchoei
de (4) Karmelieten, der Minimen , der (4) Sanderi

Annuntiaten, en der Vrouwebroederen te #
iſcalc.
Bruſſel. Het oude Hof, de woonplaats Bruxell,

van Keyzer Karel te Mechelen, vereer- "3"

Ryn afgezonden, en is zelfden achttienden den zy aan de Jeſuyten, om tot een ver
der zelfde maand met het overige leger naar blyf der nieuwe aanneemelingen dier or

Schenkenſchans afgezakt, alwaar het ge dre, ſtaande hunne proefjaaren, te weezen.
ſcheyden en in de winterlegering gezonden

Aan de Kanonniken der Hoofdkerke te

is. Staande de winter wierdt'er eene ſamen

Antwerpen gaaven zy veele landgoederen,
komſt der in geſchil zynde Vorſten te Keu omtrent vyfuuren van Gent gelegen. Aan
len beleyd, alwaar de Keurvorſt van Ments die van Sint(5) Góedele te Bruſſel honderd #*
en Graaf van Hohenſollern, als Gemagtig bunderen lands omtrent Kameryk, en die Albert.
den des Keyzers, verſcheenen. Lodewyk van Sint Peter te Loven meer dan tienduy- Pºë 357.

Landgraaf van Heſſen deed verſcheydene zend guldens aan kerkſieraaden, mids zy
voorſlaagen tot wegneeming der verſchil het verhoogen hunner wedden hadden af
len, doch die den Prinſen Bezitteren niet dan geſlaagen, uyt vreeze zoo die ryker van

onſmaakelyk voorkwaamen. De Franſche jaarlykſche inkomſten waaren, dat ze geens
Afgezant ſloeg wel eenen anderen weg in, zins door de Leeraars dier Hooge ſchoole,
dan die was wederom geenszins aangenaam maar door de kinderen der eerſte Ampte
aan den Landgraaf en 's Keyzers Gezanten. naaren zouden worden bezeeten en inge
Ondertuſſchen wierden er verſcheydene ſlokt. Des daverden de predikſtoelen van
geſchriften zoo van de eene als andere zy de godsvrucht dier Vorſten. Den gemeente

(3)
vaſſor de tot rechtvaardiging (3) hunner gedaane wierdt niet anders als de hoogachting tot
Hiſt. de
eyſchen in 't licht gegeeven: doch welke de zelve door de Geeſtlykheyd ingeboe
Louis
#ome het verdrag meer verwyderd dan bevorderd zemd, 't was hunne mildheyd die men langs
I, pag. 81. hebben. Invoege deeze beſchreeve verga de ſtraaten opzong, hun lof, dien men
dering onverrichter zaake ſcheydde, met niet alleen in alle openbaare vieringen,
onderlinge aantuyging van zich vry te ken maar ook door het uytgeeven van deezen
nen van alle de onheylen, die, mids dit legpenning in topvoerde.
ſ

Twee geſtrengelde rechter handen houden op den eenen kant den vreedeſtaf van Merkuur,
boven eenen brandenden altaar, op wiens voorzyde de twee Griekſche letters XP ſtaan, die de

drie eerſte van 't woord CHRISTUS zyn Nevens den altaar leeſt men het jaar 1611. en in
den rand dit omſchrift:

FELICITAs AETERNA.

DE EEUWIG DUUREN DE GELUKSTAAT

Op den anderen kant wordt, rondom het gekroonde wapenſchild der Aartshertogen, in den
rand dit opſchrift geleezen:
ALBERTUS ET ISABELLA DE 1 GRATIA.
AALBERT EN IZABELLE DOOR GOD S GE NA DE.
Geen

I. Boek.
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Geen minder geluk, mids de bloeijende ſterk dreeven, of gelegenheyd vonden om 16.11.

ſtaat des koophandels, zoude de Vereenig (5) aanhang te maaken. En dewyl dit veel
de Geweſten omtrent deezen tyd geſmaakt tyds tot naadeel der genen, die Arminius #"
hebben, indien de kerkgeſchillen, waar grondſtellingen aankleefden, uytviel, wier-Reform,

van ik hiervoor al iet gezegd heb, die ge
wenſte ruſt niet geſtoord hadden. Want
(#Brandt ofwel Arminius den (1) negentienden van
# Wynmaand desjaars zestienhonderdnegen
Ik deel geſtorven was, zoo had hy echter eenen

den die te raade een Vertoogſchrift den #
Staaten van Holland aan te bieden; in 't

welke zy, naa zich van alle de hen te laſt
gelegde zaaken ontſchuldigd te hebben,
openlyk hun gevoelen voordroegen, met

*** grooten aanhang achtergelaten. De kerk betuyginge van geenszins den twiſt maar
twiſt had zich meeſt in de Noorderdeelen den vreede te zoeken. En dewyl de over

van Holland vaſtgezet, en de Klaſſe van
Alkmaar zich tegens de Staaten van Hol
land en hunne beſluyten gekant. Waar
uyt zeer hevige beroerten, en het afzetten

leveraars van dat Vertoogſchrift zich daar
in telkens Remonſtranten noemden, zoo

zyn alle die genen, welke 't gevoelen,
daarin begreepen toen en ſedert toeſtem- , ,,

#" der Magiſtraaten aldaar (2) volgde. De den, met den (6) naam van Remonſtranten E.
Reform

#

geſchriften zoo voor het eene als andere betekend, en ſedert zoodaanig genaamd van Holi.
gevoelen vermeerderden dagelyks; waar geworden. Wat moeite de Staaten van ##.
in de dooden niet min dan de leevenden V Holland ſedert aanwendden om de ruſt te

wierden aangetaſt. Onder anderen gaf herſtellen, 't was al vergeefs, de geſchil
Uytenbogaard een volſlaagen boek in 't len wierden met meer yvers dan ooit, en
licht, waarin hy beweerde dat, naa 't af. wel voornaamelyk in de Klaſſe van Leyde
gaan van 't Pausdom, aan de byzondere
Staaten als opperſte Chriſtlyke Overheden
"w

edreeven , doch desonaangezien Koen- . .

raad(7)Vorſtius tot Hoogleeraar der Gods- #

deezer Landen het hoogſte opzigt en ge geleerdheyd in de Hooge Schoole aldaar, #oli

#" bied (3) in kerkelyke zaaken toekwam, en de plaats van den afgeſtorven Arminius ##.
Reform

#

onder en naar 't richtſnoer van des Heeren

beroepen. En ofwel dees in alles met zy- ,,”
woord. Dit boek, van veelen gepreezen, nen voorganger op 't ſtuk der Godlyke
wierdt ook van veelen gelaakt, en opende voorſchikkinge niet overeenkwam, zoo
eenen weg tot nieuwe geſchillen : zulks verklaarde zich Koning Jakob echter, op't
de Staaten van Holland aan alle Kerkely aandringen van den Aartsbiſſchop van Kanken een bevel deeden toekomen, dat ze in

8) Brandt

terbury (8) met veel naadruks tegens Vor- #

alle hunne predikatien hadden toe te leg ſtius en de Remonſtranten, zoowel byge-Reform.
gen, op 't handhaaven van den Vreede, ſchrift als by monde van zynen Gezant #
en ieder zich voortaan te onthouden van in

(9) Rudolf Winwood, liet zyn in 't licht (95 Reſol.

druk of geſchrift iet uyt te geeven, raaken gegeeven boek verbranden, en tegens hem #
de band de 'tampt der Overheyd in kerkelyke zaa by de Staaten van Holland hooge aantuy- Raad. ,,
Hiſt der ken, of de Godlyke (4) verkiezing en gingen doen. Tot zulk eene hoogte waa- #

# voorſchikking, en de daarvan afhangende ren nu de verdeeldheden over de in geſchil ičri, fol,
p# geloofſtukken. Desonaangezien nam de
verwydering dagelyks toe: de predikſtoe
len dreunden nu hoe langer hoe meer van
de geſchillen over het gemelde Godlyke

ſtaande leerſtukken der Godlyke verkiezin-'79.
ge gereezen, als het jaar zestienhonderd

twaalf zynen aanvang nam, 't gene het
vierde was, ſedert dat de wapenen waaren

beſluyt : de gemeente wierdt verdeeld, neergelegd, en de eerſte ſtilſtand was aan
-

zoodat het eene deel de Leeraars van dit, gegaan, om over eenen Vreede te handelen,

het andere deel die van dat gevoelen naa dien men in den beginne alleen beoogd
liep en hoorde, maardat 'er Predikanten had: als op deezen legpenning kan gezien
waaren, die 't eene of andere gevoelen worden.
r
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Een bundel pylen is op de eene zyde en binnen dit randſchrift verbeeld:
FORTITUDO BELGIC A.
NEDERLANDS STERKTE.
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N E D E R L A N D SC H E

De andere zyde heeft geene verbeelding, maar alleen dit opſchrift:

-

CIO IJ CXII, IN DU CIARUM IIII.
S EN AT Us Co Ns U LT o.

, IN JAAR 1612. 'T VIERDE DES BESTANDS.
OP RAAD S BESLUTT.

Om Koning Jakob van Engeland genoe ters en Monniken, met verbod aan de in
gen te geven, wierdt Vorſtius door de Staa gezeetenen van zich byeede of anderszins
(!) Brandt ten van Holland gelaſt zyne (1) reeds ge te verbinden tot voorſtand van de magt
# daane verantwoording met den eerſte zoo des Pauzen van ongeoorloofde vergaderin
ii deel, in de Duytſche als Latynſche ſpraake over gen te houden, of geldverzamelingen te
P"s " te leveren, en op alle boeken en geſchrif doen. Want in deezen tyd liep er door
ten, die zoo in als buyten 't Land reeds 's Graavenhaage niet alleen een gerucht,
waaren, en binnen driemaanden nog ſton dat men te Haarlem by de Roomsgezinden
den te worden uytgegeeven, eene nette, veele wapenen, om zich meeſter te maa

(s) Reſol klaare en oprechte (2) verantwoording te ken, gevonden had, maar op eenen Bid
de S#n
van Holl. doen, en tot wederzeggens toe van zyn dag liet zich zeker Predikant, in de groote
NEE" leeraarampt, behoudende echter zyne wed kerk preekende, ontvallen, dat er te vree

# den, # te blyven: met volle vry zen was, dat de Papiſten weleens mogten
#. heyd nogtans van zyn verblyfalom, doch meeſter worden : door welk zeggen, en
8.

buyten 's Graavenhaage en Leyde, in den het onverwachte geſtommel van eenen ſlaa
Lande ongeſtoord te moogen houden. Se penden en daardoor omtuymelenden jon
dert wierdt ook op 't ſterk aandringen van gen, de vergaderde menigte, zoo groote
Oldenbarneveld de Kerkordening, die door vrees beving, dat zy ſchielyk van haare
de Staaten van Holland in het jaar vyftien plaats op-en met een verbaazend geroep
honderdeenennegentig wel ontworpen, overhoop vloog, en ſtoelen, banken en

doch, gelyk verhaald is, niet doorgedron ſtooven omſtootende, ja huyken, moffen

&#, gei was:

als by voorraad (3) en tot nader en boeken van zich werpende om 't zeerſt

#" orde, in dit jaar tot geen kleyn ongenoe naar de kerkdeur omlyfsberging liep: mids
Eni,

E

gen van ſommigen ingevoerd. Welke voor men elkanderen dietsmaakte, dat men
gaaven, dat men door den weg dier orde, aan de andere zyde begoſt dood te ſlaan.

#. ninge (4) zoude trachten den Godsdienſt De deur ondertuſſchen door dendrang en 't

# te veranderen. Hiertegens verklaarden de ſtommelen toegeraakt zynde,vermeerderde
:#dt Staaten of de meeſten hunner Leden, dat de vrees, vermids (7) die van binnen de #
# al van 't begin der Geloofshervorminge zelve door de Roomſchen bezet waan- #
# verſcheydenheyd van gevoelen noopende den, en die buyten ſtonden, uyt den op- ik dºe:
pas 171 de
Godlyke
voorſchikking
onder dehier
Her
vormde
Godsgeleerden
en Leeraars
te gaanden jammerkreet den gewaanden ****

A

moord vaſtſtellende, den burger te wapen
Lande geweeſt was, en dat het maaken riepen. Uyt welk voorval men kan af

E" van kerkelyke wetten van het begin des

meeten hoezeer de gemoederen door de

inst iv, oorlogs verſtaan was de Hooge Overheyd tweedragt, als of men (8) den Room- (s, Reſol

Rºss: " toe te koomen. Ja om nog meer deeze be ſchen Godsdienſt weder wilde invoe- #

& Reſol tigting tegens te gaan, zag men op den
Es naam der Algemeene Staaten een zeer ſtreng
E plakaat tegens de (s) Roomſchen, denze

ren, aan 't zieden geraakt waaren.

Om van 1 tºt

welk wangevoelen tegens te gaan, en 23 Mey
de

verloore

#" in

de

## # 3. fol.

van Hºll venentwintigſten van Lentemaand, uyt ren der ontruſte gemeente te herſtel

#st. komen, inhoudende eenige orde tegens de len, dees legpenning in dit jaar gemunt
assist
inkomende Jeſuyten, geordende (6) Prieſ
cn ACS

Onder den Hollandſchen Leeuw, die boven in den rand ſtaat, houden twee geſtrengelde rech
terhanden eenen bundel van zeven pylen; binnen dit omſchrift:
-

•
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CONCORDIA FRIS IAE LIBERTAS.

-

- -

-- -

DOOR EEN DRAGT BESTAAT DE VRTHE TD VAN VRIES LA N D.

Het wapenſchild van Weſtvrieſland ſtaat op de andere zyde en daar rondom
gewoonlyke ſpreuk van dat Geweſt:
ANTIQUA VIRTUTE ET FID E.

in den rand deeze

1612.

MET DE OUDE DAPPER HET D EN 'T OUD E GE LOO F.

I6 I 2.

Om de eendragt in het Duytſche Rykte waare het moogelyk, alle verdere verwy
behouden, welke door den Gulikſchen dering voor te komen, en het ontſtooken

oorlog ſcheen te zullen verlooren worden, twiſtvuur in zyne geboorte te ſmooren.
had Biſſchop Erneſt van Beijere al zyn Door zyne bemiddeling wierdt dan ook
vermoogen ingeſpannen, als zynde zeer eene ſamenkomſt der in geſchil zynde Vor
vreedzaam uyt den aardt. Want hy had, ſten te Keulen belegd, doch welke tot zyn
ſedert GebhardTruxesuyt zynen Biſſchop leetweezen, gelyk voorheen verhaald is,
lyken ſtoel van Keulen om het veranderen vruchtloos wierdt afgebroken. Maar de
van Godsdienſt verjaagd, en hy in des zel ruſt, die hy voor zyne Gebuurvorſten te
ven plaats tot Biſſchop en Keurvorſt ver vergeefſch gezocht had op te rechten,
koozen , midsgaders door de zeeghaftige heeft hy voor zich zelven met den aanvang ſ#el
wapenen van Alexander Farneze in 't vol deezes jaars, in het andere leeven gevon #
#" le(1) bezit herſteld was, zynen Biſſchop den, vermids hy den zeventienden van #h
fºk 493 lyken zetel en het bewind van dien buyten Sprokkelmaand, op het ſlot van (3) Arens- #1.
'het minſte krygsbedryf bekleed, en alom berg, tot geen kleyn leetweezen zyner on- 323.
zoo aan de Aartshertogen, ende Vereenig derzaaten, het ſtervelyke (4) heeft afge- ##
de Geweſten, als alle andere Gebuurvor legd. De overleeden wierdt den achtſten follo 1.
ſten, ſtaande het bewind van omtrent de

van Lentemaand met een ſtaatlyk gevolg #nen

dertig jaaren, niet dan eenen zeer vreede van Edellieden naar Keulen gebragt, en naa Herald.
lievenden inborſt doen blyken.

Thans, 't houden van eene prachtige lykſtaatſi, on-

#

mids het opwellen der Gulikſche geſchillen, der eenen grooten toeloop van veele luy- ººité de
door de Prinſen Bezitters ondertaſt zynde,

den van den eerſten rang in de kapel der #" "

wat zyde hy kiezen wilde, heeft hy niet

drie (5) Koningen van de Aartsbiſſchoply- #Mere.

(*) Mete- alleen voor het toekomende zich onzydig

ke kerk dier ſtad (6) begraaven. De ge- #
#
iſt. fol. verklaard, maar is ook (2) zelf in perſoon dachtenis van zyn afſterven wordt op dee- # II.
zen legpenning bewaard,
Pa8.391,
&#verſo, naar den Keyzer te Praag vertrokken, om,

Een doodshoofd met eenen zandlooper en twee doodsbeenderen ſtaan op de eene zyde en bin
men dit jaarſchrift verbeeld:
BAVARIAE DVCIs MoRs.
HET OVERLTD EN VAN DEN HERTOG VAN BEIJ ERE.

De andere zyde voert zyn gekroond wapenſchild, en daarrondom in den rand dit jaarſchrift:
PREsVLIs ERNEsTI LAV Des Post FAT A MAN ETE.
DAT DE LOF VAN BISSCHOP ERNEST NAA ZTNE
DOOD LE EVE.
II. Deel,

V

Gelyk
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Gelyk de overleeden zonder goede uyt
komſte in de Gulikſche, zoo had hy ook
te vergeefſch tot het byleggen der gereeze
ne Akenſche geſchillen gearbeyd: die al
dus hun begin namen. In 't jaar vyftien
honderdachtennegentig de Onroomſche
inwoonders den Roomſchen Magiſtraat

zelve verzekerd hebbende, herſchiepenzy
den (4) Magiſtraat, ſtelden daarin, die (4) vaſſor
van hunne geloofsbelydenis waaren, en # de

verzochten onderſtand van de Prinſen Be- #ne
zitters. De Roomſchen integendeel ver-I-Pag 183.

voegden zich by de Aartshertogen, die,
gelyk ook de overleeden Biſſchop van Keu

(!) Met - uyt die ſtad (1) gejaagd hebbende, wier len, tot bylegging der gereezene geſchil

ren Ned.

-

# - den zy daarom in den Ryksban gedaan, en len eenige Gezanten als bemiddelaars der
408.
aan den Biſſchop van Keulen daarvan de waart zonden. Dan de bedrygingen, die
uytvoering bevolen; zulks hy met hulpe de Gezanten der (5) Aartshertogen deevan den Keurvorſt van Ments en den Her

#e.

den, verbitterden nogmeer de gemoederen #

tog van Kleef die van den Roomſchen Ma der Onroomſchen, zulks hunne bemidde-tome II.
giſtraat in hunne bedieningen herſteld, en ling niet wierdt aangenomen. Des wierdt #”
den Onroomſchen uyt de ſtad gejaagd heeft. de ſtad Aken door Keyzer Rudolf in den
Gelyk nu de Onroomſchen ſedert niet dan Ryksban gedaan, en de uytvoering van
met leetweezen zich van de oefening van dien wederom aan den Aartshertog Aalbert

hunnen Godsdienſt beroofd zaagen, zoo en den nu overleeden Erneſt van (6) Beije- #"
GAMerc. hebben in het jaar zeſtienhonderd (2) de re opgedraagen. Zy maakten zich dan Louis

#

Roomſcheingezeetenen, om tegensalle aan beyden
de uytvoering
dochaan
de #
Keyzer tot
op den
tienden daggereed,
deezes jaars
• P23.57O.

tome II ſlaagender Onroomſchen beſtandig te wee
***” zen, zich en hunne ſtad onder de beſcher 't voeteuvel te Praag in den ouderdom van

(3) vaſforming van de Aartshertogen, (3)Vorſten der zeſtig jaaren komende te (7) overlyden, #e
#e
Roomſche Nederlanden, begeeven. Des zoo wierdt daardoor de uytvoering van het ##
OulS
Xifitome onaangezien, mids twee Onroomſche Vor gevelde banvonnis geſchort. Desonaange-toine II.
-

-

I Pag 181 ſten zich in 't bezit van de landen van den

zien zag men tot lof van Aalbert, aan #*

overleeden Vorſt van Gulikgeſteld hadden, wiens wysheyd het Keyzerlyke vermoo
greepen de Onroomſchen weder moed, en gen, om in 't Ryk recht te doen, was op
zich van het Stadhuys, de ſleutels der gedraagen, deeze legpenningen in dit jaar

poorten, en eyndelyk van de geheele ſtad

in Brabant munten.

/

r

I. Op de eene zyde leeſt men rondom de borſtbeelden der beyde Aartshertogen in den rand
deezen tytel:
ALBERTUS ET ISABELL A D E1 GRAT 1A.
AALBERT EN IZABELLE DOOR GODS GE NA DE.

Op de andere zyde ziet men, tot een teken der aanbevoole rechtspleegingein's Keyzers naam,
den Keyzerlyken Arend met zyne klaauwen den ryksſchepter en eene onzydige weegſchaal hou
den; binnen dit randſchrift:

AEQUA POTENTIA. 1612.
RECHTVAARDIG VERMOOGE N.

1612.

II. Tot een teken van de zonderlinge wysheyd en voorzigtigheyd der Aartshertogen, aan
welke de ryksſtaf of, om beter te zeggen, de uytvoering van 'tryksvonnis was toevertrouwd, ziet
IIlCIA
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men op de voorzyde van den tweeden boven eenen Leeuw eenen ſchepter, met eene ſlang om- 1612a
•-man

vlochten, en van een hemellicht omſcheenen. Het kantſchrift luydt aldus:
1

NU L LUM NU MEN ABEST SI SIT PRUD EN TIA.

1612.

G EEN E GO D HE YTD ONTBREEKT 'ER ZOO 'ER DE
WTCS HETD IS. 1612.

Het gekroonde wapenſchild der Aartshertogen ſtaat op de tegenzyde, binnen dit omſchrift:
GE C To 1 Rs Po UR LA CHAMB RE DES COMPTE s
EN BRABANT.
e

LEG PENNINGEN VooR DE REKENKAMER
IN BRABANT

Hadden de Roomſche Nederlanden re waarvan men eenen grooten aftrek had,
den om zich over het voorzigtige beſtier zoo in Zweeden, als Denemarken, en alle

hunner Vorſten te verheugen, de ingezee de ſteden aan de Ooſtzee gelegen. Zulks
tenen der Vereenigde Geweſten hadden de Deenſche Koning, nydig over den aan
geene mindere om over den nog dagelyks was van de Nederlandſche ſcheepvaart, om
aangroeijenden koophandel verſteld te ſtaan: die te vernietigen den tol der Zondt op de
want hierdoor was nu hun naam zelfs by doorvaarende ſchepen, tot geen kleyn
de afgelegenſte Werreldvorſten ontzaglyk naadeel zoo der vrye Hanzeſteden als der
geworden. Dus hadden zy over tweejaa Vereenigde Geweſten, verzwaarde. Des

ren op den twintigſten van Wintermaand verbonden zy zich onderling in 's Graa
(t)Reſol. een zeer voordeelig Verbond (1) met den venhaage, en noodzaakten den Koning
de: Ge- Keyzer van Marokko geſlooten, en niet van Denemarke den verhoogden tol (6)der

#"

(#,

alleen een plegtig Gezantſchap aan den Ko Zondt op den ouden voet te ſtellen. Gee- #

v#oll. ning van Japan gezonden, en met den zel

ne ſtad van geheel Nederland had hierby #

#ſel ven een zeer voortreffelyk Verbond (2) grooter voordeel dan Amſterdam, dat het "
over den koophandel gemaakt, maarook meeſt op die Geweſten handelde. En dewyl
G##. van den Koning van Perſië zelf eenen Af opdeezewyze de ſtapelja genoegzaam al de
van Holl. gezant ontfangen. Ook ſlooten zy op den koophandel van Antwerpen derwaart was
I52.

#

zesden van Hooimaand deezes jaars een overgevoerd, zoo was de Magiſtraat dier

zeer aanzienlyk Verbond van koophandel magtige koopſtad te raade geworden eene
met den Turkſchen Keyzer door hunnen openbaare plaats of Beurs tot het ſamenko
(3) Aan- Afgezant Kornelis (3) vander Haage te men der Kooplieden, even als te Antwer
hangſel
-

#

e

Konſtantinopele, werwaart hy in het voor pen, insgelyks in hunne ſtad, doch op

derStaaten
leeden jaar (4) zich had begeeven. Daar eene veel prachtiger en heerlyker wyze te
van Holl.
#" enboven ontſing men, door de thuys ko ſtichten. Ter zyde van de vismarkt wierdt
july tot mende Ooſtindiſche ſchepen, de wiſſe ty- ! over den Amſtel daartoe eene bequaame
9

-

#l. ding van de groote overwinning, die hun plaats verkoozen, eene gewelfde brug van

1612. fol.

-

ne ſchepen op den Spanjaard behaald had vyf boögen over dat water gemaakt, waar
S#N#,
ville Hiſt. den. Want in dit gevecht, daar de Neder op het gebouw ſtaan zoude, en was reeds
van Hoi, landers nier meer dan dertig man hadden den negenentwintigſten van Bloeimaand(7) (pcom
35.

-

e

#
pag. 69.

verlooren, waaren de Op- en Onderadmiraal des jaars zestienhonderdacht daarvan de #.
der Portugeezen verbrand en van de zeven eerſte ſteen gelegd. En vermids het gemelde # Amſt,
;) Neu- entwintig (5) ſchepen en galeijen, die de gebouw in dit jaar genoegzaam voltooid fol."9.
#
genomen hadden, het meeſte ge was, zoozyn, onaangezien eerſt in 't vol

#

#" deelte door 't grof geſchut vernield of ver
pag. 78.

ſtrooid geworden. Onbeſchryvelyk waa

# wierdt ge

ouden, in dit tegenwoordige wegens het

ren ook de voordeelen, die de ingezeetenen bouwen van de Amſterdamſche Beurs dee

uyt de Walviſch-en Haringvangſt trokken, ze twee penningen gemaakt geworden.

, , v2

,

•

1. Op
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8o

I. Op de eene zyde van den grootſten, die niet dan gedreeven gevonden wordt, ziet men de
brug, waarop de beurs gebouwd is. Op de zelve zit de Amſterdamſche maagd met eene Key
zerlyke kroone op 't hoofd, houdende in de eene hand eenen palmtak, en in de andere het wa-,
-

# der ſtad.

Ter wederzyden legt een Leeuw, en voor haare voeten een ſtaapel van aller
ande Koopmanſchappen: terwyl de Dapperheyd haare rechter en de Koopgod haare ſlinkerzyde
bekleedt. Het randſchrift is dit tweelingdicht:
D' EERJVAARDE DEUGT HAAR RECHTER ARM BESCHUT:
DE COO PMANSCHAP HAAR SLINKER ONDERSTUT.

De ſtad zelve, van een Hemellicht beſtraald, ziet men op de andere zyde in 't verſchiet, en
voorwaart in het Y verſcheydene ſchepen, nevens den Ygod zelf verbeeld, welke in den eenen

arm eene waterkruyk en in den anderen een ſcheepsroer houd. Omhoog vliegt de Faam; en in
den rand ſtaan deeze twee dichtregels:

VIER BURGEMEESTERS, EEL EN VRoo M VAN STAM,
REGEERD EN 'T VOLK- EN SC HEE PRITK AMSTERDAM.

II. De tweede, die gemunt is, verbeeldt op de eene zvde de opgerechte Beurs, zoo als men die
t
van de zvde der vismarkte optreedende beſchouwt. Waarboven in de lucht de Koopgod
Mer

kuur vliegende verbeeld is. Op de andere zyde wordt binnen eenen krans, en onder het jaar 1612.
het gekroonde wapenſchild van Amſterdam door twee Leeuwen vaſt gehouden.

De naam der Beurzen eertydsBorzen ge
heeten, is van Brugge herkomſtig, alwaar op
eene ope plaats,zeer wel gelegen voor alle
wyken der ſtad, onder anderen een oud huys
van het edele geſlacht der Barzen ſtaat, 't
gene ook het w,
van dit geſlacht, be
A csse ſtaande (1) uyt drie Borzen of Beurzen,

ven, zyn de verzamelplaatſen (2) der
Kooplieden niet alleen te Antwerpen, Ber
gen,Rouan,en Thoulouze, maar ook te Am-Nsieri

ſterdam en elders Beurzen genaamd gewor
den.

Die van Amſterdam is overheerlyk,

en behoeft voor geene der Nederlanden te
wyken. Zy heeft in 't midden eene lang
#* boven den ingang in ſteen uytgehouwen werpige doch vierkante ope vergaderplaats,
voert. Van dit huys, geſlacht, en wa ſlooten door een verheeven vierkant ge
Nooplieden, toen de koop bouw, welkers binnengevel vanonderen op
del te Brugge bloeide, voor het zelve veertig blaauwe arduynſteene pylaaren ruſt,
ſamenkwamen, om hunnen handel te dry en hierdoor by onſtuymig weder den #

#

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

I. Boek.

81

lieden eene bequaame ſchuylplaats tegens lieden met orde te bepaalen. De mid

I612.
-me

den regen verſchaft. Dit gebouw heeft twee delſte verdieping is voor verſcheydene win
verdiepingen, en eene derde onder 't dak, keliers bequaam gemaakt, die altyd tot ge
ter Noord- en Zuydzyde eenen dubbelden rief der Kooplieden hunne vaſte zitplaat
ingang, praalende de laatſte met een ſierlyk ſen houden. Op de gemelde binnenplaats
(1) Com- toorentje, voorzien met een (1)uurwerk, deezer Beurze worden dagelyks onnoeme
#v. uurwyzer en klokkeſpel tot gerief der ver- | lyke ſchatten in en van alle werreldsdeelen

#".
gaderde Kooplieden, welke daar hunne ſa-| verhandeld. Hier wordt van wiſſel, daar
. 019.
menkomſt, naaſt luyden van't Beursklokje
dagelyksten halftwaalfven plagten te hou
den: doch dit is in onbruyk geraakt, en
wordt nu de beurstyd van twaalfven tot
een uur naa den middag gehouden. Veele
regels en willekeuren zyn deezeshalve door
de Regeerders zoo nu zoo dan in 't licht
gegeeven, zoo om alle wanorde onder de
toegevloeide menigte voor te komen als

om deezen penning daarop te laaten dry

om alles ten dienſte der verzamelde Koop

VCI1,

v

se

van koopmanſchappen uyt andere Geweſt
ten te haalen of derwaart te zenden, gins

van verzekeringen, ſcheepsbouw, vracht
loonen, en allerhande zaaken den koop
handel betreffende, zoo voor 't geheel als

bymaatſchappyen en ſtukken geraadpleegd.
Al het welke den onvermoeiden Andries

Schoemaaker in onze tyden heeft aangezet

\AL DE WAERELD
S (AN

-- -

-

De eene zyde verbeeldt zeer uytvoerig dit prachtige gebouw, zoo als het zich aan 't oog van
den Dam opkomende vertoont. Het randſchrift luydt aldus:

ANNO CIO Io CvIII, DEN XXIX. MEY, D EN EERSTEN
STEEN GELEID.

EN ANNO CIO IO CXIII, DEN I. AUGus T1, DE EERSTE
VERGADERING GE HOUD EN.

Op de andere zyde leeſt men, tuſſchen het Amſterdamſche wapenſchild, en eenen olyftaken (2) Janvos
Gedich
Merkuursſtaf, omvangen van een ſlangerond, dit (2) kluppeldicht:
ten, pag.,
386.

Pag

ROEMT E PHES EN OP HAAR KERK,

z'IRUS oP HAAR MARKT EN HAVEN,
BABEL OP HAAR METS ELWERK,
MEMPHIS OP HAAR SPITS E GRAVEN;

ROMEN OP HAAR HEERSCHAP Pr:
\

AL DE WAERELD ROEMT OP M2 .

In zoo bloeijenden ſtand ſcheen het ech- , daar eenige beweegingen te voelen. Dus
Vereenigde Geweſten, om de | was behalven (3) te Leeuwaarde en Alk- (3) Meter,
nieuwheyd hunner o rechtinge, niet kon- | maar, ook over vier jaaren te Uytrecht N#Hiſt.
ter dat de

den beheerſcht worden, zonder hier of een geweldig oproer ontſtaan,'t welke on-" 634
II. Deel.

X
w

4dſl

82
161 2.

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

aangezien alle de aangewende zorgen, niet bragten het ſedert door eenige afgezonde
eer dan in dit jaar konde beſlecht worden. nen in 's Graavenhaage zooverre, dat zy
In het jaar zeſtienhonderdnegen beſtonden by goedkeuring van Graaf Maurits en de

eenige muytzuchtige gemoederen, uytmis Algemeene Staaten in hun aanvaarde be
noegen tegens de Wethouders opgevat, het wind wierden beveſtigd. Dan hunne ge
gedrag der zelve te laaken, waartoe het neegenheyd, die ze tot de Roomſchen
ingevoerde ſchoorſteengeld, 'tgene de ge alom lieten blyken, maakte hen verdacht, Meter.
meente tegens de borſt was, hen onder an als of zy (2) met kenniſſe van den Span (2)
Ned. Hiſt.
deren een voorwendſelen ſteen des aanſtoots jaard op het veranderen van den Staat toe- fol. 635.
verſtrekte. Hierdoor, en met ieder met leyden. Ondertuſſchen nam ook de wan

het gene, daar hy meeſt naar verlangde, orde dagelyks meer en meer de overhand:
te ſtreelen, als de Roomſchen met vryheyd zulks Maurits in gezelſchap van eenige Ge
van Godsdienſt, de eerzuchtigen met hoo magtigden der Algemeene Staaten naar
pe van ampten, en de gierigaarts met ver Uytrecht toog. Doch zyne komſt aldaar
minderinge van belaſtingen, bragten zy was vruchteloos, gelyk ook de vergade
het zooverre dat eenige ſchutters uyt de ring, die te Woerde, onder de bemidde
burgerye zich by hunne Hopluyden ver ling van de Franſche en Engelſche Afge
voegden, en hen met ſtoute woorden de zanten gehouden wierdt, onverrichterzaa

herſtelling der oude voorrechten afvorder ke afliep : invoege men genoodzaakt was
den. De Regeering hiervan verwittigd oor de ſtad door afgezondene krygsbenden in
deelde beſt, door die zaak ſleepende te hou te ſluyten, vermids de Regeering weyge
den, den ſtorm te zullen doen overwaaijen. rig bleef de verzochte onderwerping aan
Maar dit gedrag voor bevreeſdheyd wor de Algemeene Staaten te doen, of meer
dende uytgekreeten moedigde nogmeer de krygsvolks in te neemen. Hierdoor dan
zo

-

misnoegden aan; invoege de optrekkende benaauwd en geene hulp voorhanden zien

ſchutters, uyt vreeze der verdiende ſtraffe, de, is op den zesden van Grasmaand (3) (3)#ter.
ederl.
op hunnen Wachtmeeſter aanvielen, hem

door de bemiddeling der ſtad Amſterdam

# fol.

de ſleutels van de poorten der ſtad ontwel het verdrag getroffen, onder beding dat 636.
en, naa de burgery in de wapenen het voorige wanbedryf vergeeten en ver
gebragt te hebben, tien of elf van de hun geeven, midsgaders de verſchillende punten

#

fol. 634.

nen naar het (1) Raadhuys zonden: al aan 't oordeel van de Gezanten van Vran
waar zy door bedreygingen den Wethou kryk en Engeland, de Algemeene Staaten,

verſo.

deren in weerwil een geſchrift afperſten;

(1) Meter.
Ned. Hiſt.

Graaf Maurits en den Raad van Staate ver
bleeven zouden worden. En vermids dee

uyt krachte van 't welke de Regeering ver
anderd en de oude Amptenaars afgezet zou ze, naa ryp onderzoek van zaaken, ſe
den worden. Dus der zaaken meeſter wier dert de nieuwe Regeering af en de ou
den Dirk Kanter en Hendrik van Helsdin de, die zy ſchuldeloos verklaarden, we

gen, beyde Hoofden der tweeſpalte, tot

der aanzetteden ; zoo behoeft de Lee

Burgermeeſters aangeſteld, en de overigen zer geen groot onderzoek te doen om
van hunnen aanhang tot de andere eeramp den zin van deezen legpenning te ontdek
ten verheven. Deeze nieuwe Regeerders ken.

Op de eene zyde ziet men den voorgemelden Dirk Kanter en Hendrik van Helsding, op 't
aanraaden van eenen Spanjaard en byſtaan van hunne aanhangers, eenen put graaven. Hierboven
(4) Pſalm ſtaat het wapenſchild der ſtad Uytrecht, en beneden dat der Staaten van dit Geweſt, nevens het
VII, W.16. jaar 161o. als wanneer de verhaalde vrykenning geſchied is. Het omſchrift is ontleend van den
en IX.
Koninglyken (4) Harpzangdichter:
Y. 16.
FOD ERUNT FO VEAM.

Z2 HEBBEN EEN EN KUYTL G ED OL VEN.

Op de andere zyde ſtorten de twee gemelde delvers in denput, dien zy voor anderen gegraaven
hadden, terwyl de Spanjaard op zynen vinger bytende, en om hun overgekomen ongeval in de
vuyſt

-
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waarop ook de toegevloeide omſtaanders beſchaamd in 't verſchiet 1612.

afdruypen. Het randſchrift is 't vervolg van het eerſte, en dusdaanig:
IN EA M CE CID ERU NT.
ZT ZTN IN D EN ZEL VEN GEVALLEN.

De jaaren 1611. en 1612, die op deezen
penning verder gezien worden, #
het vervolg en den duur deezer beroerte,
welke geenszins hiermede nog een eynde
nam. Want de afgezette Amptenaars, ver
lekkerd op het zoet der regeeringe, hiel
den niet op van de gemoederen der gemeente
te verbitteren, en tegens de Regeering op

van Uytrecht te vermeeſteren, ja zelfs de
Bedienden der Algemene Staaten, en Graaf

Maurits te verdelgen , byaldien die (2) #
aan de ſtad Uytrecht de oude voorrechten #
niet wedergaaven, en de afgezette Burger- Ee",

meeſters Kanter en Helsdingen in hun be- ***

wind herſtelden. De ſchuldigſten wierden
ter dood veroordeeld, dan op 't voorbid
te zetten. Zekere Klaas de Gooijer, een den van eenige aanzienlyke inwoonders
Bakker van zyn ambacht, munte boven nevens de anderen ſlechts uyt den Lande
allen uyt in 't ſtrooijen van hekelſchriften, gebannen. Onaangezien dit vonnis, mids
waartoe hy, mids het afvergen van eenen zy nog grooten aanhang in de ſtad hadden,
nieuwen eed van getrouwheyd, nieuwe verſtoutten zich de gebannenen nietalleen

ſtof meende gevonden te hebben. Daar in 't Land, maar zelfs, tot kleynachting
over voor den Magiſtraat ontbooden doch der Regeeringe op klaaren dage binnen
niet verſcheenen zynde, wierdt de Schout Uytrecht te komen : 'tgene de algemeene

gelaſt hem in zyn huys gevangen te nee Staaten noodzaakte, op den vyftienden
men.
(1) Meter.
Ned. Hiſt.

fol. 663.

Met den avond hier komende, van Oogſtmaand dezes jaars, een plakaat

vondt hy zoo geweldigen tegenſtand, dat uyt te geeven (3) tegens die genen, welke Q##
men genoodzaakt was het voorneemen (1) hen beſtonden te huysveſten, of op hun- foidoſ."
tot 's daags daaraan uyt te ſtellen. Als ne ſchepen of wagens te ontfangen, ver

wanneer de gemelde de Gooijer wel niet ſteeken of vervoeren, op verbeurte, dat
gevonden, maar door 't doen van een zeer die hier tegens (4) deed, nietalleen in de ##
naauw onderzoek een nieuw eedgeſpan beurs, maar naar vereyſch van zaaken ook #
ontdekt wierdt : 't welke voorhad de in

aan den lyve zoude geſtraft worden. Dit ##

bezettingleggende ſoldaaten om hals te verſtrooide den quaadaardtigen hoop, her- #"
brengen of te verjaagen, de Overheydne ſtelde de ruſt in de ſtad, en gaf aanleyding, ***.
vens de Bedienaars van den Godsdienſt dat deezelegpenningen in 't jaar zeſtienhon- 1613.
te vermoorden, de Kamer der Staaten derddertien, teUytrecht gemunt wierden.

I. Boven het Uytrechtſche Staate wapenſchild ziet men op de eene zyde door eene opkomende
en helderſchynende Zon de ſamengedreevene wolken der voorige oproeren verjaagen; binnen dit
randſchrift:

DISSIPAVIT NEBULAS,
Z2 HEEFT DE NEVE LEN VERSTROOIT,

De gerechtigheyd houdt op de andere zyde in de rechter hand een bloot zwaard, en in de
ſlinker cene onzydige weegſchaal, binnen den zoom deezer woorden:
ET NEBUL ONES.

EN OOK DE GUYTEN.

II. Op den voet des pennings ſtaat het jaar 1613. dat het vyfde was ſins de wapenen, om over
den Vreede te handelen, waaren neergelegd, als op den tweeden kan gezien worden, want hy
voert dit opſchrift op de eene zyde:
X 2

CID
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CIo 19 CXIII, IN DUCIARvM v.
S EN AT U s Co Ns U LT o.

IN HET JAAR 1613. VYFDE DES BESTANDS.
OP RA AD S BES LUYT.

Een bundel pylen ſtaat op de andere zyde, en daarrondom in den rand deeze ſpreuk:
FORTITUDO BELGICA.
NEDERLANDS STERKTE.

De eendragt, waarvan dees bundel het keuytſloeg. Want in elk geſchil, onder
zinnebeeld is, was althans meer dan ooit in de geleerden begonnen, naamen ook de

Nederland noodzaakelyk, vermids de ge ongeletterden deel, en dat veeltyds wel
ſchillen over de geloofszaaken, door de met zooveel meer naadruks, hoe zy min
uytkomende verweer- en hekelſchriften der wiſten. Dus zag men te Rotterdam
dagelyks handoverhand meer toe- dan af eenen Ketelboeter, genaamd Abram van
naamen.

De Staaten van Holland, die

Vinen, die met grooten yver de zaak der

niets onbeproefd lieten om de verloore een Gomariſten dreef, op bevel van den Ma
dragt te herſtellen, bewilligden in eene ſa giſtraat dier ſtad, als een onruſtig (4) man, #dt
menkomſt te Delft, welke door de bemid door den Schout ter poorte uytleyden. R#.
(1) Brandt deling van Graaf Willem van (1) Naſſou, Omtrent den zelfden tyd wierdt ook eene II, deel,

#

Stadhouder van Vrieſland, tuſſchen de

iſ deel,

twiſtende Leeraars was bewerkt. Den zes Roon, wegens 't ſchryven van zeker boek,

Adriaan Smout, geweezen predikant te ***

Pag 296

entwintigſten van Sprokkelmaand desjaars voor de Staaten van Holland geroepen,
en door de zelve, vermids zy zyne ver
de eene als andere zyde drie Predikanten antwoording niet voldoende oordeelden,
te Delft, en wierdt aldaar vooraf onder gelaſt om zich naar 's Graavenzand te beling vaſtgeſteld alles by monde te verhan geeven, en aldaar te blyven, totdat(5) in ſ#
ſa), Brandt delen, totdat 'er (2) een vaſte voet van de naaſte vergadering, op zyne zaak nader Reform.
# verdraagzaamheyd tuſſchen beyden getrof beſluyt zoude zyn genomen. Doch door Il deel,
zestienhonderddertien kwaamen zoo van

-

II deel, fen wierde. Op deeze voorwaarde de ſa deeze middelen wierdt de verloore een- ****

*** menſpraak wordende begonnen, wierden dragt geenszins herſteld, maar bleek nooit
zoo veele onoploſſelyke zwaarigheden van meer dan nu dat die van geene menſchlyke
de eene en andere zyde voortgebragt, dat maar Godlyke hulpe moeſt voortkomen;

naat nietalleen deeze byeenkomſt vruchteloos waarop ook die van Zeeland, volgens de
# afliep, maar dat, in plaatſe van den twiſt getuygenis van deezen algemeenen leg
Reform
te dooven, de brand der kerklyke twee penning, in dit jaar hun eenigſte betrou
. deel,
#.
dragt ſedert meer (3) dan voorheen ten da wen ſtelden,

'De Zeelandſche Leeuw houdt op de eene zyde in den ſlinker klaauw eenen bundel pylen, ter
wyl hy met den rechter wyſt naar een hemellicht, waar in de Hebreeuwſche naam JE HOVAH,
HEERE, evenals in den rand dit omſchrift, te leezen is:

-

HAC UTIMUR; I LLO NITIMUR.
DEEZEN GEBRUITKEN W Y; OP HEM STEUNEN W Y.

Rondom het wapenſchild van Zeeland ſtaan die van de Ridderſchap en ſtemmende ſteden van
dat Geweſt, binnen dit randſchrift op de andere zyde:
CAL
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CAL CU LUS CAMERAE RAT 1 o N U M ORD IN U M

ZEL AND IAE.

161 3.

LEG PENNING VAN DE REKEN KAMER DER STAAT EN

VAN ZEE LAND.

1613.

Met den aanvang van welk jaar de nieu Luyk gezet, of wierdt door eene jonge
we Biſſchop van Luyk Ferdinand van Beije dochter, de Maagd dier ſtad verbeeldende,
re zich in 't bezit van zyn Biſdom ſtelde, in verſcheydene taalen verwelkomd, en

als zynde zoo tot Keurvorſt van Keulen hem de ſleutel van der zelver poorte aan
als Biſſchop en Prins van Luyk, op den gebooden. In de zaal van het Biſſchop
, zeſtienden van Lentemaand des voorgaan lyke hofzynde gekomen, alwaar de beel

#" den (1)jaars, door de Kanonniken, voor denis van zynen overleeden Oom naar 't
des Bour den opvolger zyns thans overleeden Ooms leeven van waſch geboetſeerd ſtondt, nam

#" Erneſt van Beijere erkend, dewyl hy , men den groenen krans van het hoofd des
Liege, fol. ſtaande het leeven van den zelven, reeds beelds, en zettede dien in de tegenwoor

#Meer in het jaar (2) vyftienhonderdvyfennegen digheyd van de Gemagtigden der veertien
Ned. Hiſt tig, door de keure dier Kanonniken, mids ſteden, die onder het Luykſche Biſdom

#" zyns Ooms zwakheyd, tot zynen Mede behooren, op dat van den nieuwen Prins,
(#ad- helper (*) te Keulen, en vyf jaaren laater tot een teken van de vreedzaame en (5) (5) Merc.
#ccueil Sº (3) Luyk was aangenomen geweeſt. gelukkige regeering, die men by 't vervolg #
##" Met zeer grooten lof had hy ſedert dit be zyns bewinds van zyne beproefde be- tome II.

#, wind waargenomen, en des niet weynig de quaamheyd verhoopte. Toen op het Raad- " 56.
#" harten der Geeſtlyken door zynen minzaa huys de eed van getrouwheyd door den

#s," men ommegang gewonnen. Den vierden Magiſtraat aan hem zynde afgelegd, wierdt
303.

dag naa zyne aanneeming met zeer groote 'er een groot gaſtmaal gehouden, de ſtad
plegtigheden zynde ingewyd, liet hy al door de ontſtokene vreugdevuuren als in

lesgereedmaaken om bezit van de ſtad Luyk volle vlam gezet, en met veelerhande
te neemen. 't Gene op den zevenentwin vrolykheden de volgende nacht geſleeten.
tigſten van Louwmaand en deeze wyze ge Onder anderen zyn ook deeze gedenk- en
ſchiedde. De Graaf van Vaudemont, heb

legpenningen gemunt die het gemelde ver

to Mere bende by zich alleen(4)honderd Edellieden, trouwen, door zyne onderdaanen , we
Franc

reedt aan 't hoofd van den verderen naa

gens het geluk zyner aanſtaande regeerin

# III. ſleep, die uyt vyftienhonderd paarden be

ge, zoo van 't eene als andere Biſdom

# 5, ſtondt. Niet zoodra had de nieuwe Biſ opgevat, niet duyſterlyk te kennen gee
ſchop zynen voet binnen de poorten van VCI).

AcCCXC19,99,

SS *,%

## #

I. Het borſtbeeld van dennieuwen Vorſt ſtaat op de voorzyde van den eerſten in Keurvorſtlyk
gewaad omringd door dit randſchrift:
FERDINAND U s, DE 1 GRAT 1A ELECToR COLON 1E Ns 1s,
B A VAR 1 AE DUX.

FERDINAND, DOOR GODS GE NA DE KEURVORST VAN
KEULEN, HERTOG TE BE IJ ERE.
II. Deel

Y
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W, Piërii

Op de tegenzyde ziet men boven eenen Leeuw, 't zinnebeeld der dapperheyd, en onder eene
Keyzerlyke kroon, door wier gunſt hy verkooren was, eenen ſchepter tuſſchen eenen olyf- en

aler.

lauwertak, en dit alles overſchaduwd van eene luchtige wolk, waarin een open oog, het (1)zin

#rog'.

nebeeld der Godheyd, gezien wordt, nevens deeze ſpreuk:

l

xxxIII.
AVITA FIDE.

cap. 5. fol.
333

IN HET VOOR OUDER LTKE GELOO F.

II. De tweede, die te Luyk op het doen zyner intreede geſtrooid is, voert op de voorzyde
zyn borſtſtuk, en zoo in deezen rand als op de geheele tegenzyde dit om- en opſchrift:
FERDINAND U s, D E1 GRAT 1A ARCHIE P1 sco P Us ET ELE cT o R COLo
NIE Ns1s, PRIN c E Ps LEOD11 , BAVA RIAE DUX CIVITAT EM
SU AM LEOD IUM IN GREDIENS IN POPUL UM

MITTE BAT: 27. JANUAR11

1613.

FERDINAND, DOOR GODS GE NA DE AARTSBISSCHOP EN KEUR

Vo RST VAN KEULEN, PRINS VAN LUYK, HERTOG TE BEIJERE
HEEFT, IN ZYNE STAD LUYK ZTNE IN TREEDE DOEN DE
DEEZE ONDER HET VOLK GESTROOID:

DEN 27. VAN LOUWMAAND.

161 3.

III. Het Roomſche geloof zit op de voorzyde van den derden, houdende in de eene hand een
kruys en in de andere eenen kelk, boven zyne gewoonlyke ſpreuk:
AVITA FID E.

IN HET VOOR OUDER LTKE GELOOF.

Voorts ſtaat zoo in den rand dier voor- als der tegenzyde, die zyn wapenſchild voert, dit om
ſchrift:

S U BDU CEN DIS RATION IBU S IN CAMERA RATION ARIA
L EOD IENSI.

16 14.

OM TE REKENEN IN DE LUYKSCHE REKENKAMER. 1614.

Gelyk men wegens de verheffing van venhaage, zoo (7) op het Buyten-als Bin
(2)Reſol. Ferdinand te Luyk en Keulen zeegevierde, nenhof aldaar, in de wapenen gekomen;
#"
werwaart des naamiddags omtrent drie uu
van
Holl. zoo wierden in 's Graavenhaage,wegens dat
van 5 tot Graaf Maurits met de (2) Ridderordre van ren de Engelſche Afgezant, verzeld van
# den Hoosband door Koning Jakob van En den Heroud Garter, Graaf Maurits van zyn
8.
geland was begiftigd, geen mindere teke verblyf geleydde: zynde op de zaal, tot
S# nen van blydſchap gepleegd. De dag der het verrichten deezer plegtigheyd vervaar

(7) Merc.

Franç.
1613.
tome III.

pag. 65.
verfa.

van Hoi plegtigheden (3) zoo te Londen als in 's digd, ondertuſſchen ook de Algemeene

#

Graavenhaage was de vierde van Sprokkel Staaten, veele. Leden uyt den Magiſtraat

(4 Merc. maand : verbeeldende Graaf Willem van van 's Graavenhaage, en de Franſche (8 (8) Neu

#

Naſſou, die Neef van Maurits was, zynen Afgezant verſcheenen.

Naadat men de

ville Hiſt.
van Holl.

tome III. perſoon in Engeland, alwaar hy ook uyt wederzydſche pligtpleegingen geëyndigd

I. deel,

#5
verſa.

den naam van Maurits den gewoonlyken en ieder volgens zynen rang zich geplaatſt

P35-74

(5) Aan

eed (4) afleyde, van de grondwetten dier had, begoſt de Engelſche Afgezant zyne

#el
Reſol.

Ordre te zullen naakomen, inzooverre die aanſpraak, en, daarby de reden deezer
.
de Staaten de Voorrechten der Vereenigde Geweſten ſamenkomſte verklaard hebbende, ſtelde
-

#Holl
niet benaadeelden: en dat ingevolge van het getuygſchrift van Maurits aanſtelling
Van I2

j# tot het Beſluyt (5) door de Staaten van Hol

# land op die verheffing genomen, naadat

tot Ridder van den Hoosband in de han
den van den voorzittenden Heer der Staat

#" door den Engelſchen. Afgezant van dit (6) ſche vergaderinge, welke het door den

#h voorneemen zyns Konings op eene zeer

Griffier den Staaten liet voorleezen.

Naa

#

plegtige wyze aan hunne Gemagtigde Raa de leezing voerde de Engelſche Afgezant
Neu
# den was kennis gegeeven. Vroegtyds 's nogmaals Graaf Maurits eene korte reede (9)
ville Hiſt.
21612.
ME"
morgens was ook ten zelven dage de be toe, die hem met weynige woorden be Van Holl.
fol.
-

I23-

y

-

deel,
zetting en uytgedoſte burgery van 's Graa dankte, wegens de Ridderordre, met wel I.P29.75•

ke

'I. Boek.
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ke het zyne Brittanniſche Majeſteyt be de Algemeene Staaten, wegens het be
haagde hem te vereeren.

16 13.

Toen tradt de komen deezer Ridderlyke eergaaven ge

Heroud toe, deed den Hoosband, die ſtyf
van dierbaar geſteente was, om Maurits
ſlinker been, en hing hem het Ridderlyke
merkteken van Sint Joris, gehecht aan een

luk gewenſcht. Tot ſlot dier plegtigheden
deed de Predikant Johan Uytenbogaard
eene ſierlyke predikatie, en Maurits het

doorluchtige gezelſchap op een zeer

(!)Merc. blaauw (1) Lint, om den hals. Niet zoo heerlyk gaſtmaal, en (2) onder het bedry- #".

dra was dit verricht, en Maurits met den ven veeler vreugdetekenen onthaalen, waar #
#” band begroet, of de trompetten wierden deinwoonders van 's Graavenhaage wegens "
#

tome III. nieuwen tytel als Ridder van den Hoos mede nog drie volle dagen en nachten door #

geſteeken, het grof- en handgeſchut van Maurits verheffing wierden geſleeten. Ter
de

"# geloſt,

en hem door monde gedachtenis van welke ook onder andere

van Oldenbarneveld uyt den naam van dees gedenkpenning gemaakt is.

,

-'n-- -

Maurits geharnaſt borſtbeeld, hebbende het lint deezer Ridderordre van de rechter ſchouder
naar de ſlinker zyde afhangende, ſtaat op het voorſtuk, binnen deeze nieuwe tytels:
MAURITIUS AURAN1 AE PRINCE Ps; COMEs NASSA v1 AE ET

MU Rs 1AE, MA Rc H 1 o VERAE FL 1ss IN GAE o U E, E QU Es
O RD 1N1s PERIS CEL I DIS. 1613.
MAURITS PRINS VAN ORANJ E, GRAAF VAN NASSOU EN
MEURS, MARKGRAAF VAN VEERE EN VLISSINGE;
RID DE R DE R O RD RE VAN DEN

HOOS BAND. 1613.

Op het ruggeſtuk ſtaat zyn gekroond wapenſchild door den Ridderlyken Hoosband omvan
gen; waar op deeze woorden ſtaan:
HONY SOIT QUI MAL Y PENSE.

DAT HEM ERG WE DE RVAARE, DIE ER ERG UrT DENKT.

Behalven Maurits was door Koning Ja door Graaf Maurits, die van 's Moeders
zyde Oom der Keurvorſtinne was, wier
Palts onder het getal dier Ridderen aan den naagevolgd en geholpen. Heerlyke
genomen. Welke, den veertienden van gaſtmaalen wierden er gehouden , vuur
##e (3) Sprokkelmaand met Elizabet eenige werken aangeſtoken, en jagten aangelegd,
1613.
Dochter van Koning Jakob getrouwd, in waarin des Keurvorſten Gemaalin een hert
to# III het begin van Bloeimaand met zyne nieuwe met eygene handen doodde. De Vereenigde
#l. Gemaalinne te Vliſſinge voet aan land zet Staaten hielden hen nietalleen koſteloos
kob ook Frederik de V. Keurvorſt van den

der Staat tede, en te Dordrecht, Rotterdam, en den geheelen tyd van hun verblyf binnen

# # Delft met zonderlinge tekenen van hoog

't Land, maar beſchonken ook de Keur

29 Ma: achting (4) zynde ontfangen, den vyftien vorſtin met eenige kamertapyten, en een 6) Reſol
#"3" dender zelfde maand in.( 5)'s Graavenhaage kabinet, ter waarde van (6) twaalfduyzend #
(5) Merc. kwaamen: daar de Staaten niets verzuym guldens, midsgaders van eene gelyke ſom van Holl:
# den, 't gene deeze nieuwgetrouwden eenig aan fyne lynwaaten, behalven nog vier- #

#
vermaak konde toebrengen, en waarin zy duyzendguldens aan lakenen en eenenſpie 1613 fol.
pag. 78
-

2.

gel, 3"
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1613. gel, en elfduyzend guldens aan twee oor mels, en het losbranden van 't geſchut der
paarlen met eene haairnaalde, daarenbo wallen en 't handgeſchut der in de wape
ven nog met tweeëndertigduyzend guldens nen gekomene burgeren. Twee praalboo
(2) Merc.

aan ander edelgeſteente, wordende de Her
tog van Lenox en anderen haars gevolgs
met verſcheydene zeer ſchoone paarden te
ſamen ter waarde van zesduyzend guldens
beſchonken.

Inmiddels vertrok de Keur

vorſt zelf vooraf naar Heydelberg om het
noodige tot de inhaaling zyner Gemaalinne
te doen bereyden. Maurits ondertuſſchen
doorreysde met zyne Nichte de beſte ſteden
van Holland: van 's Graavenhaage geleyd
de hy haar naar Leyde, daar zy met alle
tekenen van eere wierdt ontfangen, en met
(1) Neu- een ſierlyke aanſpraake in de (1) Latyn
# ſche taal, die zy volkomenlyk ſprak, ver
welkomd. Sedert haare reys over Haar
lem voortzettende, wierdt zy door den
Magiſtraat dier oude vermaarde ſtad met
eene wiege en luijermande beſchonken,

gen (2) waaren alhier t'haarer eere door Franç.
den Magiſtraat opgerecht, welke, naadat 1613.
tome III.
'er drie dagen met gaſteryen en 't bedryven pag. 78.

veeler vrolykhedengeſleeten waaren,haare
Koninglyke Hoogheyd met een goud bek
ken en andere fraaijigheden, ter waarde van
honderdvyftigduyzend guldens, voor haar
vertrek beſchonken. Van Amſterdam ver

zelde Maurits zyne Nicht naar Uytrecht,
van Uytrecht naar Aarnhem, tot op de

grenzen der Vereenigde Geweſten: wier
ſteden, welke zy doorreyſde, alle haare
krachten inſpanden, om (3) in't doen van
eerbewyzen en geeven van Koninglyke

(3) Neu
ville Hiſt.
van Holl.

I. deel,

geſchenken elkandere te overtreffen. De
gedachtenis van deeze Prinſes, die wey
nige jaaren hiernaa in deeze zelfde Lan
de, als eene verlaate Koningin, kwam

welke vyftigduyzend guldens waardig ge vlugten, en het overige van haar leeven
ſchat wierden. Te Amſterdam deed zy eyndigen, wordt nevens die van haaren
Gemaal op deeze twee gedenkpenningen
insgelyks haare intreede onder het ſpeelen bewaard.
v

van alle de klokken, trompetten, trom

I. Op de voorzyde van den eerſten leeſt men rondom het geharnaſte borſtſtuk van dennieuw
getrouwden Keurvorſt, deeze tytels:

FRIDER 1 cus, COMEs PALAT IN Us RH EN 1, SAc R1 ROMAN1
IMPER 11 ELECTOR.

FREDERIK, PALy'sGRAAF AAN DEN RrN, Kevr Vors r
VAN 'T HETLIGE ROO MS CHE RTK.

Inden rand der tegenzyde ſtaan, rondom het borſtſtuk zyner nieuwe Gemaalinne, deeze ty
tels:

ELISABET A, D E1 GRAT 1 A Co M1 T 1ss A PAL AT IN A RH ENI, SAcR 1
RoMANI IMPER 11 ELECT R 1 x, FILIA RE GIs
MAGN.AE BRITT ANN IAE.

ELIZABET, Doo R Go DS GE NA DE PALTSGRAAVIN AAN DEN R rN,
KEURVORST IN VAN 'T HETLIGE ROO MSCHE R2 K, DOCHTER
VAN DEN KONING VAN GROOT BRITTANj E.

II. De tweede vertoont inſgelyks op het voorſtuk des Keurvorſten borſtbeeld in 't harnas, doch
binnen den zoom deezer verſchillende tytelen:
FRIDERICUS, DE 1 GRAT 1 A COMEs PAL AT 1 NUs RH ENI, SAcR 1
ROMAN1 IMPE R11 ELECTOR, DUX BAVA RIAE.
FRE

Pag-77 •
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FREDERIK, DOOR GODS GE NA DE, PA LTSG RAA F AAN DEN
RTN, KEUR VORST DES HETL IG EN ROO MSCH EN

R? KS, HERTOG VAN BE Ij E RE.
Op het ruggeſtuk ſtaat het borſtbeeld zyner Gemaalinne, en in den rand het omſchrift dee.
zer tytelen:

ELISABETH A, D E1 GRAT 1A COM1T1ss A PALAT IN A RH EN 1, SAcR 1
Ro M AN 1 1 M PER 11 ELECT R 1x, IN FANS MAGN.AE
BRIT ANN 1 AE, D U x BAvA R 1 AE.
EL ISAB ET, DOOR GODS GE NA DE PA LTSG RAA V IN A A N DEN
R? N, KEUR VORST IN DES HETLIG EN ROOMSCHE N

RTKS, DOCHTER VAN GRoo TB RITTA Nj E,

HERTOG IN VAN BE IJ ER E.
Terwyl dit in de Vereenigde Geweſten harte ging, mids het gemelde rugſteunſel
voorviel, hadden de Geloofszaaken van van den Stedehouder des Ryks, in de ſtad

Aken, waarvan hiervoor geſproken is,

Aken den Onroomſchen Godsdienſt in vol

eenen zeer zeldzaamen keer genomen. kome vryheyd geoefend, ja zyne geloofs

Door het afſterven van Keyzer Rudolf was genooten aldaar uyt alle Magiſtraats bedie
het gevelde Banvonnis door den Aartsher ningen geweerd zien.

Ondertuſſchen

# Keurvorſten,

om eenen nieu

tog Aalbert en Erneſt, geweezen Biſſchop

wierden

(1) Vaſſor van Luyk, niet (1) alleen onuytgevoerd wen Keyzer te verkiezen, te Frankfort
#" gebleeven, maar de Hertog van Tweebrug beſchreeven: en was de nieuwe Biſſchop
Xiiitome gen, als Voogd en Bewindsman van den van Keulen Ferdinand van Beijere (3) de (3) Vaſſor

1. Pºg 579 minderjaarigen Keurvorſt van den Palts, eerſte, die er zyne intreede deed. Sedert #e
uyt dien hoofde geduurende het ledigſtaan | kwamen ook de overigen of hunne Gezan- XIII tome
van de Keyzerlyke waardigheyd,Stedehou tente Frankfort, alwaar op den dertienden 'Pºë3"
der des Roomſchen Ryks, en, als zynde van Zomermaand Mathias de II, Koning
van den hervormden Godsdienſt, ook een van Hongarië en Boheeme , midsgaders
yverig voorſtander zyner Geloofsgenooten Aartshertog van Ooſtenryk en geweezen
eworden. Zulks hy verre van de zaaken Stedehouder der Nederlanden, tot Keyzer
van Aken in den ſtaat, waarin zy op 't over gekooren en gekroond wierdt. Gelyk
lyden des Keyzers waaren, te laaten, alle deeze verheffing van Mathias het geheele
de voorige rechtsgedingen des Keyzerste Huys van Ooſtenryk zeer aangenaam was,
gens die ſtad gehouden, vernietigde, en zoo vattede de Aartshertog Aalbert eene
den Onroomſchen Magiſtraat van het ge nieuwe en zekere hoope op, dat ſtaande de
melde vonnis hebbende ontheft, den zel regeering van zynen Broeder, die den
ven, tot geen kleyn leetweezen van den Roomſchen Godsdienſt ook zeer yverig ter
(s) vaſſor Aartshertog Aalbert, onſchuldig (2) ver harte nam, de geloofsgeſchillen der ſtad
#s klaarde. Want onaangezien hy 'er Be Aken ten voordeele zynergeloofsgenooten
Xit tome ſchermheer van was, zoo moeſt hy thans, zoudenuytvallen, als niet duyſterlyk opdee
I. Pag, 571. hoezeer hem het Roomſche geloof ook ter zen legpenning wordt te kennen gegeeven.

Want door eenen ſterken wind, wordt op de eene zyde des pennings de vlam van eenen bran
denden altaar, die het zinnebeeld van den Godsdienſt is, voor eene wyl wel neérgedreeven,

doch tegelyk het vuur te meer aangeblaazen, zulks zy naderhand met meer kracht ten Hemel
ſtygt. Het randſchrift luydt aldus:
TAN DE M RESUR GET.
ZT ZAL ETCN DE LTK WE DER

II. Deel.

161 3.

o#ºrroen

1613.
Rondom

N E D E R L A N D SC H E
Rondom het gekroonde wapenſchild van de Aartshertogen leeſt men in den rand der andere zy

9o

1614. de dit opſchrift:
ALBERTUS ET IS ABELLA DE I GRAT 1A.

AALBERT EN IZABELLE Doo R Go DS GE NA DE.

Waarlyk bleek uyt de gevolgen dat dee rechtsgebied door de geheele ſtad, het ge
ze verwachting niet ligtvaardig was opge ne niet door ſtraaten of wyken, maar op
vat: want op 't aanhouden van den Koning deeze geheel zeldzaame wyze wordt on
van Spanje en den Paus van Rome wierdt derſcheyden. De oude geſlachten aldaar
de ſtad Aken opnieuws, den twintigſten ſtaan en moeten blyven onder de recht
#" (1) van Sprokkelmaand des jaars zes ſpraak van den genen, daar onder zy van
#" tienhonderdveertien, door den Keyzer ouds altyd behoord hebben: aan eenen,
XIII tom. Mathias in den Ban gedaan, en de uytvoe die nieuwelings in de ſtad ter woon komt,

" ring van den zelven aan den Aartshertog ſtaat het vry zich of aan de Brabantſche of
Aalbert, en den Biſſchop van Luyk de Luykſche rechtbank te onderwerpen.
Ferdinand van Beijere bevolen.

Aal Maar twee inwoonders, ſtaande onder dee

(#ſol, bert dierhalven maakte groote (2) krygs ze verſchillende rechtbanken , teſamen
#" ruſting, deed zyne benden vanalom uyt trouwende, zoo vervalt het geheele huys
van # tot de bezettingen ſamentrekken, en liet on gezin onder dat rechtsgebied, waaronder
## der bevel van den Markgraaf Spinola (5) de vrouw is. Eene zeldzaame magt (5) Guic
71.
een leger van dertigduyzend (3) man om voorwaar, en waarvan de Biſſchoplyke #. der
#" trent Maaſtricht vergaderen. Deeze ſtad ſtoel van Luyk ſedert verſcheydene eeu- Nederl,
derStaaten

Louis

e

was, naadat Alexander Farneze haar in het

wen in bezit geweeſt is.

Want de Hiſtori- " ***

#jaar vyftienhonderdvyfenzeventig ſtor

ſchryvers willen,dat Graaf Pore van Loven,
menderhand had gewonnen en verwoeſt, die in de vierde eeuwe geleeft heeft,dit recht

(3) Hooft lang (4) onherbouwd blyven leggen, doch aan Servaas Biſſchop van Maaſtricht, in
erkentenis als dees hem op een wonder
oorlogs in de Vlaamſche of andere veraf daadige wyze van eene ongeneezelyke
gelegene landſchappen geweeſt was, temet quaal geneezen had, zoude geſchonken

#" had,vermidsſedert eenige jaaren de ſtoeldes

weder adem gehaald, was taamelyk we hebben: vanwaar de Biſſchoplyke waar
der opgebouwd, en onder de zachte regee digheyd in den jaare twaalfhonderdtien
ring, zoo der Aartshertogen als des over naar Luyk zynde overgebragt, zoo zyn
leeden Prinſen van Luyk, allengs weder deeze Biſſchoppen in bezit van het gemel

bevolkt geworden. Want ofwel de Her de recht gebleeven. Welk dubbelde rechts
togen van Brabant volkomen Heeren en gebied in Maaſtricht ook aanleyding heeft
Meeſters dier ſtad zyn , hebben echter de gegeeven dat in dit jaar de volgende leg
Biſſchoppen van Luyk ook een zeer groot penning aldaar gemunt is.

Tot een teken van dit

# gebied in eene en de zelfde ſtad, ziet men op de voor

zyde eenen Engel te gelyk de wapenſchilden van den tegenwoordigen Biſſchop van Luyk en den
Hertog van Brabant houden, en leeſt men in den rand, dit omſchrift:

FERDINANDus ET ALBERT us DOMINI. 1614.
DE HEER EN FERDINAND

EN AALBERT 1614.

Rondom het wapenſchild der ſtad Maaſtricht leeſt men in den rand der tegenzyde deeze woor
den:

DENAR11 RAT1 oNu M CIVITAT Is TRAJe cT1 SUPER1o R1s.

& EK EN PENNINGEN DER

STAD MAASTRICHZ.
Als

H IS TO R IP EN N IN GE N.
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Als het leger onder Spinola alhier verga deed daarin met twaalf benden, zoo te 1614.
derd was, trok het over de Maas, wordende voet als te paarde zeegepraalender wyze -

gevolgd van eenen grooten naaſleep van zyne ſtaatlyke intreede, beval ſtraks de
geſchut, en wel vierhonderd wagens, om poorten te ſluyten, ſtelde de verjaagde
de nooddruft naa te voeren.

Den eenen Roomſchen weder in, en de Onroomſchen

twintigſten van Oogſtmaand verſcheen hy uyt alle bedieningen van den Magiſtraat,
met zoo magtig leger onder de wallen van en deed allen, die aan de voorige verande

#ie

(1) Aken, waarin de Prins van Branden ring deel (3) gehad hadden, en met zich

#"

s
burg, onder 't beleyd van den Kornel Pu over de ſtadsmuuren te werpen zyne han-Louis
#ne III. voetdelits als
eenepaardevolk,
genoegzaameombezetting
zoo van
p is er
aan Spinola
het den niet ontkomen konden, in het gevan- #

genhuys ſmyten. Sedert trok Spinola met "

.573

hoofd te bieden, gelegd had. Maar als het zeegepraalende leger over Duure naar
dees, door zyne ongehoorde naarſtigheyd, Mulheym, wiens nieuwgebouwde huyzen,
binnen den tweeden dag der inſluytinge de wallen en veſtingwerken hy, uyt krachte
noodige beukeryen aan verſcheydene oor van een Keyzerlyk bevel, geheel tot den
den klaar had, liet hy door eenen Heroud, grond deed (4) ſlechten : 't welke die ##"
verzeld van eenen der verjaagde Burger van Keulen, wegens het bouwen van #
meeſteren, den Stedelingen de bevelen des deeze
nieuweenſtad,
tegensverkreegen
de Prinſenhadvan *#t.
Brandenburg
Nieuburg
ag. 527
Keyzers, en zyne ontfangene volmagts
brieven aandienen.

-

Toen ontzonk den

inwoonderen de moed; zulkszy door eeni
ge uytgezondene Geeſtlyken en de voor
naamſte Roomſche ingezeetenen by den
Markgraaf om genade lieten ſmeeken, met
betuyginge van zich aan de bevelen des
Keyzers te willen onderwerpen. Dit ver
zoek wierdt hen ingewilligd, doch met
een ook bedongen, dat de Brandenburg
ſche bezetting met opgerolde vaanen, en
buyten alle tekenen van eer, die ſtad zou
(#) Mere de ontruymen, gelyk (2) op den vieren
# twintigſten van Oogſtmaand geſchiedde.
tom
II, gieten
Spinola,
aldus der
zonder
te ver
g. 52
526.
pag.
meeſter
ſtad eenig
zyndebloed
geworden,

den.

Door de zonderlinge voortvaarend

heyd, met welke Spinola deeze Keyzer
lyke bevelen in min dan acht dagen werk
ſtellig maakte, behaalden de Aartshertogen
geenen minderen lof, dan zy reeds by hun
ne eygene onderdaanen wegens hunne goe

de regeering bekomen hadden. Zulks die
ter eere van hunne Vorſten, wegens dat
zy, niet min door wel te heerſchen, dan
eens anders bevelen te gehoorzaamen en

vaardig uyt te voeren, zoo in als buy
ten 't Land den Vreede eeuwigduurend

trachtten te maaken, deezen legpenning
te Antwerpen in dit jaar gemunt heb-.

-

ben.

-

Rondom de borſtbeelden van den Aartshertog en zyne Gemaalin leeſt men op de voorzyde
deezen tytel tot kantſchrift:
ALBERTUS ET IS ABELLA DE 1 GR AT 1 A.

1614.

AALBERT EN IZABELLE DOOR GODS GE NA DE.

1614.

Binnen een ſlangerond ziet men op de tegenzyde eenen zeegetak, en in den rand leeſt men
dit omſchrift:

IMPERIO ET OBSEQUIO.
DOOR HEERSCHAP P2 EN GEHOORZAAMHE TD.

Terwyl dit voorviel waaren de Vorſten van Nieuburg door het ganſche Huys van
Ooſtenryk onderſteund, vermids die On- (5) Neu

Bezitters in onderling geſchil geraakt, en
hadden tegens elkanderen eenige krygsben
den in 't veld gebragt. Die van Brandenburg
wierdt door de Vereenigde Geweſten, en die

roomſch was, doch dees, met de Zuſter van #,

den Hertog van (5) Beijere en den Keur- Yaº
Holl.
I. deel,
vorſt van Keulen getrouwd, nu
#

opent:

2.

C
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1614. belydenis van den Roomſchen Godsdienſt aan den anderen kant zich met eenige
T in de groote kerk te Duſſeldorp gedaan Staatſche benden (3) hebbende in 't veld (3)Reſol.
had. Eer Spinola naar Mulheym trok
had de Vorſt van Nieuburg met achthon
(#) Mere derd ruyteren en vyfduyzend (1) voet
#
knechten het leger van den Aartshertog
toine III verſterkt, en onderſtand tegens zynen me

begeeven, voor den Keurvorſt van Bran- #"
denburg de ſteden Emmerik, Rees, Goch, I sept.

Gennip, Kalkar, met nog verſcheydene #4: ".
andere plaatſen (4) over den Ryn in- (#Neu

#
**” dedinger den Keurvorſt van Brandenburg den echter uyt de gelukkige verrichtingen #"
nam ; zoo hadden de Roomſche Nederlan-

verzocht, en van Spinola daarop een gun van Spinola, thans eene wiſſe hoope opge- Pagte"
ſtig antwoord gekreegen. Zulks hy naa vat, dat de Aartshertogen, onaangezien

't ſlechten van Mulheym, Orſoy innam, hunne vrykenning, aan de Vereenigde
en, naa zyne benden over den Ryn ge Geweſten by 't aangaan van 't Beſtand eer
bragt te hebben, de ſtad Wezel berende, tyds gegeeven, hun recht van eygendom,
De Burgers alhier ſcheenen wel gezind te naadat het zelve zoude geëyndigd zyn,
zyn om zich moedig te verweeren: maar door de wapenen van zoo afgerichten

-

als Spinola, volgens zyne gewoonlyke Veldheer wel zouden (5) weeten te bewee- ##
voortvaarendheyd, met achttien zwaare ren : te meer ,

mids de onbeſtorvene van ſtaat.

ſtukken in 't kort eene der poorten verbry grondſlaagen van deezen nieuwen Vryen- #
zeld en alles 't gene ze dekte geveld had,
zonden zy eenige Gemagtigden uyt, die het
verdrag der overgaave ſlooten. In welke
# plaats,gelyk in de ſteden Duure, Berchem,
van Hoil. Kaſter, (2) Grevenbroek, Doesburg, en

ſtaat, door de gereezene kerkgeſchillen, fol. #

tot inſtortens toe geſchud wierden, en zy
dien geloofstwiſt als een vaſt bewys van
de onwettigheyd der voorheen ingevoerde
geloofshervorming aanzaagen: gelyk uyt

#t Orſoy hy de noodige bezetting voor den deezen legpenning niet duyſterlyk is af te
27 Sept, Prins van Nieuburg leyde, waarmede dees meeren, die ook in het volgende jaar we
#re. veldtogt e cyndigde. En ofwel Maurits der vernieuwd is.

i

Boven de beeldenis van den Aartshertog en zyne Gemaalin leeſt men, ter wederzyden eener

Vorſtlyke kroone, dit byſchrift op de voorzyde:
SER VAN DA DU CIBUS.
TE BE WAAR EN VOOR DE VORSTEN.

Onder op den voorgrond ſtaat verder dit opſchrift:
CAL CU L 1 O RD IN U M BRABANT IAE. CID IO CXIV.
R EK EN PENNING EN DE R STAAT EN VAN BRABANT.
(6) Guicc.
Beſchr. der
Nederl.

fol. 48.

I6 14.

Want op de tegenzyde ſtaat het wapen van Brabant, gehecht aan den ſtaf der geeſtlykheyd en
de Baniereder Edelen, tuſſchen de ſchilden der vier (6) hoofdſteden van dat Geweſt, als Loven,
Bruſſel, Antwerpen, en 's Hertogenboſch, welke te ſamen de Staaten des (7) Lands uytmaaken.

) Guicc.
#
In den rand leeſt men dit byſchrift:
-

, G--

Nederl.

fol. 49.

CON COR S VER A FIDES.
HET WAAR E GELOOF IS EEN DRAGTIG.

1615.

In deeze

verwachting en met den aan naar eenen lederen papegaay te

- vang van de Lente des jaars zeſtienhon

ſchieten:
waartoe onder anderen ook de Aartsherto

derdvyftien maakte men te Bruſſel grooten gen door de leden der groote ſchutterlyke
toeſtel om, mids de vreedzaame ſtaat des Broederſchap verzocht waaren, en zy be

Lands, volgens de zeer oude gewoonte, op loofd hadden in perſoon te zullen komen.
den hof der Zavelkerke met den voetboog Ieder had des den mond vol van de gemeen
ZadIIl
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zaamheyd hunner Vorſten. Ieder had geſticht, opdat ze als Koningin de plegti
de oogen wel voornaamelyke geveſtigd op ge byeenkomſten en voorvallende vreug
't gedrag der Vorſtinne, welke , ſtaande demaalen te beter zoude konnen beſtie
naaſt haaren Gemaal en tuſſchen den ſchut

ren, en (2) te gemaklyker bywoonen.

1615.
e-man

(2) Er. Pu
teani

terlyken drom, den geſpannen boog in de Een geluk, 't gene dit genootſchap niet

Bruxella

hand nam, naa een weynig doelens op beter heeft konnen erkennen, dan met

ſept. fol.
77.

(1) Er. Pu
te2.nl

Bruxella

ſept. fol
76.

den vogel den (1) pyluytſchoot, en dien, nooit weder, ſtaande het ganſche leeven
't zy bygeluk, 't zy by ervaarenheyd, O dier Vorſtinne, naar den papegaai te ſchie
Hemel, tot welk eene vreugd der burge ten: opdatze haar, die ze eertyds voor
ren! velde. Sneller ſteeg hierop aller Koningin hadden ontfangen en hen ſedert
omſtaanderen vreugdegalm ten Hemel, door geduurige weldaaden als tot Moeder

dan de pyl weder ter aarde viel : terwyl geworden was, nooit weder door een on
ieder zich verbeeldde door haarden vogel gunſtiger geval zoude komen te verliezen.

zelf getroffen te hebben. Zy ondertuſ Het geſchenk, by deeze gelegenheyd haar
ſchen met een even ſtaatig gelaat heeft, door den Magiſtraat uyt de ſtads ſchatkiſte
hoewel van Koningklyke afkomſt, den aangebooden, heeft zy wel dankelyk aan
Koningklyken naam van dit Burgerlyke waard , doch daar van een zeker in
genootſchap niet te gering geacht om dien komen geſticht, waarmede jaarlyks ze
te aanvaarden, maar zelve wel eene bur

ven huuwbaare Dochters of uytgehuu

geres, ſchoon eene Vorſtin van geboorte welykt, of, tot het geeſtlyke leeven ge
zynde, onder de burgers willen weezen.
Ja ten blyke dat zy alle de leden dier
Schutterlyke Broederſchap voor de haare
erkende, heeft zy de zelve niet alleen met
zyde rokken van haare kleur en ryklyk

neegen zynde, in een klooſter beſteed
zouden worden. De gedachtenis van dit

zonderlinge geval wordt op deezen ge
denkpenning bewaard, dien ik nergens
dan in de penningkas van den Heer Wil

met goudgeboord beſchonken, maar ook lem Lormier in 's Graavenhaage gezien
naaſt haar paleys een zeer heerlyk gebouw heb.

Haar ſierlyk opgetooid borſtbeeld ſtaat op de voorzyde, binnen het randſchrift deezer tytelen:
ELISABETA, D E1 GRAT 1A IN FANs H ISPAN 1 A R U M; D Ux BURGUN
D IAE, BRABAN T 1 AE QUE ; CO M 1T 1 ss A FLAND R1AE, HOL
LANDIAE, ZEL AND 1 AE QU E.

IZABELLE, Doo R GODS GE NA DE DOCHTER VAN SPA Nj E,

HERTOGIN VAN BOURGONDIË EN BRABANT, GRAA
VIN VAN VLAANDRE, HOLLAND, EN ZEE LAND.
Tuſſchen twee

# als waarmede zy geſchooten had, en boven de beeldenis van Sint

Er. Pu
Joris, dien deeze broede Chap voor (1) Beſchermheylig houdt, ziet men op de tegenzyde onder (3)
tea.nl
eene Kroon, verſierd met den afgeſchooten vogel de dooreengeſtrikte letters van

Bruxella

ſept. fol.
73

AALBERT EN Iz AB ELLE. 1615.
Deeze vreugd wierdt ſedert, en eer 't en Koning Philips oudſten Zoon met Eli
jaar ten eynde liep, door 't voltrekken van ſabet Dochter van Vrankryk, naa 't op
een dubbeld huuwelyk vergroot;'tgene tuſ ruymen veeler beletſelen, wierdt geſlooten.
ſchen Koning Lodewyk den XIII. van
ant de Spaanſche Koning had lang ge
Vrankryk met Anna Dochter van Spanje, weygerd dit huuwelyk toe te ſtemmen, uyt
II. Deel.

3
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1615. vreeze dat door 't verſterf van manlyke Uçeda, volgens ontfange volmagt, den
kinderen de Spaanſche kroon uyt den Franſchen Koning by 't ontfangen van den
Huyze van Ooſtenryk in dat van Vrank huuwelykszegen verbeeld. Zy wierdt
ryk t'eenigen tyde mogte worden over door haaren Vader tot aan Fontarabië uyt

gebragt. Dan eyndelyk wierdt dees hinder
paal uyt den weg geruymd: want de Fran
ſche Koning beloofde by huuwelyksvoor
waarden op de allerplegtigſte wyze, on

geleyd, door den Franſchen Adel op de
gemelde ſtroom Bidaſoa, met alle bedenke

lyke tekenen van hoogachting, als hun
ne aanſtaande Koningin ontfangen, en

der eede en eyge handtekening, voor nog dien avond naar St. Jean de Luz ge
zich en alle zyne naakomelingen van bragt. Zoodra zy haaren voet, op den
al het erfrecht af te ſtaan, dat hem of elfden van Slagtmaand binnen Baijonne ge

den zynen nu of ooit, onder wat benaa

zet had, wierdt haar door den Heer de

ming het ook zoude moogen weezen,
uyt krachte van dit huuwelyk op de alge
meene of byzonderen landen, thans on
der het Spanſche gebied ſtaande, nader
hand of bereyds mogte toekomen. Op
den achttienden van Wynmaand geſchiedde

Luines, die thans in blaakende gunſt aan 't

de ondertrouw der Franſche Prinſeſſe te

#" Bourdeaux (1) in Guienne: by welke ge

Hof was, een brief zoo van haaren aan

ſtaanden Gemaal als van de Koninginne (4) Merc.

(4) Moeder overhandigd, in welke zy de #
nieuwe Koningin wegens haare komſt in #rv.
Vrankryk begroetten. Sedert zettede zy pag. 332.
haare reys voort over Dacqs, Tartas,
Mont de Marſan en Roquefort naar Bour

i#s

legenheyd de Hertog van Guize den per deaux: daar zy des avonds van den eenen
#"
ſoon van den Spaanſchen Erfprins, volgens twintigſten haare ſtaatlyke intreede door de
• Pa3
ontfange volmagt , verbeeldde. Naadat
de huuwelykszegen door den Kardinaal
(2) Merc van Sourdis, (2) Aartsbiſſchop van Bour
# deaux, was gegeeven, vertrok denderden
tome IV. dag daaraan de nieuwe Prinſes van Span
P"ë 3°° je, onder geleyde van den Hertog van
398.

Guiſe en den Maarſchalk van Briſſak,

naar de Spaanſche grenzen, alwaar zy te

poort van Sint Juliaan deed. Door de Ko
ninginne Moeder zynde ontfangen en by
haaren Zoon gebragt, kwam die haar te
gemoete, omhelsde zyne nieuwe Gemaalin
met eene tederheyd, die door 't verlangen
aangequeekt de hoogachting, die hy voor
de zelve had , uytdrukte. Vier dagen
daarnaa wierdt de voorheen gedaane on
dertrouw op de allerplegtigſte wyze
nogmaals beveſtigd, en naadat de kerk

gens de Erfprinſes van Spanje op de rivier
Bidaſſoa, die Vrankryk van Spanje ſcheydt,
wierdt uytgewiſſeld, en door den Spaan dienſten door den Biſſchop van Xain- #re
ſchen Koning te Burgos ontfangen. Alwaar tes (5) verricht, en ten zes uuren des #
op den zelfden dag ook de ondertrouw avonds geëyndigd waaren, wierden on- #'.

(3) vaſſor van Anna Erfprinſes van Spanje was ver der de omſtaanders, by 't ſteeken der #.

#e richt, hebbende, gelyk eenigen willen, trompetten dusdaanige penningen zoo #
##tom, de Hertog van Lerma, of, gelyk anderen van goud als zilver te grabbel (6) gewor- #rv.

##s

ſchryven,deszelfs Zoon de Hertog(3)van

pen.

Pag. 34I•

De Borſtbeelden der nieuwgetrouwde Vorſtlyke perſoonen ſtaan op de voorzyde en in den rand
deeze tytels:
LUDO v1 c Us XIII. ET ANNA, FRAN c1 AE ET NAVAR RAE
REX ET REGINA.

LODEW rK DE XIII EN ANNA, KONING EN KONINGIN
VAN VRANKRTK EN NA VARRE.

Op de rugzyde zyn twee Koninglyke kroonen dooreenen olyf- en lauriertak tezamen verknocht;
binnen dit randſchrift:

AETERNAE FOEDERA PACIS.

1615.

VERBONDEN VAN DEN EEUWIG DUUREND EN VREEDE,

1615.
Hoe
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Hoewel de Vereenigde Geweſten tuſ: eenentwintigſten van Wintermand in een 16 15.

ſchen de Kroonen van Vrankryk en Span Vreedeverdrag te bewilligen. Deeze goede
je geenszins zoo groote onderlinge vriend uytſlagen, die der Staaten hulp by alle

ſchap wenſchten, hadden zy echter reden Gebuurvorſten gezocht maakten, zag men
van over den gelukkigen toeſtand huns ook hunnen koophandel en wapenen in de
Lands, en den aanwas van hun vermoo

Ooſtindiën verzellen: want vier rykgelaa

gen, althans vernoegd te zyn. Want dene ſchepen, omtrent dertig tonnen gouds
hunnebenden hadden onder het beſtier van

(1) Neu
ville Hiſt

van Holl.
I. deel,
Rag. IO4.

waardig, kwaamen in Herfſtmaand uyt die
Frederik Hendrik (1) Maurits Broeder het Landen in de Havens der Vereenigde Ge
geluk, vermids de twiſt tuſſchen de twee weſten aan, en bragten wiſſe tyding dat
Prinſen Bezitters bleef duuren, van het de Hoogbevelhebber Verhage den onder
ganſche Graafſchap Ravensberg te vermee ſtand, beſtaande uyt vier galioenen en

1616.

ſteren,de ſtad Herfort tot het openen haarer door de Portugeezen aan Don Johan de
poorten te noodzaaken, en daarin zoowel Zilva Onderkoning van de Philippinen ge
als in de andere ſteden van 't gemelde zonden, in 't naauw van de (4) Molukſche (4) Nen,

Graafſchap voor den Prins van Branden eylanden had aangetaſt, een der zelve in #
burg bezetting te leggen. Dit met veel den grond geſchooten, het andere veroverd, i deel,

(2) Neu
ville Hiſt.
van Holl.

I. deel,

pag. 1o5.

(3) Neu
ville Hiſt.
van Holl.

I. deel,

pag. 1o6.

vaardigheyd hebbende uytgevoerd, zondt en de twee overigen genoodzaakt te ſtran-Pag iet
Frederik Hendrik het overſchot der ben den. Met dit geluk begunſtigd keerde hy
den, die in de ſteden niet gelegd waaren, weder naar Ternate, van welk eyland
aan den Graaf van Zolms (2) om de ſtad hy, met hulpe van des zelfs Koning en die
Brunſwyk, die met haaren Vorſt in geſchil der Engelſchen, in 't kort zonder groote
en door den zelven belegerd was, te hulp moeite alle de Spanjaards en Portugee
te komen, waartoe de Vereenigde Staaten zen verdreef, en daar door geen kleyn
zich uyt krachte van zeker verbond over voordeel aan de Ooſtindiſche Maatſchap
twee jaaren met de Hanzeſteden ge py der Vereenigde Geweſten toebragt.
maakt, verpligt oordeelden. Door dee Dees voorſpoed zoo te land als te wa
zen onverwachten onderſtand zag zich ter, en zoo wel in de Ooſter- als Weſ
de Hertog van Brunswyk genoodzaakt terwerreldsdeelen behaald, gaf tot het
het beleg op te breeken en eerſt in munten van deezen legpenning aanley
een Beſtand, en naamaals op den (3) ding.

Op de voorzyde ziet men eenen zeer weeldrigen boom, aan den kant van eenen waterſtroom (s) pſalm
geplant, binnen deeze ſpreuk (5) van den gewyden Harpzangdichter:

I. Y.
W. 4.
4

NoN sic IMPII, NoN SIC.

-

NIET ZOO Z rN DE GOD LOOZEN, NIET ZOO.
Dat is, niet zoo bloeijende zyn de inwoonders der Roomſche Nederlanden, welke zy, om 't (6) Hey

doen der Miſſe, voor (6) Afgodendienaars, en des ook voor Godloozen aanzaagen, en die door delb Kate

het geſlooten houden der ſtroomen van allen overzeeſchen koophandel genoegzaam ontzet en ver- XXX.
#"
e

-

ſteeken waaren. Op de tegenzyde ſtaat in den rand, rondom het wapenſchild der Staaten van Zondag
8o

Uytrecht, dit opſchrift:

vraage.

CALCULUS RATIon u M ORDINUM TRAJECT 1. 1616.
REKEN PENNING DER STAATEN VAN UYTRECHT.

1616.

Hoe groot dees voorſpoed was, zoo volk, volgens 't recht van verpanding,
achtten de Vereenigde Geweſten den moeſten bezet zien. Want ſedert denne
grondſlag van hunnen nieuwen Vryenſtaat genentwintigſten van Wynmaand des jaars
niet genoegzaam verzekerd, zoolang zy

(7) vyftienhonderdvyfentachtig waaren de #"

in 't hart huns Lands drie hunner voor

ſteden Briel, Vliſſinge, en de ſterkte Ram- tome
#IV.

naamſte zeeplaatſen met Engelſch krygs mekens of Zeeburg tot onderpand en ver
Aa 2

ze- pag. 499.
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1616. zekering van de voldoening der verſchoote guldens, welke hy nog, naa aftrek der
ne penningen, aan de krygsbende der Kroo weergegeevene gelden, van de Vereenigde
ne van Engeland ingeruymd, en dus nu een Geweſten te eyſchen had, door de zelve

#
aan de kroon van Engeland zouden afbe
iſt. endertig jaaren lang van de zelve (1) tot
-

-

van Hoij deezen tyd toe in bezit gehouden. De taald worden. En mids hy onderſtelde,

#

Ai

gelden, ſtaande de voorige oorlog door dat het opbrengen van zoo groote geldſom
Engeland aan de Vereenigde Geweſten den Vereenigde Staaten onmoogelyk was,
verſtrekt, bevondt men honderdentwintig maakte hy geene zwaarigheyd van deeze
tonnen ſchats te bedraagen; van welke 'er betuyging in 't openbaar te doen. Olden
veertig, op het ſterk aanhouden van Jo barneveld, dus den Koning (5) ongevoe- (5) Larrey

# han van Oldenbarneveld by zyn vierde (2) lig in de gewenſchte verbindtenis hebben- #
yan ſtaat Gezantſchap naar Engeland, van den te de gewikkeld, deed in Holland daar van op ïf foi.
# genwoordigen Koning, in aanmerkinge zyne terugkomſt niet alleen verſlag, maar 797
van de hulp, die zyne Ryken van de Ver ook zoodanige middelen in 't werk ſtellen,
eenigde Geweſten tegens den Spanjaard dat in zeer korten tyd de geëyſchte gel
zoo nu zoo dan ontfangen hadden, waaren den, die men geoordeeld had niet te kon
quytgeſcholden. Dierhalven van de goede nen opgebragt worden, verzameld en in
(3) Larray geneegenheyd van Koning Jakob VCrZC Engeland den Koning overhandigd wier
iſiſt d'An-kerd zynde, vonden de Vereenigde Staa den. Welke, dus by zyn woord buyten
#" ten goed een plegtig Gezantſchap in dit verwachting gevat en verraſt, den veer
736

jaar naar Engeland te zenden, van 't wel

tienden (6) van Zomermaand de Engel- #

# # ke Oldenbarneveld (3) het hoofd was, om ſche bezetting uyt de verpande plaatſen, van Holi.
#n ſtaat den Koning te verzoeken van zyn krygs tot geen kleyne vreugde der Zeelanderen, #
ma zaaken

#

-

volk uyt de drie gemelde plaatſen te willen trok, zulks die tot blyk van hunne gehou- ***

# trekken. KoningJakob hier toe ongeneegen, denis den Koning op een plegtige wyze,
##
wegens het heylig onderhouden der Ver
van Holl. doch echter gezind om zyne geneegenheyd
VE #ot tot den Staat te doen blyken, betuygde de bonden niet alleen bedankt, maar ook
2#APE verzochte inruyming te zullen doen, zoo ter eeuwige gedachtenis hunner verloſ

#" dra de (4) vyfentwintighonderdduyzend ſinge deezen legpenning gemunt hebben,

De eene zyde heeft geene verbeelding, maar onder het Zeeuwſche wapenſchild, of ſomtyds
ook wel dat van Middelburg zelf, dit opſchrift:
BEN IGNITATE, FIDE, JUSTITIA o U E JACOBI REGIS, SALVO
FOEDERE, AMICITIAQUE, ORD IN UM GENERA LIUM PRU DEN
TIA, RESTITUTA ZEELAN DIS FLISSIN GA ET ZEE
BURGo: ANNO MDCXVI. XIIII. JUN II.
DOOR DE GOED ERTIERENHE YD, TROUW, EN RECHTVAARDIG
HETD VAN KONING JAKOB, EN DOOR DE WYS HErD DER
ALGEMEENE STAATEN, VLISSINGE EN ZEEBURG, BE
HOUD EN HET VERBOND EN DE VRIENDSCHAP, AAN
DE ZEEUWEN WEDERGEGE EVEN: IN 'T JAAR 1616.

DEN 14. VAN ZOMERMAAND.

Op de andere zyde leeſt men, binnen de wapenſchilden van de Ridderſchap en ſtemmende ſte
den van Zeeland, en onder dat van het Geweſt dit byſchrift:
ZEE LA N D I A.

ZE E LA N D.
Om

*. .

H IS TO R I PEN N IN GE N.

(r) Mere.
Franç.
1616.

tome IV.

pag. 418.

Om zoo groote geldſom op te brengen
hadden de voordeelen, die de Vereenigde
Geweſten uyt den Gulikſchen oorlog trok
ken, niet weynig geholpen, vermids hun
ne benden aldaar door de ingezeetenen on
derhouden en gevolgelyk de Staaten daar
van ontheft wierden. Op de zelfde wyze
wierden ook de hulpbenden van de Aarts
hertogen onderhouden, welke ziende de
Graafſchappen van Mark en Ravensberg
door de benden der Vereenigde Geweſten
bezet, insgelyks onder Graaf Hendrik van
den Berge negenduyzend (1) man omtrent
Wezel en Rynberk byeentrokken, om in de
plaatſen, die door de Vereenigde Gewes
ten nog niet bezet waaren, ten behoeve
van den Hertog van Nieuburg bezetting
te leggen. Dus verzekerden zy zich van

I. Boek.
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ze krygsbedryven, zoo van de hulp

16 16.
"-an

benden der Aartshertogen als van die
der Vereenigde Geweſten moeſten on
dergaan. Dat van den eenen was ongeſchon
den gelaaten wierdt van den anderen ver
nield; het was niet dan ginds- en weêrtrek
ken der benden, die op den boer teerden,
en (3) niet min het land dan de ingezeete (

) Merc,

nen bedorven. Want verre van elkanderen

rang.

tegens te gaan en met wapenen te verjaa

gen, ſchuuwden zy alle vyandelyke ont
moetingen, en was beyder gedrag zoodaa
nig, dat zy, onder ſchyn van hulpben

@

1616. , .
tome IV.
Pag- 42os

den, ſlechts gekomen ſcheenen, om de
(4) in geſchil zynde landen onderling te
verdeelen. En ofwel hierdoor den inge
zeetenen der in bezit genomene landen

(4) Neu
ville Hiſt.
van Holl,

I. deel,
pag. 113,

geene uytkomſt van alle die af- en aan

Dortmond, en naamen Zoeſt in; naadat ze togten uyt den doolhof van zoo ver
(2) Neu
ville Hiſt.
van Holl.

I. deel,
pag. 112

twee (2) kleyne Staatſche krygsbenden
hadden doen wyken. Sedert wierdt ook
Lipſtad veroverd, en eene groote menigte
van allerhanden oorlogsvoorraad in 't ſlot
van 't Graafſchap Rietberge gebragt.
Onbeſchryvelyk is't, hoe zwaaren over

warden kryg meer overig ſcheen, be
tuygden de Aartshertogen echter op
deeze twee legpenningen, dat 'er gee

laſt de Gulikſche landen, ſtaande dee

raaken.

ne zoo moeijelyke wegen worden ge

vonden, daar de dapperheyd en wel
beſtierde reden niet weeten door te ge

I. De borſtbeelden der Aartshertogen ſtaan op de voorzyde van den eerſten, in wier rand dit om
ſchrift geleezen wordt:
ALBERTUS ET ISABELLA DE 1 GRAT 1A.

1616.

AALBERT EN IZABELLE DOOR GODS GE NA DE.

1616.

Het beeld van Pallas, Godinne der dapperheyd, ſtaat gewapend met ſpeer, helm, en ſchild, (5)ovidii
Metam.
op de tegenzyde, en in 't midden van eenen kruysweg, binnen deeze (r) ſpreuk:
lib. XIV,
fab. 4.

Yſu 113,

IN VIA NUL LA VIA.

GEEN WEG IS oNDOORKOMEL2 K.

Te weeten voor de dapperheyd, gelyk de gemelde Latynſche ſpreuk van Naſo te kennen
geeft.

II. De tweede bevat een paardegebit, en daarrondom tot randſchrift deeze ſpreuk op de eene
zyde:
CERTUS VIARUM EXITUS RATIO. t616.

DE RED EN IS DE ZEKERE UrTKOMST DER WEGEN, 1616.
II. Deel.

Bb
-

Om

98
1616.
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Om het gekroonde wapenſchild der Aartshertogen leeſt men in den rand der andere zyde:
GE CT o I Rs Po UR LA CHAMB RE DES COM PT Es EN
BRABAN T.

O

LEG PENNING EN VOOR DE REKEN KAMER IN
B RABANT.

Dan hoe algemeen dees ſtelregel ook wee
zen mogte, zoo bleek echter uyt de kerk
lyke oneenigheden,die in dit jaar binnen de
Vereenigde Geweſten, tegens alle de aange

(3) de Magiſtraat niet eyndelyk eenige or- (3)Brandts
Hiſt,der
de geſteld. Deeze beweeging was naau- Reform.
welyks geſtild, of wierd ſtraks door de iſ. E
-

alom geſtrooide hekelſchriften op nieuws Pag,486.
wende hulpmiddelen meer gronds won weder aangezet, en de yverigſte Gomaris
nen, dat hy, gelyk alle anderen, aan zy
ne zekere uytzonderingen onderworpen
1617. was. Want totnogtoe had ieder zyn ge
loofsgevoelen als het beſte en veyligſte de
gemeente voorgedraagen; doch thans nam

ten op Zondag den negentienden dier

maand tegens de Remonſtranten te ſamen
genodigd. Zulks met den dag het graauw

in verſcheydene hoeken der ſtad te ſamen
ſchoolde, en, naa veele ſtraaten en grach

de geloofsſcheuring haaren aanvang: mids ten ginds en weer tot grooteren aanwas te
men niet alleen openlyk weygerde de on hebben afgeloopen, eyndelyk zyne woe
(r)Brandts derlinge gemeenſchap in 't breeken (1) des de tegens het huys van Rem (4) Echt- (4) Reſol.
# Broods te houden , maar zelf ook in de bertſz: Biſſchop uytſtortte, onder voor- #
Raad
in de E zelfde kerk zynen Godsdienſt te verrich geeven dat 'er de Remonſtranten binnen van
Holl. '
Pag 329 ten. Dus liep ieder , 't zy binnen 't vergaderd waaren. En ofwel de eygenaar #

zy buyten de ſtad by de zoodaanigen ter de toegevloeide menigte van het tegendeel 16, fol.
reeke, die met hem van het zelfde gevoe wilde overtuygen, het mogt niets baaten, 3*.
en waaren, en geene zoodaanige Bedie maar die viel er op aan, ſloeg met ſteenen
naars ontmoetende, hielden zy in de burger en ſtokken (5) de venſters open, nam en (5), Neu,

huyzen afzonderlyke vergaderingen. De droeg al het huysraad weg, roofde het geld #
en de koopmanſchappen, en liet den wyn, I. deel,
de fyne waters en 't bier, die zy niet ver- Pºë "9.

Staaten van Holland trachtten wel de wond
te heelen door 't afzetten der voorbaa

(#ndts rigſten van hunne (2) bedieningen, maar zwelgen konde, langs de ſtraat en in 't wa
# het verſchillende gevoelen der ſteden ver ter loopen. Dit oproer van Amſterdam
II deel, hinderde de uytvoering: en dit maakte de maakte de andere ſteden voor diergelyke

*** ſtoutheyd der gedrukte gemoederen aan 't

voorvallen bekommerd, zulks men, vol

hollen, en de heymelyke vergaderingen en gens beſluyt der Staaten (6) van Holland, (6) Reſol.
verbindteniſſen ſedert de ſcheuring nog naadat Maurits uyt de vergadering ge- #

l

ſcheyden
was, genomen,
ſommige ſte; Aig.
den
de wachten
begoſt te in
verſterken,
en #
7. fol.
eenige Waardgelders, uyt wantrouwe der "
gewoonlyke bezettinge aan, en verſcheyde
ne wapenen uyt 's Lands tuyghuyzen (7) te (7) Reſo!.
die hoogte, dat als de Remonſtranten te neemen:
het zy
om de
inwendige
ruſt, ,#
het zy, gelyk
anderen
willen,
om hunne
ME
Amſterdam, den twaalfden van Sprokkel

grooter. Zulks eenigen beſtonden de ker
ken geweldiger hand te openen, en hun
nen Godsdienſt afzonderlyk buyten ken
nis der Overheyd daarin te pleegen. Hier
door ſteeg de onderlinge verbittering tot

e

| |

maand des jaars zeſtienhonderdzeventien, bovendryvende

ten tweedenmaale in zeker gehuurd huys,
den Spyker genaamd, hunne afgezonderde
kerkvergadering hielden, voor 't gemelde
huys eene groote menigte gemeen volks

zaak

te handhaaven. #º17 fol.

Wat ook hier van zy, immers is het zeker.”

dat die van Amſterdam daar tegens hun- (s, Reſo.
ne aantuyging (8) deeden, Maurits al- ders aan ºn

le daadlykheden in Geloofszaaken (9)

vergaderde: eerſt met ſteenen in de glazen afriedt , , en

#

echter de twiſtigheden i617 föl.

wierp, veele buytenſpoorigheden aan en , daar uyt voortvloeijende baldaadig- #eid,
rechtte, en dus de vergadering eyndelyk heden dagelyks meer gronds wonnen, der staat,
noodzaakte te ſcheyden. Eenigen der en dus de val van den nieuwgeſtigten #
voorbaarigſten hier niet mede te vreede, Vryenſtaat als voor de deur ſtondt. Om 16:#ol.

braken de deur open, vloogen naarboven, welken te verhoeden, en aan de ge- '5'
en de banken en denpredikſtoel aan ſtukken meente de doodlyke gevolgen voor oogen
ſlaande, ſmeeten allesopdeſtraat:ja'twaare gemunt
te ſtellen,
is. dees gedenkpenning in dit jaar
k,

-

om het huys zelf te doen geweeſt, had
Twee

- --

I. Boek,
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1617.

- ººk:

Twee aarde potten ziet men, op de voorzyde, in zee dryven; binnen deeze meergemelde
ſpreuk:
FRAN GIMUR SI COLLID IMUR.

Wr BREEKEN zoo Wr oNDERLING AAN's Too TEN.
t

Twee oſſen trekken, op de tegenzyde eenen ploeg voort, boven het wapenſchild van Weſt
vriesland, en binnen den zoom deezer woorden:

TRAHITE AEQUO JUGO. 1617.
*

TREK? o ND ER EEN GEL rKD RAAG END JUK. 1617.
De letters C. W. zyn de eerſte van des Muntmeeſters naam , en betekenen Co RNE L1s
W Y NT G1s.

Terwyl men aldus tot zoo haately vieren, liet in alle zyne onderhoorige lan
den eene bekendmaaking in 't licht geeven,
door welke hy beval den laatſten dag

ke uyterſten aan den eenen kant door
de gereeze tweeſpalt gekomen was,
wierdt by die van de Augsburgſche Ge
loofsbelydenis het eerſte jubeljaar van
tº)iſt.d
Brandt (1) Luythers Geloofshervorming, op eene
# zeer plegtige wyze, zoo, in geheel
idee, Duytſchland als de Vereenigde Geweſten
-

Merci
van Wynmaand, gelyk ook de twee (3) (3)
#
volgende, met het doen van dankzeggin
1617.

gen, zingen van Pſalmen, en houden van

-

't Nachtmaal, in alle zyne onderhoorige
kerken en met cenen zonderlingen luyſter

.

tome IV,
pag. 244

Pºg 69” gevierd: mids der zelver Staaten deeze te vieren. Het welke op zyn aanſchry
Geloofsleer niet alleen met oogluykinge ven door alle de Vorſten en Staaten van
in hun Land gedoogden, maar ook die van Duytſchland, zynde van de zelfde Ge
Holland zelfs over drie jaaren te Delft als loofsbelydenis, even als by de Geloofsge

(9Reſol getuygen hadden geſtaan(2)overden Doop nooten woonende in de Vereenigde Ge
# Hohenloo, onaangezien die zoo in de kerk naagevolgd. Des avonds naa 't eyndigen

de staaten van den Zoon van Graaf Philips Erneſt van weſten, op den voorgeſtelden dag wierdt
Mere.
19 July, als door eenen leeraar van de Augsburgſche van den Godsdienſt zag men niet dan (4) (4)
Franç.
#t " gemeente verricht was. Het was nu hon vreugdevuuren en veele vuurwerken aan tom.
1617.
V.
ſteeken,
en
het
geſchut
van
de
wallen
loſ
derd jaaren geleeden, dat Luyther zich
pag. 246.
tegens de ingeſloopene misbruyken der ſen. Onder anderen wierden in verſchey
-

Aflaaten te Wirtenberg, op den eenen dene plaatſen van Duytſchland, ter eeu
dertigſten van Wynmaand, verklaarde, wige gedachtenis van dit Jubelfeeſt, ver
en ſedert van de Hervorming der zeden tot ſcheydene penningen gemaakt, van wel- g#
die der leere overging. Johan Joris thans ke ik my vergenoege deze vier alhier in te s#"
Keurvorſt van Saxen, zynde van de Augs laſſen, welke op (5) laſt van den gemel- #
burgſche Belydenis, en willende hier van den Keurvorſt van Saxen aldaar gemunt #4:

de gedachtenis op de allerplegtigſte wyze

zyn.
Bb 2.

De

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

IOO

-

-- - - - * *

*

De voorzyden voeren de beeldenis van Frederik den III. Keurvorſt van Saxen, onder wiens be
ſcherming de Luytherſche Geloofshervorming haaren aanvang, in het jaar vyftienhonderdzeven
tien, heeft genomen. Het omſchrift luydt aldus:
SECULUM LUTHERANUM. 15.17.
LUYTHERSCHE EEUW.

15.17.

(o Hein , De beeldenis van Johan Joris, tegenwoordig Keurvorſt van Saxen, ſtaat op de tegenzyden,
Hiſt de leunende, 't gene aanmerkenswaardig is, met den rechteren arm op een nieuw wapenſchild,
l'Emp... uyt zyn oude en dat (1) van de landen van Gulik, Kleef, en Berg, waarop hy thans nog rechts
toine III. eyſchen bleef maaken, ſamengeſteld. Het omſchrift is de gewyde (2) ſpreuk van den Apoſtel
pag. 266.
-

(2) I. Brief Petrus:
kap. I.
V. 25.

VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM. 1617.
HET WOORD DES HEEREN BL2 FT IN DER

EEUWIG HETD.

1617.

Terwyl dit in Duytſchland voorviel had de Heemraaden (5) van Rynland, is (5) Reſol.
men het te Montfoort geweldig drok in 't eyndelyk onder eenen grooten toeloop van #
graaven eener nieuwe vaarte, om gemeen

ſchap met den Ryn te hebben. Dit voor
neemen was voormaals nog eens op het
tapyt geweeſt, dan had, zoo door mis
verſtand als onderlinge oneenigheyd, en
gebrek aan geld, geenen voortgang gehad.
Doch dit zwaarwigtige werk wierdt in dit
jaar met betere uytkomſte door den Vry
baanderheer van Meroode, als Burggraaf
van Montfoort, en door de Regeering zoo
dier ſtad als van Lynſchoote opnieuws by
de hand genomen, en tuſſchen deeze en
den Deken met de Kapittelheeren van Oud
(3) Reſol. munſter te Uytrecht, als Ambachtsheeren
â¢ Staaten van Lynſchoote, Rapynen, en Yſſelveld,

#"

menſchen een begin van het graaven dee- #ap
zer vaarte gemaakt, welke met eenen be- van Rynl.

quaamen kolk en ſluys aan de Noordzyde #*
der kerke van Montfoort uyt de rivier den

Yſſel zoude beginnen, en eerſt langs den
Kattenbroeker dyk, en vandaar verder
met eenen winkelhaak langs de ſcheyſloot
tuſſchen de hofſteden van Jaſper Baltis en
Hugo Hendriks, toebehoorende den
Burggraaf van Montfoort, tot aan de rivier
van Lynſchoote ten Noorde van des zelfs

kerke zich uytſtrekken, en aldus ter lengte
van omtrent twaalfhonderd roeden, ter

diepte van vyf, en ter breedte van veertig
voeten, of iets minder naar vereyſch des

een vaſte voet beraamd, wat ieder in de gronds, door des Heeren Burggraafs lan

en #April koſten zoude draagen; en hoe en op wat den zoude loopen. Naa 't voltrekken

#ol wyze die voorgenome gracht beſt zoude des werks wierdt in 't jaar zeſtienhonderd
# Ge- konnen aangelegd en voltrokken wor negentien bevonden, dat de gemaakte
#", den. Dierhalven naa bekome toeſtem koſten omtrent twintigduyzend (6) gul- (6) Uyt de
#oll. ming zoo (3) van de Staaten des Lands dens bedroegen: waartoe de Staaten van Archiven

#Au## van Uytrecht als de Gemagtigde Raa Uytrecht negenduyzend guldens, de Burg #"

#" den (4) der Staaten van Holland en graaf boven zyne verdolvene landen nog
twaalf

A
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twaalfhonderd guldens, en de ſtad Mont aldus langs Wulverhorſt, zoo boven als 1617.
foort by willige gifte der burgeren achten beneden Woerde, gemeenſchap met den twintighonderd guldens gegeeven hebben, Ryn te hebben. Ter gedachtenis van dit
Het overige opgenomen achterweezen is begonnen werk is de volgende gedenkpen
gevonden door 't leggen eener vierjaarige ning gemaakt, waarmede die genen, wel

# Reſol.

belaſtinge van vyf ſtuyvers op ieder mer keopzigt over het graaven dier vaarte ge
gen van de geërfden der landen onder had, en dat werk zoo gelukkiglyk voort
Montfoort en Lynſchoote gelegen, volgens gezet hebben, van wege de ſtad Montfoort

volmagt door de (1) Staaten des Lands van in dankbaare erkentenis zyn beſchon
van
Uytt Uytrecht daar toe wel uytdrukkelyk ver ken. Al het welke my is gebleeken uyt
15 Sept.
leend: vermids het redelyk was dat de op de aangehaalde bewysſtukken, die my
1619.
gezeetenen des platten lands in de gemaak door den Heer Burgermeeſter Adriaan
te koſten ook hun aandeel droegen, dewyl Strick, tegenwoordig Heer van Lyn
zy zoowel als de inwoonders van Mont ſchoote, met de uyterſte gulhartigheyd
foort en Lynſchoote het gebruyk deezer zyn medegedeeld en ter hand geſteldge
gracht en den weg geopend hadden, om worden.
erStaaten

L

'-

A

#NA' s Ecu ND ET A
"W3 - 1 UMEN DUCTUM?
|3 MoNTroRTIA PER 3

#RA LIN 1sc HortAD #

Het wapenſchild der ſtad Montfoort, zynde een roode burg op eenen zilveren
ſchen twee molenyzers, ſtaat op de voorzyde, binnen dit randſchrift:

grond en

tuſ

-

CIVITAS MONTFORTIA. 1617.
DE STAD MONTFOORT.

1617.

De rugzyde heeft geene verbeelding, maar voert alleen dit opſchrift:
DEUS SECUNDET FLUMEN DUCTUM MoNTFoRTIA
PER LINISCHOTu M AD RHENUM, EJUSQUE
F AU TO RES.

DAz GoD DE VAART, VAN MONTFOORT DOOR LTNSCHOOTE

zoT AAN DEN RrN GELErD, EN DER ZELVER
-

-

BEGUNSTIG ERS ZEG ENE.

Ondertuſſchen ontſtonden door 't aan

Waardgelderen niet alleen de gemeente,

neemen der Waardgelderen nieuwe geſchil maar ook Graave Maurits, ja den Algemee

(2) Neu
ville Hiſt.
van Holl.
I. deel,
p2g. I27.

len: want die van Graaf Maurits beveelen

ne Staaten zelfs tegens de borſt was, als

niet afhangende, droegen dierhalven ook
geenszins zyne lieverey op hunne rokken,
noch zyn wapen, evenals de andere
krygsbenden, in hunne vendels. Waar
over het gemeene volk, om te vertoonen
de geneegenheyd tot den (2) huyze van
Oranje, hen met ſcheldwoorden in 't op
trekken uytjouwde, of met ſtokken te
keer ging: zulks hierop verſcheydene ge
vechten en doodſlaagen volgden. En of
wel over deeze baldaadigheyd de een en
ander gebannen of op andere wyze geſtraft
wierdt, zoo ſtuytte dit geenszins deeze
ſtoutheyd, maar verbitterde nog meer de
gemoederen tegens de Remonſtranten: te
meer , vermids de aanneeming deezer

waanende hun gezag daarmede gekreukt,
mids zy alleenlyk getrouwheyd by eede
aan de byzondere ſteden beloofd hadden.

II. Deel.

De laatſtgemelden (3)ſchreeven dierhalven (3)
Neu
ville Hiſt,
aan die ſteden, welke deeze nieuwe ben

van Holl,

den hadden aangenomen: doch geen ant- #
woord naar wenſch krygende, lieten zy P"ë. "7.

tot het beſliſſen der gereezene Geloofsge
ſchillen eene ſamenkomſt van Godsgeleer
den, tegens den eerſten van Bloeimaand
des aanſtaanden jaars, afkondigen , en

gelaſtten Maurits daarenboven met den

1618.

aanvang des nieuwen jaars met krachtige (TReſoIT
der Staat.
middelen de Arminiaanſchgezinden te keer van
Holl.

te gaan, en de nieuwgeworvene Waard- ##
gelders (4)weder af te danken. Tot dat #8 foli
Cc

eynde **

NE DE R L A N D SC H E
eynde vertrok hy, in gezelſchap van eeni komden, maar ook het rouwbeklag we
e Gemigtigden der Algemeene Staaten, gens (3) 't afſterven zyns Broeders afley- #

TI O2,

1618.

(#NE - naar (1) Gelderland, van welks vier Le den. Dees Prins, zich niet wel gevoelen- van Holl.
## den die de Arminiaanſche ſtreng trokken. de, had zich eene kliſteer laaten (4) zet- #.
idee," Te Nieumege gekomen zettede hy alle de ten, doch door onkunde of onvoorzigtig- 47..
P"3"34 Remonſtranten, of die des verdacht waa heyd van zynen kamerdienaar onder 't #e
rer, uyt het bewind der zaaken. Gelyke toedienen in 't gedarmte gequetſt zyn-ióis

afzetting geſchiedde te Zutfen, van waar de, was daar door zoo groote ontſteeking # #
hy met zyn gezelſchap en gevolg naar in zyne ingewanden ontſtaan, dat hy t"
overyſſel verreysde: in welk Landſchap den eenentwintigſten van Sprokkelmaand
ook, éensdeels door Maurits behendigheyd, te Bruſſel beſturf Prins Philips Willem
andersdeels door de hulp der misnoegden was goedaardtig en meegaande van inborſt;
en den ſchrik der medegebragte benden, zulks hy onaangezien het verſchil van

de achtbaarheyd der Gomariſten herſteld Godsdienſt, zynen Broeder Maurits tot
wierdt. Meer tegenſtands ontmoette hy te zynen eenigen erfgenaam benoemde. Wel
Aarnhem; dan eyndelyk zyn oogmerk ook ke totnogtoe (5) ſlechts den tytel van (s) Neu
aldaar bereykt hebbende, was hy van zins Graaf gevoerd hebbende , ſedert dien #
zich naar Uytrecht te begeeven, doch het van Prins aannam , dien wy hem hier- E deel,

overlyden van zyn oudſten Broeder Philips om in 't vervolg ook zullen geeven, pag. 137.

# Willem Prins van Oranje, verſtaande,

zoo als hy denzelven op deeze ſtukken

van Holi vertrok hy in allen ſpoed naar 's Graaven voert, welke wegens het bekomen van

## haage, daar hem, op zyne (2) aankomſt de het Prinsdom van Oranje nog in dit zelf
Staaten van Holland niet alleen verwel

1618, fol.
95.

-

de jaar aldaar gemunt zyn.

De voorzyden van alle drie deeze geldſtukken voeren het geharnaſte borſtbeeld van den nieu
(# wen Prins van Oranje, dien de Staaten van Holland reeds gerechtig
htigd hadden, om van alle zyne
# Hollandſche Leengoederen by uyterſten wille te (6) moogen beſchikken, evenals zy vier jaaren
-

#beº" (7) te voore deezen zynen oudſten Broeder ook vergund hadden.

-

Het randſchrift is:

1616. fol.
49, 5O. Cn

MAURITIUS I. DE 1 GRAT 1A PRINcE Ps; AURA1c AE

5 I.

(7) Reſol.
der Ge
COmIIl.

COMEs N Ass Av IAE.

MAURITS DE I, Doo R Go DS GE NA DE PRINS VAN ORANj E,

Raad.

van Holl.

G RAAF VAN NASSOU.

#'
#l
#

Zyn gekroond wapenſchild wordt op de rugzyden van alle drie

Ol,

gezien,

zynde omvangen niet

met zyne voorheen gevoerde zinſpreuk, maar met die welke zyn vader en broeder eertyds als

Prinſen van Oranje insgelyks gevoerd hadden, en aldus luydt:
SOLI DEO HONOR ET GLORIA. 1618.

Go DE ALLEEN zr EER EN LOF. 1618.

Terwyl Maurits door menigvuldige be- ders overlyden in 's Graavenhaage wierdt
met
zigheden, veroorzaakt door zyns Broe- | opgehouden, zag men het Land vervuldaller
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allerhande ſmaalſchriften: waarin onder
ſchyn als of zy by den Prins ontbooden 1618.
anderen Oldenbarneveld, als hoofd der waaren. De Staaten van Holland, en -

Arminiaanen en uytvinder der Waardgel voor al de Ridderſchap (3) thans verga- (3) Reſol.
deren, niet weynig wierdt aangerand: derd zynde, waaren geweldig over dien #n

zulks die geraaden vondt zoo door eenen handel verzet, en wilden een krachtdaadig #
wydloopigen brief, aan Prins Maurits den beſluyt tot verloſſing deezer gevangene #8 fol.
Grasmaand
een ver
vierden
van

, als door

Heeren neemen, dan dewyl de Gemagtig- ”

weerſchrift, aan de byzondere Staaten den van hunne byzondere Vroedſchappen
(1) Reſol.
derStaaten
van Holl.

22 Juny
1618. fol.
I55. en

156.

van Holland vier dagen te voore geſchree daar toe geenen byzonderen laſt hadden,
ven, zyn gehouden gedrag te rechtvaardi bleef die zaak tot de naaſte vergadering
gen. De Staaten (1) naamen niet alleen verſchooven. De gemoederen der inge
verantwoo

rding aan, maar hem door zeetenen, weegens zoo onverwachten
zyne
een plakaat , # den tweeëntwintigſten handel beroerd, wierden ſedert nog meer

van Zomermaand zelfs in hunne beſcher

ontſteld, als in 't midden dier ontſtuymig
ming. Onaangenaam klonk dit Prins heden zich eene ſchrikkelyke ſtaartſtar aan
Maurits in 't oor, die uyt de Algemeene den Hemel vertoonde, welke met eene don
Staaten zulke Leden hebbende gezet, kerroodverwige (4) roede zich van het ſº) Mere
welke den Arminiaanen waaren toege Hemelteken de Weegſchaal tot den ſtaart #
daan, op hunnen naam en 't onvoorzienſt des Beers uytſtrekkende, in achttiendagen #e V.
den Briel door zyne benden, tot geen vierenzeſtig graaden doorwandelde. Invoe- * *
kleyn ongenoegen der byzondere Staaten ge dit zeldfaame verſchynſel door de verſlaa

van Holland, deed bezetten.

Zulks die, ge gemeente, als een gewis voorteken van

om dit in 't vervolg te beletten, eene na 's Hemels gramſchap beſchouwd wierdt:
dere vereeniging tuſſchen de onderlinge zulks Niklaas Mulerus, Hoogleeraar te
ſteden en die van Uytrecht poogden op te Groeninge, in de Nederduytſche taal daar
rechten. Doch Maurits op 't onverwachtſt over een boek ſchreef, wiens tytel was:
in die oude Biſſchoplyke ſtad komende, Hemelſche trompet van de Komeet des
vielen hem aanſtonds de oude bezettelin jaars MTDCXIIX. Desgelyks wierden in
gen toe, en raakte hy dus in ſtaat om de 't begin des volgenden jaars eenige aanmer

nieuwgeworvene Waardgelders af, den Ar kingen over deeze ſtar en den loop dier ty
miniaanſchen Magiſtraat buyten't bewind, den, zoo hier als in andere landen, met toe
en den Geheymſchryver van Staat Gilles ſtemmen en goedvinden van de Gemagtig
van Ledenberg zelfs in hechtenis te ſtellen. de Raaden der Staaten in 't licht gegeeven.

N#

Naadit verricht te hebben, keerde Maurits Dit geſchrift was in 't
CIl
weder naar 's Graavenhaage, alwaar hy zoo men meent (5) door den Heer Jakob (5), Brandt
op den naam der Algemeene Staaten (by Kats te dien tyde Loontrekkend Raadsman #
welke zich de ſteden Amſterdam, Enk der ſtad Middelburg opgeſtelt. Het vervat-Il deel,

huyze, en Schiedam gevoegd hadden) tede ook eenige rymen, waarvan het eer- "
den negenentwintigſten van Oogſtmaand ſte dit opſchrift had: Bedenkinge by gele
den (2) Heer Johan van Oldenbarneveld, genheyd van de tegenwoordige ſtaartſtar
Reſor
#

# Raad en Voorſpraak

des gemeenen Lands op de

#

van de huydendaag

#" van Holland en Weſtvrieſland, komende ſche Synode. Wat ook van de waar
1618. fol naar de vergadering dier Staaten op het heyd van alle deeze duydingen zy ſtaat
**” , Binnenhof, gelyk ook den Heer Huyg de my hier niet te onderzoeken, maar al
Groot, Loontrekkend Raadsman van Rot leen aan te tekenen, dat de gedachte

terdam,midsgaders den Heer Rombout Ho nis haarer verſchyninge op deeze twee

gerbeets, Loontrekkend Raadsman van vierkante penningtjes is bewaard ge
Leyde, liet gevangen neemen, onder worden.

Op de voorzyden van beyden

is de verſcheene ſtaartſtar afgebeeld, hebbende het grootſte in 't

ronde dit jaarſchrift:
Cc 2

Co

Io4

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

1618.
Co ME TA V EN TV R I DE I VIR GA.

25. AUGUs T1.
DE STAARTSTAR IS DE ROE DE VAN DEN
NAD EREND EN GO D.

DEN 25.

VAN OOG STMAAND.

Zynde de dag haarer eerſte verſchyninge in Duytſchland, doch in de Vereenigde Geweſten

#" wierdt (1) ze voor de eerſte maal op den zevenentwintigſten van Slagtmaand gezien, en verdween
1

der

in Louwmaand des volgenden jaars.

Reform.

II. deel,

Op de tegenzyden worden, om de neerſlagtigen en kleynmoedigen eenigszins te verſterken,

eenige geknakte riethalmen, een rookend (2) kaarslemmet, en twee ſamengevouwene handen,
K2)
Evang
die zich naar de zon, het zinnebeeld (3) der Godheyd, opſteeken, verbeeld, zinſpeelende op de
Matth.
trooſtſpreuk
van Eſaia, kapittel 42 vers 3. gelyk op den voorgrond te leezen ſtaat. Het om
kap. XII.
pag. 972.

Y.#"
zo
(3) Joan.
Piërii
Valer.

ſchrift is Hoogduytſch, en luydt aldus:
KEI NES WIRDT VERSERT , WER GOT T RECHT EHRT.

Hierogl.
lib.XLIV.

NIEMAND WORDT VERZEERD, DIE GOD RECHz E ERT.

Cap. I2.

Weynige dagen naa 't gevangen neemen drie Arminiaanen van Uytrecht waaren,
mids de anderen of niet gekooren, of be
uyt 's Graavenhaage, en veranderdebuyten reyds te voore gebannen waaren. Om
tyds de Overheden van Haarlem, Delft, deezen ernſtigen handel meerdere acht
Leyde, Gouda, Gornichem, Schiedam, baarheyd by te zetten hadden, op 't ver
Schoonhoven, Hoorn, en andere ſteden, zoek der Algemeene Staaten, de Koning
die de Arminiaanen begunſtigden : waar van Engeland, de Keurvorſt van de Palts,
deezer Heeren vertrok Maurits andermaal

door, als met eenen ſlag, de vrienden van de Landgraaf van Heſſe, de vier Zwitſer
4)Reſol. Oldenbarneveld van alle Staatsampten ſche ſteden Zurich, Bern, Bazel en Schaf
# wierden beroofd, en hy weder van dit huyzen, de Graaven die overeenkomende
#SE rugſteunſel verſteeken. Deeze afzetting waaren met Wetteravië, (11) en de Vrye

(11) Neu

#fol. alom verricht, het getal der Edelen met

Staaten en ſteden van Geneve, Breeme

ville Hiſt,
van Holl.

;) Reſol vyf nieuwe Leden (4) by buytengewoone en Embde ook hunne Gemagtigden naar
# beſchryving vermeerderd, ja Maurits zelf de Dordtſche Kerkvergadering gezon
#6#" Staatſcherwyſe wegens (5) deeze afdan den: doch die van Anhalt, een Vorſten

I. deel,
Pag. 15o.

# fol king der Magiſtraaten bedankt, en dit be dom in Duytſchland , zyn 'er niet ver
# Reſolº ſtaan (6) by gegeevene beſcheydbrieven ſcheenen ; mids men hen als Armi
# (7) voor goed en dienſtig gekeurd zynde, niaanſchgezind, alvoorens hen toe te
#NE" had het weynig moeite in het beſluyt der laaten, eene Geloofsbelydenis afvorderde.

#8 fol naaſte ſtaatsvergadering tot ontſlag der ge Tegens de wettigheyd deezer Kerkverga

#Refol vangene Heeren voor te komen, en de tot deringe deeden de Arminiaanſchen zeer
# # nogtoe weygerig gebleevene Staaten in het krachtige aantuygingen, met welke zy
dIl HO

#NE" beroepen eener (*) Landskerkvergade trachtten te bewyzen dat hunne tegenpar
1618. fol.
66.

#.

ringe te doen bewilligen. Waarop die dan ! tyen hunne Rechters, en daarom behal
ook, naa 't houden van eenen Vaſt- en ven alle andere beweegredenen, ook der

1618, fol. Biddag (8) den dertienden van Slagt zelver vonniſſen onwettig zyn zouden.

# Nati,- maand te Dordrecht geopend wierdt en

Dertien der voornaamſte

Arminiaanen

naal Syno- haar begin nam : naadat er door de wierden in de vyfde zitting op den naam
Staaten van Holland, tot betaaling der der Algemeene Staaten en deezer vergade
derStaaten noodzaakelyke koſten honderdduyzend ringe gedagvaard, om voor dezelve hun
#" guldens by voorraad waaren (9) ingewil gevoelen voor te ſtellen en te verdeedi
i618 fol. ligd, waartoe die van Dordrecht vyfen gen , en ondertuſſchen over eene nieu
#Reſol wintig of dertig duyzend guldens's daags we vertaaling des Bybels, over de byzon
âerStaaten (ro)noodig oordeelden. De Leden tot het dere onderwyzingen der jeugd en bejaar
# bywoonen dier Vergaderinge uyt alle by den, over de orde, in het opbrengen der
#rs fol. zondere Staaten beroepen waaren uyt ie jonge Studenten in de Godsgeleerdheyd
#Reſol der Landſchap zes, dan Zuyd-en Noord te houden, en over de misbruyken en on
# holland hadden er twaalf, behalven nog gebonde vryheyd der drukkers en drukke

#Real

#l. zes anderen van wege de Franſche kerken ryen geraadpleegd. Inmiddels verſchee
#l. van Holland, en Zeeland, midsgaders nen de Gedaagden voor de Vergadering,
362.
twee van Drente. Onder alle welke maar voor welke Simon Episkopius het woord
voerde.
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voerde. Zy leverden, naa gedaane aan verweeringe hadden , dat te moogen 1619.
tuyging tegens de onwettigheyd dier Ver inbrengen. Staande dees vergunde tyd
gaderinge in de eenendertigſte zitting den ſtelde zy zulk een uytgeſtrekt verweer

mamen",

dertienden van Wintermaand een verdee

ſchrift op, dat het den ſterkſten man on
digſchrift van hun gevoelen over, aan moogelyk was, het alleen te konnen draa
gaande het eerſte der vyf in geſchil zynde gen. Deeze inlevering zynde geſchied,
punten; den zeventienden daaraanvolgen hield de vergadering zich bezig in 't ont
den in de vierendertigſte zitting wegens de werpen van negenenvyftig grondregels over
vier overigen een tweede, en ſedert nog ver de vyf betwiſte hoofdpunten, die aange
ſcheydene anderen, zoo over de Neder nomen, en van vierendertig, die verwor
landſche Geloofsbelydenis als tot ophel pen moeſten worden : in welke men het
dering der vyf in geſchil zynde hoofdpun rechte gevoelen trachtte te bepaalen ,
1619. ten. Om de herhaalde aantuyging van en van het valſche te onderſchey
onwettigheyd tegens te gaan, beveſtigden den. Dit volbragt zynde volgde de (1) Reſol,
Staaten
de Algemeene Staaten, op den eerſten volſlaage veroordeeling van de Armini der
van Holl.
dag des jaars zeſtienhonderdnegentien, aanſche ſtellingen : welke , gelyk ook de 3 Juny
fol.
den totnogtoe gehouden handel der Dort opgeſtelde en ondertekende grondregels, 1619.
I 52.
ſche Vergaaderinge door een beſluyt, en door de Algemeene Staaten wierdt (1) be (2) Brandt
met laſt aan de Remonſtranten van zich krachtigd, en den zesden van Bloeimaand Hiſt. der
Reform.
haarebeveelen te onderwerpen. Naderhand, in de groote kerk afgekondigd. Aldus III. deel,
614.
den achttienden van Louwmaand, wierden, nam de Dordrechtſche Kerkvergadering pag.
(3) Reſol.
mids zy onverzettelyk hunne geloofsſtellin een eynde, en toogen de beſchreevene der Staat.
van Holl.
gen bleeven aankleeven, zoo wel de Uyt Leeraars en andere Leden weder naar huys; 21
Maart
rechtſche Remonſtrantſche Leden, die in naadat (2) ieder der uytheemſche Godsge 1619. fol.
den beginne ook plaats in de Vergadering leerden door de Staatſche Gemagtigden be 77.
Reſol.
gehad, doch in de vyfentwintigſte
dankt en met deezen gouden (3) ge (4)
der Staat.
van Holl.
zich by de Gedaagdengevoegd hadden, als denkpenning en eene keten , op laſt der 21
Maart
de laatſtgemelden, door een tweede bevel (4) Staaten gemaakt en te ſamen twee 1619. fol.
daaruyt weggezonden: zulks in 't afwee honderd guldens waardig, was vereerd 77.
zen der Gedaagden hunne ſchriften onder geworden : gelyk ook het zelfde ge (5),Reſol.
derStaat en
zocht, de zin der zelve uytgelegd , ſchenk weynig (5) tyds daarnaa aan van Holl.
Dec.
en hen nog veertien dagen vergund alle de Gemagtigde Raaden zelfs ge 31
1619, fol,
daan
is.
wierden, om, zoo zy nog iet t'hunner
32.3

-mm-m

#

De zaal der vergaderinge en de Leden, zooals ze in de zelve gezeeten hebben, zyn op de
voorzyde afgebeeld, binnen dit randſchrift:
k

ASSERTA RELIGIONE.
DE GODSDIENST VERZEKERD Z2 N DE.

Eene kerk, beſtraald van een Hemellicht, waarin de naam JE HO VAH, HEERE, ge
leezen wordt, ſtaat op eenen hoogen berg, en in 't midden van vier bulderende winden, op de

(6) Pſalm

tegenzyde, onbeweegelyk. Het randſchrift is ontleend van (6) den gewyden Harpzangdichter,
en als een vervolg van dat der voorzyde. Het luydt aldus:

W. 1.

II. Deel.

Dd

JERUNT

CXXV,

1o6

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

16 19.
ER UNT UT MONS SION. CIO IO CXIX.

zULLEN zr zºrN ALS DE BERG SION. 1619.
Onder alle de beſchreevene Leden, die

van het tegens hem (5) in 't licht gegeeven (s)Nota

in deeze Dortdrechtſche Kerkvergadering boekje, op eene zeer zwaare boete, te #"
':

zitting
gehad hebben,
komt Gysbert
Voet verbieden. Zoo in de Doorluchtige als #
byzonderlyk
in aanmerking,
zoo omdat

-

e

(1) Naam

lyſt der
Predikant.

Hooge ſchool van Uytrecht, wier eerſte
in
't jaar zeſtienhonderdvierendertig en de
hy, die gene geweeſt is, welke de vyf in
geſchil zynde ſtellingen (1) thans had op tweede twee jaaren laater wierdt opge

-

geſteld, als omdat hy de langſte van alle recht, heeft hy echter het Hoogleeraar

#af (2) de Geeſtlyke en Werreldlyke Leden ampt der Godsgeleerdheyd en Natuurkun

#, dier vergaderinge geleefd heeft. Hy was
#n den derden van Grasmaand des jaars vyf
# #n. tienhonderdnegenentachtig te Heusden ge
Predik,

-

de, en naamaals in die ſtad zelve, naa eene

ſpeelreys naar Engeland gedaan te hebben
nevens eenen Meynard Schot, (6) ook het (6)Naaml.

booren, en had tot Broeder eenen Dirk

Predikampt aanvaard. Dus in den Kerkdienſt #"
#ht Voet. Nauwelyks tweeëntwintig jaaren oud geworden zag hy by zyn leeven drie Klaſſis van
tººtrecht, bereykt hebbende wierdt hy te Vlymen en van zyne Kinderen of Kindskinderen tot #.

"

Hondsoord, daar hy Engelen nog by be Hoogleeraars, eenen tot Raad in de Vroed- "
diende, tot Leeraar beroepen: en zynde ſchap, en van daar tot buytengewoonen
hem ſedert de beſtieringzoowel der Rotter Raadsheer in 's Lands Gerechtshof, en
damſche als Heusdenſche gemeente aange eyndelyk tot Geheymſchryver der Staaten
booden, verkoos hy die van zyne geboor van Uytrecht verheven. Drie dagen naa
te ſtad, vanwaar hy door 't Klaſſis van dat de Franſchen die ſtad in 't jaar zeſtien

l

Gornichem, waaronder de Heusdenſche honderddrieënzeventig verlieten, deed hy

-

i

gemeente behoort, op deeze Dordrecht zynen laatſten Predikdienſt, vermids hy
ſche Kerkvergadering wierdt gezonden. acht dagen daarnaa in de Katrynekerk nog
Zyne bequaamheyd alhier betoond maak maals zullende prediken, op den ſtoel be
te dat hy ſedert een en andermaal weder zweek,enden zeventienden van Wynmaand
naar Rotterdam wierdt beroepen, zoo als des jaars zeſtienhonderdzesenzeventig

# ook (3) naar 's Graavenhaage, Haarlem, bedlegerig zynde geworden,den elfden van
#" 's Hertogenboſch, en Middelburg, welke Slagtmaand des zelvenjaars (7) in den ou (7)Naaml:
Klaſſis van hy alle, hoewel gepaard met ryker inko derdom van zevenentachtig jaaren over- #".

#, men,

uyt zucht voor de kudde zyner ge leedt, naalaatende eene Weduw, met wel- Klaſſis van
boorteplaatſe van de hand wees. In 't ke hy vyfenzeſtig jaaren was getrouwd #.

jaar zeſtienhonderdnegenentwintig zynde geweeſt. Dit heb ik hier te meer willen
Veldprediker
in 't leger
's Hertogen
boſch
geworden,
en voor
hebbende
in de aanhaalen, omdat thans nog veelen, zy

t

ne leerwyze en ſtellingen aankleevende,
Hoofdkerke dier gewonne ſtad voor de met den naam van Voetſiaanen zyn be
Staatſche Gemagtigden de eerſte predikaat tekend, en 's Mans geheugenis op deeze
ſi gedaan, raakte hy in eenen zoo hevigen twee penningen bewaard wordt. Welke
#" penneſtryd met den vermaarden (4) Janſe om geene andere reden van een zyn ge
#"
nius, Biſſchop van Ypere, wegens de wet ſcheyden als omdat de tweede my eerſt is

tigheydzyner zendinge, dat de Algemeene in handen gevallen, naadat de eerſte reeds
1
Staaten konden goedvinden het verkoopen geëtſt was.
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(8) Pſalm
CXII.
Y. 6.

I. Zyn borſtbeeld, geſierd met eenebef, en den Hoogleeraarlyken tabbaard, ſtaat op de voor
zyde van den eerſten, wier rand omzoomd is met deeze (8) gewyde ſpreuk van den Pſalmiſt:
IN
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1619.
IN MEMORIA AETERN A ERIT JUSTUS. PSALMo CXII.

-

DE RECHTVAARDIGE ZAL IN EEUWIGE GEDACHTE
NISSE ZTCN. PSA LM 1 12.

De tegenzyde, die geene verbeelding voert, is beſtempeld met dit uytgebreyde opſchrift:
MONUM EN T U M VEN ER AB I L1 s S EN IS GISBERT 1 VOET II,
SA c Ro SAN cT AE THE o Lo G 1 AE DocT o R 1s;
POSTREM I SYNoD 1 NAT 1 o N A L1s DOR DRACE N s I s ME MBRI;

VLIMAE, HEUSDAE, ULTRAJE cT 1 o UE A NN1s LXVI PASTORIS,

HIC ET THEOLo G1AE, AC LINGUAE HEB RA1c AE ANN is XLIII.
PROFESSo R1s PRIMA R II,
FIDE ET SCRIPT IS IMMORTAL IS:

QUI, CUM VIXISSET ANN1s LXXXVII, Me Ns1B us VIII,
DIE B Us IX,
PIE OBI IT KALENDIS NOVEMB R 1 s MD CLXXVI.

GEDENKTEKEN VAN DEN EER WAARDIG EN OUDEN

GrSBERT VOET,
MEESTER IN DE HETLIGE GODSG EL EERD HET D,

LANGSTLE EVEND LID VAN DE Do RD RECHTSCHE
LANDS KERK VERGADER ING,

TE VL rME, HEUSDEN, EN UTT RECHT 66. JAAR EN HE RD ER,

EN ooK IN DE LAATSTE STAD 34. JAAREN EERSTE HOOG
LEERAAR DER GODSGE LEERD HETD,
EN HE BREEUWSCHE TAA LE,
DOOR ZTN GELOOF EN SC H RIFTEN O NS TER VEL YK:

WELKE, NAA DAT H2 87. JAAR EN, 8. MAANDEN, EN 9. DAGEN
GELEEFD HAD,

(1)Naafhl.

DEN EERSTEN VAN SLACHTMAAND 1676.

der Predik,

GOD VRUCHTIG LTK O VERLEED EN IS.

#
ytrecht,
pag. 42.

Welke ## de oude Uytrechtſche tydrekening (1) alhier ſtaat uytgedrukt. En wat #
dat hy Meeſter was in de Godsgeleerdheyd, zoo"weete men dat hy, uyt Engelandzyn- # ik.
aangaat,

de wedergekeerd, ſtraks naar Groeninge trok, en aldaar door zynen ouden Leermeeſter (2) Fran-Klaſſis van
Uytrecht,
çois Gomarus met dien tytel en die hoedaanigheyd wierdt beſchonken.
PaE. 4O,

-
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S/VENERAND 1 SEN1sN3.
/*, AZ
/AE/GIsBERT1VoET11S
STHEoLNo
e-/DocT.ProFEssoRus ETPAsto
. RISINACAD.ET EccLESULT
ºc T. PosTREMI SYNoDINAT.

e

HEM WEL BITTER HEYT
'AEN GEDAF.N.ENDE BESCHOTEN

ENDE HEM GEHAET : MAER SYN

ocEls IN sryv1GHEYT GEBLEvÉll
DE DE ARMEN SYNER HANDEN

zYN GEsTERcKT GEwoRDÉ D ook
E HANDEN DEs MACHTIGEN
AcoB sipAERVAN IS HY EEN

ERDER EEN STEEN

II. Van den tweeden dien ik nergens als in de penningkas van den Heer Chriſtoffel Beudeker te
Amſterdam gezien heb, heeft de eene zyde in het midden dit Latynſche opſchrift:
Dd 2

MO

N E DE R L A N D SC H E

1 o8
1619.

MONUMENTUM V EN ERAN DI S EN IS GIS BERTI VOETII,

e

SA c R o SAN cT AE THEO Lo G 1 AE DOCT o R 1s;
PROFESSOR IS ET PAST OR IS IN ACA DE MIA ET

ECCLES1 A ULTRAJECT 1,
pOST REMI SYNO DI N AT 1 o N A LIs DORD RACE Ns 1 s ME MBRI;
PIE DE FUNCTI IPS IS KAL EN D1 s NOVEMB R 1 s M DCLXXVI,
NATI AN NOS LXXXVII, MEN SES VIII. DIEs Ix.
G ED EN KTEKEN VAN DE N EER WAARDIG EN OUD EN

GTS BE RT VOET,

MEESTER DE R HEYLIGE GODS GELE ER DHE rD,
HOOGLE ER AAR EN HERD ER IN DE HOOGE SCHOOL E EN DE
KERKE VAN U2TREC
HT,
LAATSTE LID DER VOLKS KERK VERGADERING E
VAN DORDREGHT,
GOD VRUCHTIG LTK ONTSLAAP EN DEN ELF D EN VA/NV

SLA GTMA AND 1676,
OUD ZTNDE 87. JAAR EN, 8. MAAN DEN, EN 9. DAG EN.

Waarrondom de zelfde Bybelſpreuk als op de voorzyde van den eerſten penning geſteld is. De
andere zyde, die mede geene verbeelding voert, is beſtempeld met de zegenſpreuk van den Aarts
vader Jakob:
GENES1s 49. VE Rs. 23. 24.

DE SCHUTTERS HEBBEN HEM WEL BITTER HE YT AE NGE DAE N,
EN DE BESC HO TEN, EN DE HEM GE HA ET: MA ER STN BOG E
IS IN STY VIG HETT GEBLEVEN EN DE DE A RM EN STN ER HILAN
D EN ZTN GESTER C KT GE WORD EN DOOR DE HAND EN DES

MACHTIG EN JACOBS, DAAR VAN IS Hr E EN HE R DE R, EEN
STE EN ISRAËLS.

Geduurende de Dordtſche Kerkvergade zant, gelyk ook des gevangens Huys- (4) Reſol.
ring waaren de rechtsplegingen tegensOl vrouw en Kinderen (3) deeden wel hunne der Staat.
denbarneveld en andere gevangene Hceren

uyterſte poogingen om hem ontſlaagen of #"

door verkoorene Rechters, en waartoe ook ten minſte de Staaten van Holland over 1619, fol.

de Hollandſche Staaten van hunnen't wegen zyne zaak tot Rechters te hebben. Dan hier- 7.
den Heer van Zwieten, en eenen van Dor op niet wordende gelet, voeren middeler
(r) Reſol, drecht, (1) Amſterdam , en Enkhuyze, ne wyl de gekoorne Rechters voort met den
de Staat in vens den Griffier Duyck benoemd hadden, gevangen wel zeſtig verſcheydene maalen

#" begonnen en voltrokken, De eerſtgemel

ten naauwſte te ondervraagen. Tot dat (s) Lee

16's, fol. de was ſedert zyne gevangenneeming, in eyndelyk op den (5) twaalfden van Bloei- #n
48, en

# de kamer, waarin Mendoza had gevangen maand hem het vonnis des doods wierdt #
barn. pag.
-

#ol gezeeten, in naauwere bewaaring en buy aangezegd en de Leeraar Antoni Walëus 399.
356.

ten toegang van iemand, behalven van zy
nen knecht, tot den vyftienden van Slagt
maand des voorleeden jaars geſteld, als
wanneer hy voor de eerſtemaal, om ver

toegevoegd om hem ter dood te bereyden.
Hy ſchreef ſedert eenen brief van afſcheyd
aan zyne bedrukte Gemaalin, liet door

den gemelden Leeraar vergiffenis van Prins

(,,Refol hoord te worden, voor zesentwintig (2) Maurits, van 't gene hy hem mogt mis
derStaaten Rechters wierdt geroepen, welke zoo daan hebben, verzoeken, en beval zyne
# door de Algemeene als de byzondere Hol Kinderen in des zelve Vorſtlyke beſcher
verhaald is,aan
Staaten, gelyk
1615. fol, landſche
zaak te vonniſſen
over zyne
, om ming. Op de tyding van het aangekon
I5.
digde doodvonnis trachtte wel de We
geſteld waaren. Deeze ondervraaging duuw van Prins Willem by Maurits,
wierdt ſedert binnen de eerſtvolgende gelyk ook de Franſche Afgezant, ten voor
vyftien dagen ruym twintigmaal her deele vanden verweezen, by de Algemee
vat. Ondertuſſchen lieten de Gemag ne Staaten gehoor te verwerven, dan die
(3) Reſol. tigde Raaden (3) van Holland 's Lands poogingen waaren vruchteloos, mids hen

#" Groote zegels, daar Oldenbarneveld be gehoor geweygerd wierdt. Geen betere
# waarder van was, zyne Huysvrouw afvor uytwerking had ook de brief, welken de
#" deren, om die aan den Heer van Duyven Franſche Afgezant, by ontſtentenis van 't
voorde te geeven. De Franſche Afge verzochte gehoor, ſedert nog ten voordeele
WADl

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

(r) Lee
ven. Van

Oldenb.
Pa5. 432
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van den verweezen aan de Algemeene Als dit geëyndigd was, keerde hy zich tot 1619.
Staaten ſchreef: zulks thans zyne ſterfuur de omſtaanders, en zeyde: Mannen, ge- genaakende, de Oude gevangen ongebon looft niet dat ik een landverraader ben ; ik
den ter Rolle voor de Rechters verſcheen, heb, als een goed Vaderlander, oprecht en
om zyn vonnis te hooren leezen, by 't vroom gehandeld, en die zal ik ſterven.
welke hy ten zwaarde gedoemd en zyn Voorts trok hy zelf zyne ſlaapmuts voor
goed verbeurd verklaard wierdt. Naa 't de oogen, en riep overluyd : Jeſus Chri
leezen van 't doodvonnis, in 't welke hy ſtus zal myn Leydsman zyn, Heere God
betuygde veel te ſtaan (1) 't gene uyt zyne Hemelſche Vader ontfang mynen geeſt !
bekenteniſſe niet konde beweezen worden, waarop hy voor 't zand neerknielende
tradt hy onderſteund van zynen Lyf tot den ſcherprechter zeyde: Maak het
Lee
knecht, en verzeld van den Predikant Jo kort,maak het (2) kort, en ontſing den ſlag, V(2)
en Van
han Lamotius, dien het laatſte gebed te die hoofd en ziel in eens van 't lighaam Oldenb,
doen ſtondt, langs de groote Zaal naar het ſcheydde. Het lyk wierdt ſtraks door pag. 433.
Schavot, 't gene voor der zelver trappen de Boden der Staaten van Holland gekiſt,
op het Binnenhof was opgerecht, en om zyn bloed, het bloedig zand en beſprengde
ringd met Maurits lyfwacht en nog twee hout der planken door de omſtaanders, of
andere in 't geweer gebragte vendelen. uyt haat of uyt liefde ter gedachtenis ge
De verweezen op het Schavot gekomen roofd, evenals ook deeze drie gedenkpen
vraagde om een kuſſen of ſtoel, doch 'teene ningen, op laateren tyd, en als de eerſte
noch 't andere by de hand zynde deed hy hevigheyd wat over was, tot zyne eer ge

op de bloote planken knielende zyn gebed.

munt zyn.

ſe
RADER,
| #oNTHooFT oPT HokscHAvoi
T

WAAR VONDT HY LOON ? G
G. Is 47 .

14 Sept.
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WANT NA DAT zx zYN ##
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I. Boven het borſtbeeld van den onthoofden ſtaat in den rand der voorzyde van den eerſten:
II. Deel.

Ee

JOAN

II. O

1619.
9

N E D E R L A N D SC H E
JOANNES AB OLDENBARNEVELT.

yo HAN VAN oLDENBARNEVELD.
# #
De rugzyde heeft geene verbeelding, maar, binnen eenen bloemkrans, deeze vierling van den
# dichtkundigen Gerard (1) Brandt, een weynig verzacht:
Pag. 445.

DIT 'S VADERLAND, UW VADER,
UW VOORSPRAAK, RED DE R, RAD ER,
ONT HOOFT OP 'T HOFSC HAVO T.
WAAR VOND T HY LOON? BT GO DT.
A

GE B ooREN 1547. 14. SEPTEMB ER, OvER LEED EN 1619, 13. MA II.
OUDT 71. JAAREN, 7. MAANDEN, 19. DA GEN.

ven van
Oldenb.

Want hy was den veertienden (2) van Herfſtmaand des jaars vyftienhonderdzevenenveertig te
Amersfoort gebooren, uyt het Adelyke geſlacht van Oldenbarneveld, 't gene in de Veluwe, al
overmeer dan honderd jaaren, onder de Ridderſchap van dat Geweſt op de Landdagen van (3) het

#####
(3) Het

Vorſtendom Gelder is beſchreeven en verſcheenen.

(2) Lee-

8.D. 4.Le

#

II. De tweede heeft het zelfde voorſtuk, doch tot opſchrift op het ruggeſtuk deeze verſchil

# lende dichtregels van den Keulſchen (4) Euripides, ontleenduyt de Andromaché van den Griek
Aarnhem
de Anno' ſchen:
I436.

DE zºrz HEEFT WIMMER WEG HGENOMEN

(4) J. v.
Vondels

DE NA EM EN 'T OVERsc Hoz DER VRoo MEN,

Voorreede van Pa

WAwz NA DAz zr zrw oVERLEËN,

lamedes

Treurſpel,

BLINKT HUNNE DEUGT VOOR TD ER EENV.

III. De eene zyde van den derden heeft boven 's Mans borſtſtuk in den rand, dit opſchrift:
JOHAN VAN OLDENBARNEVELT.

Tuſſchen twee geſtrengelde palm-en twee lauwertakken, leeſt men op de andere zydeditklup
peldicht:
DEES VADER VAN ONS VADERLAND

BE ZEGELDE, MET EIGE HAND,

's LANDs VRrHErg TWEËNVEERTIG JAREN,
u

EN STORF STAND VASTIG VOOR 'T GEMEEN,

DoEN HEM DE sz Roz WIERT AFGES NEÉN,
DOOR 'T MOORD MES VAN STN MOORD ENAREN.

Zyngehouden gedrag wierdt door den ven. Staat hadde bediend drieëndertig
eenen gepreezen, en door den anderen ge jaaren, twee maanden, en vyf daagen;
laſterd, doch wat er de Staaten van Hol als daartoe gecommitteerd zynde, den

land vangeoordeeld hebben kan uyt hunne achtſten Maart 1586. Een MAN van

# Reſol daglyſten (5) blyken, welke in dat opzigt grooten bedryve, beſoigne, memori en di
#" woordelyk van deezen inhoud zyn: Is rectie, ja ſingulier in alles. Die ſtaat
13 Mey, alhier in den Haage op een ſchavot, daartoe zie toe, dat hy niet en valle; en zy God
# " op het Binnenhof voor de trappen van de zyne ziele genadig; Amen. Naadat het
groote Zaal opgerecht, met den zwaarde doodvonnis op deeze wyze aan Oldenbar
ter dood geëxecuteerd de Heer en Mr. neveld was uytgevoerd, bleef het ſchavot
Johan van Oldenbarneveld, in zyn leeven op 't Binnenhof opgerecht ſtaan, tot tyd
Ridder, Heer van Berkel, Rodenrys, en wyle door de gekoorene Rechters ook
enz. Advocaat van den Lande van Hol

de vonniſſen der andere gevangenen van

land en Weſtvrieſland, om redenen in zyne Staat zouden beraamd zyn.

Op den vyf
ſententie tytgedrukt, en andere, met con tienden der zelfde maand wierdt het vonnis
fiſcatie van goederen: naadat hy den zel over den geweezen Geheymſchryver der
Staaten

H I ST O R I P EN N IN GE N.
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Staaten van Uytrecht, Gillis van Leden lyk de Leeraer Uytenbogaard, wiens ge 1619.
berg, en des zelven lyk (dewyl hy zich loofsgenooten alom uyt alle kerkbedienin
in de gevangenis uyt mistrooſtigheyd met gen gezet wierden, en die voor den aan
een pennemes van 't leeven beroofd had) vang der kerkgeſchillen by Maurits der

ter rolle afgekondigd, by het zelve zyn
lyf en goed verbeurd verklaard, en dien
volgens zyn dood lighaam in de kiſt op
eene horde naar de plaats van het gerecht
geſleept en aan de galg gehangen. Drie
dagen laater zyn ook de Vonniſſen tegens

maate in hoogachtinge was, dat hy hem
niet alleen in 't Hof maar zelf ook in 't le

ger altyd moeſt verzellen, wierdt thans

openlyk ingedaagd, vermidshy, als zyn
de een boezemvriend van Oldenbarne

veld, Hogerbeets, Ledenberg en de

Rombout Hogerbeets, geweezen Loon Groot, wier beeldeniſſen de Staaten van
2.(1) Reſol. trekkend Raadsman van (1) Leyde, en Holland in de boekwinkels verbooden te
) Reſol.
der Ge
Huyg de Groot, die de zelfde bediening, koop (5) te veylen, aan de zelve tot het #
Holl.
#" te Rotterdam gehad had, gelyklyk uytge houden van heymelyke byeenkomſten van
13 Nov.
van Holl. ſprooken. Beyden wierden zy in een eeu zyn huys geleend had, en het ongeval 1619. fol.

#el. wige gevangenis, met verbeurdmaakinge
228.

dier boezemvrienden niet willende be- 25o.

hunner goederen, gedoemd, en volgens in ſchouwen, met uyt den Lande onder be
ſcherming der Aartshertogen naar Ant
ſteyn gebragt; het welke by Gornichem werpen te vlugten, zyn eygen gevaar ont
in Zuydholland aan de grenſſcheyding van dooken was. En dewyl de bloedige voet

# houd van 't vonnis op het ſlot te Loeve
236.

#

van Hollº Gelderland en tuſſchen de ſtroomen Maas

ſtappen hem waarſchuuwden van op de af

# en Waal gelegen is, Adolf de Waal, Heer

gekondigde indaaging niet te verſchynen,

#" van Moersberge, dien men mede op zeker
3) Reſol. huys in 't Sticht Munſter (3) had in ver
erStaaten
#oit zekering en in 's Graavenhaage gebragt,
4 Febº,
wierdt alleenlyk gebannen, omdat hy van
#
9. fol. (4) de Staaten van Holland vergiffenis van

wierdt hy by uytgeſproken vonnis, als

23 Mey.

derland, den volgenden gedenkpenning in

een overtuygde ongehoorzaame, en met
verbeurt verklaaringe zyner ' goederen ,
voor eeuwig uyt den Lande gebannen.
Wegens zyne vlugt, en het niet verſchy
3) Beſo, zynen misſlag verzocht had. Het zelfde nen op de afgekondigde indaaging, heeft
# lot onderging Johan de Haan, Loontrek Johan Wyntgis, Muntmeeſter van Gel
-

-

kend. Raadsman van Haarlem, met ver

#" beurtmaakinge zyner goederen. Eynde

't licht gegeeven.

Eene hand komende uyt de wolken, waarin de naam JEHOVAH geſteld is, houdt op het
voorſtuk eenen tros druyven, onder welken cene wynpers, waaruyt het druyvenat vloeit, gezien
wordt, binnen dit omſchrift:
EST A PRESSURA LARGIOR ET MELIOR.

I619.

HEz IS NAA DE VERDRUKKING OVERVLOEDIGER
EN BETER.

I619.

\
N

Op het

# wordt de fabel van den Leeuw in zyn hol en nevens hem eenig gebeente

van verſcheur

C

dieren verbeeld, het welke zoowel als dat alle de voetſtappen wel binnewaart

maar geene naarbuyten gekeerd ſtonden, van den Vos zynde gemerkt, zoo wachtte dees zich
wel, van op 't verzoek des Leeuws binnen 't hol en onder 't bereyk z ner klaauwen te komen ,

geevende de reden van zynebekommering door deeze ſpreuk, van den Venuzynſchen (6) Lierdich
ter te kennen:
Ee 2

QUIA

(6) Horat.
lib. I. epiſt.
I. Wſu74.

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

II 2,

1619.
QUIA ME VESTIGIA TERRENT.

oM DAT Mr DE voersTAP PEN AFSCHRIKK EN.
Omhooge ziet men ter wederzyden van eene leli de letters I. W. zynde het wapen en de eerſte
letters van Jo HAN W Y NT G1s, Muntmeeſter van Gelderland.

Deeze vonniſſen aldus voltrokken zynde, ſtellingen aankleefden, (9) wierdt voor ie- (9) Brandt
) Brandt Wierden de dertien Remonſtranten, die voor der eene verklaaring ontworpen, die ze #

ſ;# de Dordtſche Kerkvergadering gedaagd

voor het aanvaarden hunner bedieningen iſ deel,

Reform.

ii dee, waaren, thans voor de Algemeene Staaten moeſten onderſchryven. Op deeze wyze ##
42 CIA
##### geroepen, en ieder van hen afgevorderd ſcheen nu Maurits over zyne tegenſtreevers #.
# zich voortaan van alle kerkelyke bedienin te zeegepraalen, de Arminiaanſche leering
e

w

#" gen (1) te onthouden: doch vermids al door het gevelde vonnis der Dordtſche
#ol leenlyk een dier dertien de belofte van ſtil Kerkvergaderinge genoegzaam

onder

ſtand ondertekende, wierden de andere drukt, en de verloore eendragt in den

168.

## twaalf uyt den Lande gebannen, en (2) Lande herſteld. Invoege hier over op bevel
# door de Boden (3) van Staat op de grenzen der Hooge Overigheyd een plegtige Dank

# # gebragt. De andere Leeraars van 't zelfde

dag in alle de Vereenigde Geweſten wierdt

4) Reſol. gevoelen, wierden alom in de ſteden en gehouden: ja Balthaſar Lydius, voor 't

# dorpen van hunne kerken en bedieningen ſcheyden der Kerkvergaderinge (10) predi- #"
#jury
beroofd, de leerlingen, welke verdacht kende, betuygde openlyk, dat nu de Staat RefoE.
1619. fol.

waaren, uyt het Staatſche queekſchool te geveſtigd en de aanſtookers der voorige #
# Reſol. Leyde gezet, en den Opper-en Onderleer verdeeldheden te ſchande gemaakt waaren."
I4O

##
#

ll.
l

meeſterBarlëus
van 't zelve
Gerard
Voſſius en Dierhalven dankte hy God voor de byzon
Kaſpar
(5) (6)
hunne(4)bedieningen
-

-

dere weldaaden aan de Nederlandſche kerk

#. fol ontnomen. Ondertuſſchen was ook door beweezen, door de handelingen der be
(3) #randts de Algemeene Staaten een plakaat in (7) 't roepe Kerkvergaderinge tot een goed eyn
#der
licht gegeeven, by 't welke alle afgezon de gebragt te hebben, met toewenſchinge,
Reform.
# derde vergaderingen en 't bedienen der dat onder des zelven byſtand ook al het
pag. 833, Sakramenten den Remonſtranten (8) wier gene by die Vergadering ten dienſte der
# den verbooden, op verbeurte van de be kerke beraamd was, vervolgens geluk
van Holl. dieningen en ampten van de genen, welke kiglyk ter uytvoeringe gelegd mogte
#l. de # ſamenkomſten bywoonden, worden. Ter gedachtenis, dat op dee
1 o9.
armgelden inzamelden, of zich als Diakens ze wyze zoo de Godsdienſt als de Staat
#n en Ouderlingen gedroegen. Ja opdat gee zelf, door 't beleyd van Maurits, in vol
van Holl. ne Leeraars en Meeſters zoo in Hooge als kome ruſt gebragt was, wierdt ook in
#l. Laage Schoolen naamaals mogten worden dit jaar de volgende gedenkpenning ge
#2 aangenomen, welke de vyf veroordeelde InUlInt.
CIl ISO.
-

9

-

Op de cene zyde is de Nederlandſche Leeuw, onder een Hemellicht, waarin de Hebreeuw

ſche naam JE HO VAH, H E E RE, geleezen wordt, en binnen dit randſchrift ver
beeld:

RELI

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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1619,

RELIGIONE ET JUSTICIA RESTITUTI3:

-

DE GODSDIENSZ EN HET RECHz HERS z'ELD z rND E:
RESPUBLICA DE MUM FLOR EBIT.

ZAL DE VRTES TAA7 ErNDEL rK B Lo EIj EN.
Gelyk vervolgens in den buytenſten rand der andere zyde, nevens het wapen en de eerſte let
ters van Co RNEL 1s W Y NT G1s, Muntmeeſter, te leezen is. Voorts boven het woord

UNANIMITAS, EENDRACHTIGHErD, en twee geſtrengelde rechterhanden, als het
teken dier beoogde eendragt, het gekroonde wapenſchild van Prins Maurits, gedekt met het opperſchild van Buure, belend, met het jaar 1619 en omringd met den Ridderlyken #3
waarop de gewoonlyke ſpreuk dier Ordre geſteld is:

-

-

HoNI soIT, QUI MAL Y PEN SE.
DAT HEM ARG WEDERVAARE, DIE ER ARGUYT DENKT.

Eyndelyk leeſt men boven des Prinſen wapen deeze eyge zinſpreuk van den huyze van Naº
ſou:

JE MAIN TIEN DRAY.
IK ZAL 'T HANDHAAVEN.

zoodaanig was het eynde van zoo veele heerlykheden, en gerechtigheden nooit,
bitterheden, hekelſchriften, en ongehoor- |'t en waare daar van alvoore beſchryving

de baldaadigheden, waardoor de Vrye- |aan de Vroedſchappen gedaan was, ver
ſtaat der Vereenigde Landſchappen, ſedert |minderd, veelmin verkocht (1) of an- #

eenige jaaren, zeer jammerlyk, ja tot derszins vervreemd zouden moogen wor- #
ſtortens toe was geſchokt geworden. Wel |den.

Hoewel men naaderhand den ſtaat 15 Sept.

is waar dat men, om die beweegingen te dier inkomſten, welke driehonderdnegen- #
ſtremmen, de verhaalde rechtspleegingen | duyzenddriehonderdtwintig guldens zes zo4.

heeft by de hand genomen, dan of die ſtuyvers zes penningen jaarlyks bedroegen,
wettig of onwettig geoefend zyn, laat ik | tegen de laſten opneemende bevondt, zes

aan het oordeel van den Leezer over, als tienduyzendachthonderddrieënzeſtig (2) #
my

# houdende met hier alleen tot

guldens twaalf ſtuyvers en acht penningen, van Hoºf,

ſlot dezes boeks aan te tekenen, dat de behalven nog eene opgenoome rent van #ei,
Staaten van Holland by wyze van een Eeu- twintigtalfduyzend guldens, jaarlyks te #"

(") Eenvig wig (*)gebod, in 't volgende jaar beſloo- | kort te ſchieten.
ten, dat de Graaflykheyds goederen,

II. Deel.
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Oewel het oogmerk van 't ge hoorige landzaaten de zoete vruchten des
ſlooten Beſtand was de ver

Beſtands te doen ſmaaken: zulks zy naar

# vallene inkomſten van Staat te maate de openbaare vreugdebedryven en
# herſtellen, en het Landuyt de vermaaklykheden hierdoor vermeerder

eSë gemaakte ſchulden te redden, den, met die perſoonlyk by te woonen,
zoo was echter noch het eene noch het an en zich gemeenzaam onder de vergaderde
dere doelwit by de Vereenigde Geweſten be- l Burgers te gedraagen, ook meer en meer
reykt, ter oorzaake van de voorverhaalde de harten en geneegenheyd hunner onder
kerkelyke geſchillen. Want de geduurige daanen wonnen, welke, om met de tegen
aanklagten, het inleveren van verzoek- [woordigheyd hunner Vorſten vereerd te
ſchriften, en hooren der in geſchil geraak worden, geduurig niet dan op het uytvin
te Geeſtlyken hadden de Staaten ſedert den en aanleggen van nieuwe vrolykheden
eenige jaaren indiervoege bezig gehouden, toeleyden. Niet weynig had hiertoe gehol
dat, om aan de beoogde herſtelling der pen dat de Aartshertogin zelve met den
vervallene middelen van Staat te arbey voetboog, gelyk verhaald is, naar den vo
den, genoegzaam geen tyd overſchoot: gel (3) ſchietende dien geveld had: en ge- #e
ja de verdeeldheden over den Godsdienſt, lyk de werreld wel meeſt door 't voorbeeld Alb, pag.

tuſſchen de byzondere Steden gereezen,
zouden van dit gewigtige ſtuk, zoo het al
by de hand genoomen geweeſt waare, de
gewenſte uytkomſt verhinderd hebben.
Desgelyks was in 't afleggen van 's Lands
gemaakte ſchulden wcynig gevorderd, want

der Vorſten beſtierd wordt, zoo zag men 36
dien ouden wapenhandel ſedert opnieuws
als herleeven, door de Edellieden als iet

Ridderlyks aanpryzen, de ſamenkomſten
der Boogſchutteren door de Hovelingen
zoo van de eene als andere kunne, naar

integendeel had men door het anneemen 't voorbeeld hunner Vorſten, dagelyks by

der Waardgelderen veel gelds 't zoek ge woonen, en met die oefening zich ver
maakt, gelyk 'er ook, door 't beroepen luſtigen. Zulks, als in dit jaar wederom

der Dordrechtſche Kerkvergaderinge, naar den voogel geſchooten wierdt, Anna
zoo aan vereeringen, reys- en daggelden, van Croy, Weduwe van (4) Karel van (4)Hiſt de
(1) Brandt
Hiſt. der
Reform.

III. deel,
pag. 661.
-

als andere gemaakte onkoſten, gelyk (1) Ligne Prins van Arenberg, zich daarby #

ſommigen willen, by de tien tonnen gouds ook liet vinden, en een zonderling bewys #ras.
beſteed waaren.

't Gene niemand vreemd van haare afgerechtheyd in 't behandelen

dunke, mids 'er alleen tot het betaalen

den voetboog gaf. Want neemende
# Reſol. der koſten op het vonniſſen van (2) Ol van
het
geſpannen
geweer in de hand ſchoot
er Staat.
3 Octob.
1624. fol.

denbarneveld en de andere Staatsgevange zy op haare beurt naar den vogel, en vel
nengevallen, wel tweeënzeventigduyzend de dien van den hoogen maſt, op wiens

127.

guldens door de Algemeene Staaten waaren toppunt hy naar gewoonte zeer vaſt ge

van Holl.

Opgenomcn.

Ondertuſſchen hadden

de

Aartshertogen het eene en andere in hun

ſchroefd was.

Des verhief zich over dit

onverwachte voorval een

algemeen ge

ne Geweſten, naar hun beſte vermoogen juych, wierdt de Prinſes door de gilde

uytgevoerd, en niets verzuymd, 't gene broeders als nieuwe Koningin naar hunne
cenigszins

bequaam was

om hunne onder

gildekamer gebragt, en aldaar omhangen
-

ImCt
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met den vergulden halsband, waaraan een maand, met den voetboog ook denvogelge- 1619.

vogel gehecht is, op het prachtigſte ont veld hebbende en des tot Koning verklaard -

t

(1) Anna

haald. By welk voorval de toegejuychte zynde, aan de Gildebroeders een zilver
Vorſtin zich niet minder milddaadig aan de verguld halsſiraad vereerd had, 't gene de
Broederſchap bewees, dan zy zich tevoore Schutterkoningen tot huyden ten dage als
afgerecht in 't behandelen van den boo nog komen te draagen. De gedachtenis
etoond had. Te meer, mids nu op aller van dat Anna van Croy den vogel getrof

Prov.

tongen reedt hoe haar Grootvader Philips fen heeft wordt, als zynde een zonderling
de I. Hertog van Aarſchot (1) in het jaar voorval, op deezen gedenkpenning be- s

d'Hay
naut, fol.

vyftienhonderdvyfentwintig te Bergen in waard, welke onder de Gildebroeders waar

4I4

Henegouwe, op den eerſten van Bloei ſchynelyk zal omgedeeld zyn geworden,

les de la

*

%.

Borſtbeeld
Prinſeſſe, den
welke
de oudſte
van Philips
den II. Hertog , Hubn.
vanHet
Aarſchot
was,der
en naamaals
zeſtienden
vanDochter
Sprokkelmaand
desvan
jaarsCroy,
zeſtienhonderdvyfen-

-

geſlachtk.
tafel. 24o.

dertig (2) overleedt, ſtaat op de voorzyde, en binnen het randſchrift deezer tytelen:
ANNE DE CROY, DUCH EssE D'ARSCHOT, PRIN c Ess E
D'AREMBERG, REYN E.
ANNA VAN CRO Y, HERTOG IN VAN AARSCHOT, PRINSES
VAN ARENBERG, KONING IN.

Te weeten, van dit ſchutterlyke genootſchap. Op de tegenzyde ziet men, binnen eenen lau
werkrans en naaſt eenen voetboog, door eene hand, die uyt de wolken komt, den afgeſchooten
vogel gekroond op eenen ſtaf houden, boven dit byſchrift:

JUSTICE, ART, ET VICToIRE. 1619.
HEzr RECHT, DE KONST EN DE OVERWINNING. 1619.

Terwyl eene dusdaanige ruſt in de Ne konnende verwerven, vergaderden zy on
derlanden wierdt genooten, verhief zich derling te Praag, tegens het verbod des

in de gebuurryken een zeer hevig oorlogs Keyzers, en benoemden eenige Gemagtig- ,
vuur, waarin de Roomſche Nederlanden den, om hunne klagten tegens de Room

door 't bloedverwantſchap hunner Vorſten, ſchenden Keyzerlyke Amptenaaren voor

}

en de Vereenigde Geweſten door gelyke te draagen. By het doen van 't vertoog
Kerk- en Staatsbelangen, voor 't eyndigen raakten door de ſcherpheyd der uytdruk
Staande kingen de gemoederen aan 't giſten, en zy
de regeering van (3) Keyzer Rudolf was, ronderling van woorden tot daadlykheden:
volgens zyne vergunbrieven, tuſſchen de zulks op ſtaanden voet drie van 's Keyzers
des Beſtands, hun deel naamen.
) Vaſſor
#
de
Louis
XIII.tom.

III. pag.
209.

Roomſche en Onroomſche inwoonders

'Amptenaaren overmand, en hals over kop

van Boheeme een verdrag van vreede uyt de venſters van 't (4) Koninglyke Hof (4), Vaſſor
en onderlinge verdraagzaamheyd geſloo ste Praaggeſmeeten wierden. Dus de vlam #
ren. Dan die ruſt was niet langduu der verbitteringe ten dake zynde uytgeſlaa-XIII tome

rig, want eerlang beſchuldigde de een gen, ſcheen men ſedert op niets anders be- #*
den anderen van die te hebben verbro dacht, dan om het juk van den Huyze van
doch vooral de Onroomſchen ; Ooſtenryk af te werpen. Des dertig Be
waarom die ook op het ſamenroepen der windsmannen gekooren hebbende, om 't
Ryksſtaaten aandrongen, om aan de zelve Ryk te beſtieren, verzochten zy onder
hunne klagten te doen. Maar dit niet ſtand van de Gebuurvorſten hunne Geloofs
ken :

F f 2.

ge

N E DE R LA

1 16

N D S C H E

1619. genooten, en banden aanſtonds de Jeſuiten Neefden Koning van Boheeme eyndelyk
uyt geheel Boheeme. Twee der uyt de zynde overgehaald, thans beſlooten had
venſters geworpene Heeren bragten de ty de opgeſtaane Boheemers door de wape
ding van deezen opſtand aan Keyzer Ma nen te dwingen, en tot dat eynde zyne
thias te Weene: welke wegenszyne zwakke krygsvolkeren derwaart bereyds liet af

lighaamsgeſtalte tot ruſt geneegen, en wan zakken. Dus ſtonden de zaaken in Duytſch
trouwende zynen Neeve Ferdinand, te

land als Keyzer Mathias, op den (2) #"

genwoordig Koning van Boheeme, het be twintigſten van Lentemaand deezes jaars #e
wind des Keyzerlyken legers tot zyne her overleedt, en op 't aanraaden van den #".
ſtelling in handen te geeven, den aange Spaanſchen Koning en den Paus van Ro- #*
(p. Vaſſor vangen opſtand (1) door middelen van me des zelfs Neef Ferdinand, Koning
van Boheeme, den (3) achtentwintigſten #or
Xiif tom. ſchen nam de afval in Boheeme meer en van Oogſtmaand in des overleedens plaats Louis
# P*5 buurvorſten
meer toe, naar
de Onroomſche
Ge gekooren
en maate
de Vereenigde
Geweſten,
de be- #"
weegingen,wierdt,
die deonaangezien
afgevallene alle
Boheemers
#B

#" verdrag poogde te dempen. Ondertuſ
e

nydig wegens de grootheyd van den Huy en hunne Bondgenooten, omdat te beletten,
ze van Ooſtenryk, de Boheemers hunne by de ſtemhebbende Vorſten hadden aan
Geloofsgenooten van eenen krachtigen on gewend. Staande des nieuwen Keyzers (i) Merc.
derſtand verzekerden.

Te meer mids de

Krooning, die den negenden van Herfſt- #.

Keyzer, naa 't vervoeren van den Kardi maand geſchiedde, zyn deeze

# #vi.

naal Klezel afraader des krygs, door zynen (4) vangoud en zilver geſtrooid geworden Pag, red.

I. Op de voorzyde van het eerſte wordt binnen eenen lauwerkrans eene kroon door eene hand,
die uyt de wolken komt, vaſtgehouden, ſtaande dit opſchrift op eenen wimpel, welke om den
arm geſlingerd is:
LEGITIME CERT ANTIBUS.

VOOR DIE WETTIG LTK STRTD EN.
(5)II.Brief

Zinſpeelende op de bekende (5) ſpreuk van den Apoſtel der Heydenen, daar hy zegt: Indien

van Pau- ook iemand ſtrydt, die en wordt niet gekroond, ten zy hy wettiglyk geſtreeden hebbe.
# De rugzyde heeft geene verbeelding, maar deeze woorden tot opſchrift:

#t

FERDINAN DUS II. HUNGARIAE ET BO HEMIAE REX,
CORO NATUS IN REGEM ROMAN ORUM

IX. SEPTEMBR1s, MD CXIX.

FERDINAND DE II, KONING VAN HUNGARIË EN BO HEEME,
GE KRO OND TOT RO O MSC HKONING DE N 9. VAN

HERFSTMAAND, 1619.

II. Het tweede, 't gene van eene vierkante form is, voert des nieuwen Keyzers borſtbeeld,

binnen dit omſchrift, op de eene zyde:
FERDINANDus II, DE 1 GRAT 1 A ELE CT U s RO MAN oRUM
IMPERAT oR SEM PER Au Gust us, CO RoN AT Us IN
RE GEM FRAN coF U RT 1.

-
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1619.

FERDINAND DE II, DOOR GODS GE NA DE GE KOOR EN

e-m"

ROOMSCH KETZER ALTYD DOORLUCHTIG, TE FRANK
FURT TOT KONING GE KRO O NVD.

Boven eene Keyzerlyke kroon, ruſtende op eenen ſchepter en blooten degen, wordt op de an
dere zyde door twee handen, die uyt de wolken komen, nog eene Koninglyke kroon vaſtge
houden, zynde het randſchrift:
LEGITIME CERT ANTIBUS.
VOOR DIE WETTIG LTK STRTD EN.

III. en IV. De twee laatſten, welker een vierkant en het andere rond is, hebben beyden zoo

op de voor-als tegenzyden, onder eene Keyzerlyke kroon deeze opſchriften:
-

FERDINANDus II, CORONATUS IN REGEM ROMANORUM.
IX. SEPTEM B R1s, 1619.

FERDINAND DE II, GEKROOND TOT KONING DER ROME rNEN
DEN 9. VAN HERFTS MAAND, 1619.
Behalven deeze driederhande

ſtrooipenningen,

worden er nog vier andere gevonden, doch

die alleenlyk ter gedachtenis zyner Krooninge gemunt zyn en daarom alhier onmiddelyk worden
aangehecht.

I. Boven eenen ſtapel van verſcheydene wapenen,ziet men het gelaurierde borſtbeeld van den
nieuwen Keyzer, omvangen door eenen eyken-of burgerkrans, op de voorzyde van den eerſten,
binnen deezen nieuwen tytel:
II. Deel.
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FERDINANDUS II, ROMA No R U M IM PERAT o R SEM PER AUG Us T U s.

FERDINAND

DE II. ROOMSCH KEYZER ALTYD DOOR LUCHTIG.

Op de tegenzyde is eene helderſchynende zon gedekt door eene Keyzerlyke kroon, tuſſchen
drie Koninglyke, en binnen deeze zyne zinſpreuk:
I

LEGITIME CERTANTIBUS.
VOOR DIE WETTIG LTK STR YTD EN.

II. De tweede is kleyner en den eerſten in alles gelyk, uytgezonderd dat 's Keyzers borſtbeeld
hier door geenen burgerkrans omvangen, noch boven eenen wapenſtapel vertoond wordt: ge
lyk in de afbeelding kan gezien worden.

III. Op de voorzyde van den derden is zyn gelaurierd borſtſtuk, omvangen door deeze ver
ſchillende tytels, verbeeld:
FERDINAN DUS II, ROMA No RUM IMPERAT oR AUGUs T U s, REX
HUN GAR IAE

BOEM 1 eo U E.

FERDINAND DE II, DOOR LUCHTIG ROOMSCH KEYZER, KONING

VAN HONGARIË EN BO HEEME.
Eene

# kroon is op de rugzyde omvangen door twee wimpels, welke beſtempeld

zyn met deeze ſpreuk:
LEGITIME CERT ANTIBUS.

VooR DIE WETTIGLTK STR rDE N.

IV. De vierde, die mede op het voorſtuk zyn gelaurierd borſtbeeld voert, heeft in den rand
deeze verſchillende tytels:
FERDINAN DUS II, ROMAN o RUM IMPERAT o R SEM PER
AUGU sT Us; GERMAN 1 AE, HUN GAR IAE BOË M1 e ove
REX; D Ux B UR GUND 1 AE; Co M Es T1 Ro L 1s.

FERDINAND DE II, A LTO OS DOORLUCHTIG ROOMSCH KEYZER,
KONING VAN DUYTSCHLAND,

HONGARIË,

EN BO HEEME;

HERTOG VAN BOURGONDIE, GRAAF VAN TIROL.
Het ruggeſtuk bevat eene Keyzerlyke kroon, welke boven eenen ſchepter en blooten de
gen, kruyswyze leggende, door een Hemellicht wordt beſcheenen, in 't welke de Hebreeuw
ſche naam JE HOV AH, HEERE, geleezen wordt, evenals tot randſchrift:
LEGITIME CERT ANTIBUS.

I6 I 9.

VOOR DIE WETTIG LTK STRT DE N.

(r) Heiſs

Zoo gelukkig als Ferdinand was in
Keyzer te worden, zoo ongelukkig ſcheen
hy ten aanzien van zyne andere Staaten.
Die van Hungarië vielen hem af, en ver
hieven tot hunnen Koning Bethlem (1)

1619.

derlanden, en geenszins de nieuwe Keyzer
hun Heer was, als zynde de eerſte de eeni

ge Broeder van den laatſten overleeden
Keyzer, en Ferdinand ſlechts des zelven

Neef. Dit leedt wel geen tegenſpreeken;
# de Gabor, Prins van Zevenbergen. Moravië, maar de Aartshertog Aalbert, ziende de
#II. (2)Silezië, ja zelfs die van Ooſtenryk zwakke lighaams geſteltenis van den laat
pag. 62- al ſtonden tegens hem op, en verbonden ſten Keyzer, was voor zyne erflanden al

#" zich, onder verſcheydene voorwendſels, by 't leeven zyns Broeders bezorgd ge
fertom I. met de weerſpannige Boheemeren. De weeſt, en had (3) den tweeden van Sprok- (3)Merc.
P*8 *** laatſten poogden hunnen afval te recht kelmaand deezes jaars zynen Neeve Fer- #
vaardigen met voorgeeven dat de Aartsher dinand by volmagtsbrieven bevolen zyne tome VI.
tog Aalbert, Vorſt van de Roomſche Ne ervelyke Staaten te beſtieren, met zoodaa- ****
nige
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nige onbepaalde magt van zelf in zynen was geweygerd, thans ook alzoo den vol- 1619.
naam desnoods den eed van onderdaanig len eygendom deezer ervelyke goederen
heyd en hulde te ontfangen: welke ook aan zynen Neef Ferdinand, gekooren Key
op den tienden van Herfſtmaand door de zer, op te draagen. Dit geſchied zynde
Staaten van Ooſtenryk aan den Aartsher liet Ferdinand die van Opperooſtenryk (2) (3) Merc,
tog Aalbert en Iſabelle zyne Gemaalin tot het afleggen van den eed van onder- #ng.
wierdt afgelegd. Desonaangezien dewyl werping andermaal aanmaanen, en, mids # vi.
hy zich met de beſtieringe zyner Neder zy weygerden te gehoorzaamen, den pag. 28o.

landen vernoegd hieldt, en geenszins van Hertog van Beijeren tegens hen optrekken,
den rondborſtigen ommegang zyner zoo
zeer toegeneegene onderdaanen konde af
getrokken worden, om perſoonlyk zyne
nieuwgeërfde Staaten te gaan beheerſchen,
vondt hy goed,evenals door hem de Keyzer

en door de wapenen noodzaaken om
aan hem den behoorlyken eed van gehoor- (3) Merc.
zaamheyd, uyt krachte der gemelde over- #
dragte van den Aartshertog Aalbert, af te tome IV.

leggen. De gedachtenis echter van de ****

(1) Hiſt de lyke waardigheyd, die hem de (1) Keur hulding, aan de Aartshertogen Aalbert
#. vorſten door Jan Zwichard Aartsbiſſchop en Izabelle door die van Ooſtenryk ge
pag. 355. van Ments hadden laaten aanbieden, en nu daan, wordt op dit gedenkpenningtje be
voor de tweede maal om de zelfde reden

waard.

Om de borſtbeelden der Aartshertogen, leeſt men in den rand van 't voorſtuk dit omſchrift:
ALBERTO ET ISABELLAE, ARCHID U c1 B Us AUSTR 1 AE, STAT Us
AUSTR 1 A c1 HO MAGIUM PR.AE ST 1T ER U NT, 1o. SEPTEM B R 1s.

AAN AALBERT EN 1z AB ELLE, AARTS HERTOGEN VAN ooszEN
RYK, HE B B EN DE OOSTENR YKSCHE STAATEN, DEN TIENDEN
VAN HERFSTMAAND, HULDE GE ZWOO REN.

Op het ruggeſtuk ziet men boven eenen ſchepter en degen, kruyswyze leggende, eenen vlie
genden arend, welke van den eenen kant door een onweder gedreygd, doch van den anderen
door eene zon beſcheenen wordende, zynen bek naar eene Keyzerlyke kroon uytſteekt, onder
deeze ſpreuk:

PREMOR, NoN OPPRI MoR. MDCxIx.
IK WORD GEDRUKT, DOCH NIET ONDER DRUKT

1619.

De Boheemers ondertuſſchen, ſteunende Herfſtmaand zynde vergaderd, verkoo

op de beloofde hulp der verbondene On ren zy, mids alle andere Vorſten dien
roomſche Vorſten ,

waaren ſedert de twiſtappel hadden van de hand geweezen,

Aartshertog Ferdinand te Frankfurt als Frederik Keurvorſt van den Palts tot hun

Koning van Boheeme door de Keurvorſten nen Koning: welke keuze den volgenden
erkend en in hunne vergadering ontfangen dag door de Gemagtigden van Silezië, Mo
was, tegensden zelven nog meer verbitterd ravië, en Lausnits met gemeene toeſtem
geworden, en verklaarden, op den negen minge (5) wierdt goedgekeurd, en hy (5) Merc,

(AMerc. entwintigſten van Oogſtmaand , by (4) ook tot Vorſt dier geweſten aangenomen. #

#

plegtige eedzweering hem nooit voor Ko Dees was thans met de andere Onroom- #vi.

#vI. ning van Boheeme te zullen erkennen, ſche verbondene Vorſten te Rottenburg pagio9.
Pag, 108, maar den troon ledig te ſtaan, en tot het vergaderd, als hy de tyding dier verkie
verkiezen van eenen nieuwen Koning te zinge ontfing, en op hunnen raad die aan
zullen treeden. Tot dat eynde de Staats eboode waardigheyd aannam, by ſchrift
leden van Boheeme op den vyfden van yke bekentenis aan de Landſtanden van
Gg 2
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1619. Boheeme toegezonden: wier Gemagtigden

plegtigheden geſchiedde i wordende hy

dienvolgens hunnen nieuwen Koning en onder andere in Koninglyk gewaad op het

zyne Gemaalin over het aanvaarden der voorhoofd gezalfd, het zwaard, de ſchep
Boheemſche kroone kwaamen gelukwen ter, en ryksappel hem in de hand gegee
ſchen. Den laatſten van Wynmaand ven, en de kroon op het hoofd gezet.

deeden zy beyden hunne Staatlyke intree By 't eyndigen dier ſtaatlykheden wierden
de te Praag, alwaar in de kerk van het de volgende twee eerſte voor ſtrooi (2) Merc.
Vorſtlyke # de Krooning van den nieuw penningen (2) van goud, en zilver on- ##

de gemeente te grabbel # tome
1619. VI.
coMere gekooren Koning op den vierden van Slagt der
zoo
als
de
twee
laatſten
om
de
gedach
Pag.
I55
#” maand, in 't byweezen van 's Konings
:619:,, Broeder, den Prins van Anhalt, (1) en tenis dier Krooninge te bewaaren gemunt

tome VI,

## andere Onroomſche Vorſten, met veele

zyn.

I. De eerſte deezer ſtrooipenningen voert op de eene zyde en onder eene Koninglyke kroon
tot opſchrift:
F R I DE R 1 c U s.
F RE D E R I K.

En onder eene diergelyke op de andere zyde deeze woorden, tot volmaaking van den zin van
't voorgaande:
CORONAT Us BOHEM 1 AE REX,
4 NOVEMB R1s

1619.

GEKROOND KONING VAN BOHE EME,

DEN 4. VAN SLAGTMAAND 1619.
II. Eene Koninglyke kroon, van een
##"
Merc,
voorzyde van den tweeden vaſtgehouden,
16#

Hemellicht beſcheenen, wordt door vyf handen op de
omdat ze door vyf gemagtigden den Koning was op

gezet geworden. Deeze waaren de Grootmaarſchalk , de Burggraaf, de Grootmeeſter, de

tome VI. Grootkamerheer, (3) en de oudſte Kerkedienaar. Waarop ook dit omſchrift zinſpeelt:
pag. I54

DANTE DEO ET OR DINU M CONCORDIA.

GoD EN DE EENDRAGT DER STAATEN DIE GE EVEN DE.

. Want de kroon wierdt hem door de gemelde Staatsleden in den naam der Heylige Drie
ëenigheyd, op 't hoofd gezet. Op de tegenzyde leeſt men dit opſchrift, binnen eenen lauwer
krans:

FRIDERICUS, ELECT Us BOHEMIAE REX, CORO NATUR DIE
v4. NOvE MB R Is A NNO

1619.
FRE

H IS TO RIP EN N IN GE N.

II. Boek.

I 2 II

1619.
FREDERIK, GE KOOREN KONING VAN BO HE EME, WORDT
GE KROOND DEN 4. DAG VAN SLAGT MAAND,

1619.

III. Op de eene zyde van den derden wordt aan eenen Leeuw en eene Leeuwin door eene hand,
die uyt de wolken komt, eene Koninglyke kroon toegereykt, binnen dit randſchrift:
QUI DAT TUEATUR ET ORNET.
DAT HY, DIE ZE GEEFT, HAAR BESCHERME EN VERSIE RE.

En dewyl dees penning niet, als de twee voorigen, geſtrooid, maar alleen ter gedachtenis der
voorgevalle Krooninge gemunt is, leeſt men op den voorgrond:
IN MEMORIAM.
TER

GEDACHTE NIS.

Onder eene Keurvorſtlyke kroon ziet men op de andere zyde de wapenſchilden van den nieu
wen Koning en zyne Gemaalin, omhangen met den Ridderlyken hoosband, en daarop de ge
woonlyke zinſpreuk:
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.
DAT HEM ARG WE DER VAARE, DIE 'ER ARG U2 T DENKT.

Met deeze Ridderordre was hy van zyner Vrouwe Vader, op den vierden van (1) Sprokkel (1) Larray
Hiſt.d'An
maand des jaars zestienhonderddertien te Londen beſchonken. # buytenſte omſchrift, in te glet.
tom.
genſtelling van de bekende ſpreuk van (2) Ovidius, luydt aldus:
II. fol.
7oo.

(z) Meta
morph.

oUAM BENE coN VENIUNT? ANNo MDCxIx.

lib. II.

fab. XIII.

HOE WEL KOMEN ZE OVERE EN? IN 'T j AAR

1619.

Yſn 846.

IV. Op de voorzyde van den vierden leeſt men, rondom het geharnaſte borſtbeeld van den
nieuwen Koning, in den rand deeze tytels:
FRID ER 1 c Us, D E1 GRAT 1 A REX BOH E M1 AE, Co M Es PAL AT IN Us,
ELECToR, D U x BAvAR 1 AE, MAR c H 1 o M OR A v 1 AE, D U x
SIL Es 1AE, MAR CH 1 o L USAT IAE.

FREDERIK, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN BO HEEME,

PALTS GRAAF, KEURVORST, HERTOG VAN BEIJERE,

MARKGRAAF VAN MO RAVIË, HERTOG VAN
SILEZIË, MARKGRAAF VAN LAUS NIzrs.
Boven eenen bundel pylen ziet men, in het binnenſte rond der tegenzyde, eene Koninglyke
kroon door vyf handen vaſthouden, binnen deeze ſpreuk:
DANTE DEO ET OR D IN U M CON COR DIA.

GOD EN DE EENDRAGT D ER STAAT EN DIE GE EVEND E.

Waarrondom in 't lange deeze tytels tot opſchrift te leezen ſtaan:
FRIDER Ic Us, D E1 GRAT 1A COMEs PA LAT IN Us RHENI,
SA cR 1 Ro M AN 1 IM PE R11 ELECT o R;
DUX BAVAR 1 AE ;

CORONAT us ET CREAT us IN REGEM BOHEM1AE,
MARCH1oN EM MORAv 1 E,

DUCEM SIL Es 1AE, ET MARCH1 oNe M UTR1 u so UE LUSATI.AE,
ANNO CIO IO CXIX, DIE IV. NOVEMB R1s.
II. Deel.

Hh

FRE

I 2 2.

1619.

N E D E R L A N D SC H E
FREDERIK, DOOR GODS GE NA DE PA LTSG RAAF AAN

e-m"

DEN RTN ;

KEUR VORST VAN HET HET LIGE ROOMSCHE RTK,
HERTOG VAN BEIJ ERE,

GEKRooND EN GE Koo R EN TOT KONING VAN Bo HEEME,
MARKGRAAF VAN MO RAVIE, HERTOG VAN SILEZIË,
EN MA RKG RAAF VAN BET DE DE LA US NITSEN,

IN 'T JAAR 1619. DEN 4. DAG VAN SLAGTMAAND.
De Staaten van Boheeme, welke drie kanten (6) ſcheen te zullen waater ſchep- #al
(i) Mere dagen laater, byna op de (1) zelfde wyze pen, en door den vloed der ſamenzwee- #I.
Franç
's Konings Gemaalin Elizabet, Dochter ringe eerlang ſtranden ja geheel ſchipbreuk- pag. 134.
# vi, van Jakob Koning van Grootbrittanje, lyden: wanneer nog bytyds alle des zelfs
pag. 155 tot Koningin van Boheeme kroonden, waa Bondgenooten het in gevaar zynde Huys
ren doór het beroepen van eenen nieuwen met al hun vermoogen byſprongen.
Koning zoo niet bezet geweeſt, of hadden Maximiliaan Hertog van Beijere deed in
leger der
ook zorg gedraagen om een leger van om alle vaardigheyd het
trent dertigduyzend man tot hunne be Roomſche verbondene Vorſten tegens Bo1CCIC C1C

#

-

ſcherming, in 't veld te brengen. Over heeme, onder het (7) beleyd van den #”
(#Heiſs het zelve had Erneſt van Mansvelt (2) het Graaf van Tilly, optrekken. De Koning 'Emp.

#

bevel, welke een baſtaard van Graaf Pe van Poolen viel van den anderen kant in #

tome II. ter van Mansvelt, geweezen Landvoogd Opperhungarië, en noodzaakte Bethlem

##a (3) der Roomſche Nederlanden, was. In Gabor, ter beſcherming van zyne eygene
Jol.434

den beginne ſcheen het geluk de Boheem landen terug te trekken. Zooals ook de

ſche wapenen, tot wier onderſteuning Aartshertog Aalbert niet verzuymde van
de Vereenigde Geweſten eenen onder zynen Neef tydig by te ſtaan: want hy
(4) Reſol.

ſtand van (4) vyftigduyzend guldens zondt hem, onder het beproefde beleyd van de Pari
van Holi 's maands inwilligden , als in vollen den Graaf van Buquoy (8), debloem van al-#"
derStaaten

#
619. fol. ren tegemoete te loopen , want zoodra
ledeWalſche en Luxemburgſche krygsben- fertom I.
# " zich Mansvelt aan 't hoofd der Bo den; by welke zich ook veelen van den "5 ***
-

#
138.

heemſche krygsmagt geſteld had, maak eerſten Adel, als vrywilligen, gevoegd
te hy, naa 't verjaagen der Keyzer hadden.

Zoodat hy, hoe groot ook de

ſchen, zich niet alleen in 't kort meeſter van gevaaren waaren, waarmede zyn Stam

byna geheel Boheeme, maar die zaagen huys gedreygd wierdt , echter moed
zich eerlang genoodzaakt, om zelfs onder hieldt, en alle de ontworpene aanſlagen

(9Mere het geſchut der ſtad (5) Weene te wyken. hunner ſamengezwoorene vyanden on
# Terwyl aan den kant van Hungarië Beth magtig oordeelde om het zelve, door de
# vI. lem Gabor zich van Kaſſau in Poze meeſter Roomſche verbondene Vorſten dus zynde
maakte, en naar de Ooſtenrykſche Landen bygeſprongen, geheel te konnen onder
afzakkende met de Boheemſchen vereen drukken: als uyt deeze drie legpenningen

pag.132

de.

Invoege thans door deezen ſtaats

is op te maaken, die in de Roomſche Ne
ſtorm het ſchip van Ooſtenryk aan alle derlanden en dit jaar gemunt zyn.

I; Op de eene zyde van den eerſten dryft een Koninglyke ſchepter op het ſchild van Pallas,

Godinne der wysheyd, in 't midden van eene ontſtelde zee #
-

-

-

de
Zynde het #
-

w

Van

H I S TO RIP EN N IN GEN.

II. Boek.
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van de Koninglyke magt, geveyligd door eene wyze en welbeleyde verdeediging in 't midden 1619.
der gevaaren. Het omſchrift is deeze ſpreuk van (1) den Venuzynſchen Lierdichter:

(1) Horat

Eiſt Ei.

#

AD VERSIS IM MER SABIL IS UND IS.

Ul 22 •

O NB EZ WTKELTK IN TEG EN SPOED EN.

Rondom het gekroonde wapenſchild der Aartshertogen, leeſt men in den rand der andere zyde
deezen tytel:
ALBERTUS ET IS ABELLA DE I GRAT 1A.

1619.

AALBERT EN IZABELLE DOOR GODS GENADE.

1619.

II. Het geluk van den Huyze van Ooſtenryk ſtaat, op de voorzyde van den tweeden, op eenen
gevleugelden bol onverzettelyk, onaangezien het blaazen van twee ſtormwinden, het beſtooken

n

van twee helſche raazernyen, en het begrimmen van twee gedrochten. Zynde het zinnebeeld

#

der verſcheydene vyanden, tegens het zelve huys onderling vereenigd. Het omſchrift is deeze # V.
ſpreuk van den Mantuaanſchen (2) Heldendichter:
SUPER AND A FEREND O.

Yſu 71o,

1619.

DO OR UT THARD EN TE BO VEN TE KOMEN.

1619.

Op de rugzyde ſtaat binnen eenen roozekrans een kaſteel of burg, en daarboven twee afge
kapte handen, zynde het wapenſchild van Antwerpen. Waarom ook daar onder ſtaat:
SE NAT Us PoP U L Us Q U E A N Tv ER PIE N s1 s.
DE RAAD EN 'T VOLK VAN ANTWERP EN.

Want de oude Hiſtoriën willen dat aldaar zeker reus, Druon of Antigon genaamd, oudtyds

zoude gewoond hebben, die zwaare tollen en ſchattingen van de voorbyvaarende ſchepen vorder
de, en den betrapte ſluykeren de (3) een hand afkapte en in de Schelde wierp: van welk afkap- (3) Guic
pen en in de rivier werpen dier handen die ſtad den naam van HAN D-w ERP EN zoude gekrec- # d
gen hebben. In den buytenſten rand ſtaat verder dit omſchrift:
# er
fol. 58.

HEN RICUS VAN DER STOCK, QUAESTOR GENERALIS.
HENDRIK VAN DER STOCK, ALGEMEEN SCHATMEESTER,

Welke bediening drie jaaren duurt, wordende daartoe door Dekens der Gilden met meerder- (a) Guice,
heyd van (4) ſtemmen een uyt drie Edellieden, door den Magiſtraat voorgeſtelt, gekooren.

Beſchr. der
Nederl.

III. Op het voorſtuk van den derden is boven den Ooſtenrykſchen Leeuw een ſcheepsroer,

of fol. 75.

# te zeggen, het beſtierder opgedraage Keyzerlyke regeeringe verbeeld, binnen dit
TanGICIlrift:

e

-

-

FORTIBUs EST FORTUNA vIRIS. , 1619.
HET GELUK IS VOOR DE KLo EKMo E DIGEN. 1619.
opſchrift:het gekroonde wapenſchild der Aartshertogen, leeſt men in den rand van 't ruggeſtuk
ditRondom
t

Gector Rs Pou R LA CHAME Re DES CoMPT es EN BRABANT.
L EG PENNINGEN VOOR DE REKEN KA MER IN BRABANT.

By de uytkomſt bleek eerlang, dat het zeſtienhonderdtwintig liet werven, maar
162o. vertrouwen der Aartshertogen, van dat | hy verklaarde zich ook ten voordeele van

T hun Huys zoo ligt niet zoude te onder- den Huyze van Ooſtenryk en tegens de
drukken zyn, op geen ydele herſenſchim | opgeſtaane Boheemers. De Keyzer aldus
gegrond was. Want niet alleen dat de | van de hulp van zoo magtigen Keurvorſt
#" Keurvorſt van Saxen, tot beſcherming zy- | verzekerd deed het Koningryk Boheeme
### .. ner grenzen drieduyzend (5) voetgaſten en | in den Ban des Ryks, en beval de uytvoe
#yi. duyzend ruyters met den aanvang des jaars | ring van dienHaan
h 2.den Hertog van Beijere
CIl
- W-WW-We

N E D E R LA N D SC H E
gemeldat
162o en el
Bohee
waar,
(1) den
dendeKeurv
orſt
Saxen
van om
mers,
dit. aldien hy tot herſtelling der verloore ruſte
het gevelde Banvonnis tegens hen ter uyt
g#e onweder te doen overdryven, vier Afge voeringe leyde. Om dit dan werkſtelli
g
162o.... zanten aan den Keurvorſt zonden, om te maaken, rukte hy een leger van vyf
tome VI.
pag. 38o. hem der naauwe verbindteniſſe, die hy met entwintigduyzend man byeen; (3)'t gene # Merc.
het Boheemſche Ryk had, te erinneren, van het noodige geſchut en den mond- en #
met verzoek, dat zyne Doorluchtigheyd, oorlogsvoorraad ryklyk voorzien, naar #ne VI.
I 24

#

zoo zy volgens die oude verbindteniſſen de grenzen van Lausnits afzakte. Naauwe- **"
niet goed vondt het Boheemſche Ryk lyks had hy die bereykt of zondt zynen
thans by te ſtaan, immers aan 't zelve

de

Raadsheer Jakob Grunthalt aan de Staaten

G)Merc. gunſt deede (2) van zich onzydig te gedraa

van dat Geweſt, met laſt van den zeven

gen. Maar dit verzoek had geenen ingang,

tienden van Herfſtmaand in de ſtad Baut

#

tomevi. want de Keurvorſt gaf den

#

tOt

ſen te vergaderen, om de bevelen des Key

Pºg 389 beſcheyd, dat hy dier verbindteniſſen niet zers aan te hooren. Dus alles tot het uyt
onbew
uſt was, doch hebbende tot zyn leet
weezen gezien hoe zy, tegens zynen
voorheen gegeeven raad, denafval hadden
voort- en dus het Rykin volle vlam gezet,
zy het niet quaalyk konden neemen by

voeren van den Ryksban hebbende ver

vaardigd, vondt hy goed deeze twee (4) #
gedenkpenningen onder de Bevelhebberen S##
zyns legers, ter eeuwige gedachteniſſe Albert
nae. pag'
van den aangevangen togt, om te deelen. #!

I en II. Op de voorzyden van beyden ſtaat het wapenſchild van den Keurvorſt van Saxen;
en daarrondom dit Hoogduytſche kantſchrift:
JOHAN GEORG, HERTZo G ZU SAc Hs EN, GHUL cH, CL Ev E UND
BER G 5 CHU RFU Rs T.

JOHAN JORIS, HERTOG VAN SAXEN, GULIK, KLEEF, EN
BERG; KEURVORST.

Rondom eenen ſtapel van allerleye ſamengebragte wapenen, leeſt men tot randſchrift deeze
woorden op de tegenzyde:

) ,

ZUM GLUCKLICHEN ANFANG, UND GUTEM EN DE.
TEN GELUKKIGEN AANVANG EN GOED EN ETND E.

Zoodra de nieuwen Koning Frederik maar ook onder het

beley

(5)
d van den
van Boheeme verſtondt, hoe de Staaten van Markgraaf
Jeger
Brandensdorf
van
van
Lausnits door den Keurvorſt van Saxen

(5) M

#e

burg zesduyzend ſoldaaten, om het ver- 629:
waaren ſamengeroepen, zondt hy, als gaderen der beſchreevene Staaten, en de #
Markgraaf zoo van het Opper-als Neder uytvoering des Keyzerlyken Bans te belet

lausnitſche niet alleen een zeer uytdrukke
lyk bevel aan Adolf Gersdorf, algemeen ten. Dees maakte zoo grooten ſpoed ſtaan
Bevelhebber en Landvoogd van dat Ge de die oprogt, dat hy met zyne manſchap,
byna evenzooras als men van zyne afkomſt
weſt, van de bevole byeenkomſt der be te Bautſen bericht kreeg, zich voor de
ſchreevene Staaten geenszins te gedoogen,
poorten ja binnen de ſtad zelve bevondt.
Alwaar

e

Y

H IS T O R I P EN N I N GE N.
(1) Merc.
Franç.
162o.

tome VI.
pag. 4 II.

Alwaar hy niet alleen den Landvoogd Gers
dorf en (1) Auguſtyn Smid, Gemagtig
den des Keyzers, maar ook verſcheyde
ne Staatsleden, die op de gedaane aan

II. Boek.
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I62o

voeren, trok zyn leger in beyde de Laus
nitſen, nam Gorlits en eenige andere ſte

den in, en ſloeg het beleg voor Bautſen.
De bezetting verweerde zich kloekmoedig

maaning van Saxen bereyds in die ſtad om en ſloeg, ſtaande de tyd van drie weeken,
te vergaderen verſcheenen waaren, liet ge verſcheydene ſtormen af, onaangezien de
vangen neemen, van daar naar Zittau voe ſtad door 't ingeworpen vuur voor 't meeſte
ren, en binnen de ſtad tweeduyzend zy gedeelte in de aſſche gelegd was. Doch
ner medegebragte ſoldaaten onder het be naa eenen vyfden aanval wierdt ze ge
vel van eenen nieuwen Stedevoogd trek noodzaakt den vyfentwintigſten (3) van
ken. Sedert toog hy naar Gorlits, alwaar Herfſtmaand het verdrag der overgaave te

hy, gelyk ook in verſcheydene andere ſluyten. De gedachtenis van dit gelukkig
ſteden van 't zelve Geweſt, het zelfde uytgevoerde beleg wordt op deeze ge
(2) Parri
val ſiecle
de fer.
tom. I.
Pag. I45,

(3) Ten
zelii Num.
Saxon. lin,
Albert.

Pag, 432 •

verrichtte. Zeer mishaagde dit den Keur denkpenningen bewaard, welke door
vorſt van Saxen, dewyl hy gewenſcht laſt van den Keurvorſt van Saxen ge
had het geſchil liever door een verdrag (2) maakt, en onder de Bevelhebbers zyns
dan door de wapenen beſlecht te zien. legers, die op deezen krygstogt hadden

Doch op deezewyze zich vindendegenood uytgemunt, zoo van goud als zilver uyt
zaakt om de gedaane bedreyging te vol gedeeld zyn.

I. De Keurvorſt wordt in volle wapenruſting, en met den bevelſtaf des aanbetrouwden krygs
togts in de rechter hand, op de voorzyde te paarde zittende verbeeld, binnen dit randſchrift:

JOHANNE s GEORG1us, De1 GRAT 1A DUX SAX on 1 e , JULLE,
CLIVIAE, ET MONT1u M, ELECT oR. 25. SEPTEMB R1s.

yo HAN goR1s, Door Gods GENADE HErroG VAN SAxEN,
GULIK, KLEEF, EN BERG, KEURVORST. DEN 25. VAN
HERFSTMAANVD.

Bautſen, hoofdſtad van 't Opperlausnitſche, ziet men op de rugzyde belegerd en in volle vlam,
en daarrondom leeſt men in den rand dit jaarſchrift:
BVD Iss IN A CAEs ARI R E GIG VE sVo RED DIT A.
BAUTS EN AAN ZTNEN KEYZER

EN KoNING

WEDERGE GE EVEN.

II. De tweede is kleyner, doch byna den eerſten gelyk, konnende het gering verſchil beter
in de afbeelding gezien dan uyt de beſchryvinge begreepen worden.
II. Deel.

Ii

Naa

1º6

162o.

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

Naa 't overgaan van Bautſen moeſt de gerymdheyd een- en andermaal(5) aan het (;) S. de
Markgraaf van Jegersdorf met zyne wey

Turkſche Hof geklaagd: dierhalven beſloo- #el.

ten de Staaten door de wapenen zich zelven tuſch den
(#ere
manſchap
Silezië tot
wyken,
# nige
invoege
eerlang naar
geheel(1)Lausnits
reden

te rechten, hadden op het eynde van 't voor- #

• tome VI. gebragt wierdt: wen ſlechts Moravië al
" Ieen nog overſchoot, werwaart de Graaf
van Bucquoy het met de Nederlandſche
hulpbenden en zulk een gelukwendde, dat

gaande jaar zes kloeke oorlogſchepen roov. pag.
uytgeruſt, en onder het beproefde beleyd 3°.

van Hopman Mooy Lambrecht naar de

Middelandſche zee gezonden, om reden
de ſtad Iglau zich aanſtonds onderwierp, 't van deeze vyandlykheden en voldoenig van
geene ook van Snaim gevolgd wierdt. De de geleede ſchaade te vorderen. In 't door

Hoogbevelhebber Spet, weder in genade

ſtreeven van 't naauw van Gibraltar ont

des Keyzers ontfangen en tot zynen pligt moette hy twee roofſchepen van Al
gekeerd zynde, deed voorts ook alle de giers, die hy (6) aantaſtte, tot de over- (6)Pieter
G)patival overige ſteden, eensdeels (2) gewillig, gaaf dwong, en naa honderdvyfentwin- #".
#r andersdeels door geweld, zich aan die Ma tig Barbaaren daar uyt geligt te hebben, in bar, pag.
# jeſteyt onderwerpen. Zulks de oorlog, den grond boorde. Sedert verſcheen hy "7.
die in den beginne door de gaande geraakte onder het laaten waaijen van de bloedvlag,
driften der afvalligen van zeer langen duur voor de haven van Algiers, liet het an
ſcheen te zullen weezen, niettemin ſchie ker vallen, en van zynen laſt aan de Regee
lyk en onverwacht op deeze wyze in dien ring dier ſtad kennis geeven, met bedrey
oord weder geëyndigd wierdt. Terwyl ginge, zoo zy hem voldoening weyger
het oorlogsvuur dus in andere Geweſten de te geeven, van niet alleen de reeds ge
blaakte, en de Staatſche en Aartshertoglyke vangene Turken, maar ook alle de ande

knechten op eens anders grond, onderden ren, die hem ſedert nog mogten in handen
naam van hulpbenden elkanderen vyandlyk vallen, rug aan rug gekoppeld te zullen
aantaſtten, wierdt het Beſtand tuſſchen de laaten in zee werpen, of aan de ree ten
Vereenigde Geweſten en de Aartshertogen ſpiegel derhaaren ophangen. DeAlgierynen
heyliglyk onderhouden, en hadden de nogtans ſpottende met deeze bedreygingen,
eerſten het genoegen van hunnen koophan zoo liet hy het grootſte gedeelte der geno
del dagelyks meer en meer te zien bloeijen mene Turken (7) ruggelings ſamengebon- (7) Aitze
en groeijen: dewyl zy met geene Mogend den verdrenken en de overigen aandenmaſt #
heyd, zoo men die van Algiers uytzon in 't # der ſtedelingen opknoopen. En ooi
dert, eenig het minſte geſchil hadden. ſtaaken
Naadeezeſtrafpleeging
verrichtinte zee;
hebben,
de Staatſche ſchepen
al- #
Ol. I47.

By het verbond, dat de Turkſche Keyzer
en de Vereenigde Geweſten in het jaar zes waar zy in 't kort weder twee andere roof
tienhonderdzeventien onderling geſlooten ſchepen bejegenden, en met cene gelyke
hadden, was onder anderen uytdrukkelyk dapperheyd veroverden. Met deeze nieu
(3)s de bedongen, dat de ſchepen dier (3) Geweſ we gevangenen, daar veelen van den eerſten
ten niet zouden moogen doorzocht wor rang onder waaren, kwam Hopman Mooy
# den, onder voorwendſel van te zien of die Lambrecht andermaal weder voor Algiers,
de Staat niet met goederen, den vyanden der Tur en vernieuwde zynen voorigen (8) eyſch,

#
an

8) Pi

##

##

ken toekomende bevracht waaren.

Ech

onder gelyke bedreyging. Dit verbaasde van Bar-

27.

ter was het onder dien dekmantel, dat die

zoodaanig de Ongeloovigen, dat zy hem #"

â

van Algiers de ſchepen der Vereenigde Ge alle de gevangene Nederlanders toeſchik
weſten aandeeden; en dewyl de Staaten by ten; met belofte van voortaan de Neder
een uytdrukkelyk bevel het gedoogen van landſche ſchepen ongemoeid te zullen laa
dit onderzoek hadden verbooden, wier ten vaaren.

Wat het geroofde goed be
den de Nederlandſche ſchepen, om het ven,
langdemids
dat was
onmoogelyk
weder en
te gee
het overlang
verkocht
des
doen van tegenſtand, door die van Algiers
geweldiglyk aangetaſt, en het bootsvolk in alom verſpreyd was. Wegens dat de acht
ſlaverny gevoerd: zulks de Turkſche vry

## buyters op (4) deeze wyze binnen dertien

i

baarheyd
der Vereenigde Geweſten by de
Barbaaren door deeze rafoefening dusda

van ſtaat maanden wel honderddrieëntwintig ſche nig herſteld was, wierden de volgende ge
#
pen van de Hollanders hadden genomen. denkpenningen tot lof van Maurits, als Op
. deel,
fol,. Te vergeefſch had men nu over deeze on peradmiraal, gemaakt.

I. In

-

H IS TO RIP EN N IN GE N.

II. Boek.
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162o.

I. In den rand des voorſtuks van den eerſten leeſt men, rondom het geharnaſte borſtbeeld van
Maurits, deeze tytels:

MAURITIUS, PR1 NcE Ps AURANIAE, COM Es NASSA v1 AE CATT 1 ME
LI B o c1; MARCH 1 o VER AE ET VLISS1 N GAE.
MAURITS, PRINS VAN ORANJ E, GRAAF VAN NASSOU,
KATZE NELLENBO GE; MA RKGRAAF VAN VEERE
EN VLISSINGE.

Het ruggeſtuk verbeeldt een Turkſch en Nederlandſch oorlogsſchip ; binnen het omſchrift
deezer woorden:

ARM AT A NEQUITIA MERGITUR, zo. FEBRUAR11 162o.
DE GEWAPENDE ZEE RO VERS WORD EN VERDRONKEN, DEN
2o. VAN SPROKKEL MAAND.

162o.

II. De tweede, in dit zelfde jaar, door den Zeeraad, en des waarſchynelyk op 't zelfde voor

val gemunt, voert Maurits geharnaſt borſtbeeld, binnen eenen krans en dit randſchrift, op de
voorzyde:

MAURITIUS, PRINcE Ps

AURaniz, NAssaviz,

CATT 1 ME LIB oc15

MARCH 1 o VERAE ET VLISs 1N GAE.

MAURITS, PRINS VAN ORANJE, GRAAF VAN NAssov,
KATZE NELLENBO GE; MARKGRA AF VAN VEERE
EN VLISSING E.

Op de tegenzyde, dewyl zyn beleyd nu niet min te water dan tot nogtoe te lande roemruch
tig was, ziet men uyt eenen geknotten ſtam eenen volwaſſen boom verbeeld, binnen dit zon
derlinge omſchrift, op zyne voorheen aangenome zinſpreuk ſpeelende:
SURCULUS JAM ROBOR PERFECTA, ANNO 16zo.
DE TE LG IS THANS EEN VOLKOMEN ETKENBOOM,
IN 'T JAAR 16zo.
Ii 2.

Door
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Door dit aanmerkelyke voorval ſteeg even vuuriglyk begeerd wierdt,zag men dit

162o.

Aft

het ontzag der Vereenigde Geweſten by grootewerk(4)in zeven dagen voltrekken, ##
alle zeemoogendheden in den hoogſten vervolgens op den laatſten dagdes voorgaan- van ſtaat
top van aanzien: zulks alle zeebouwende den jaars door den Veneetſlaan ſchen Afge- #
volken van Europa zich het tot eer en Wit zant en de Staatſche Gemagtigden onderte- fol. 8.
ſe verzekerdheyd rekenden, van onder de kend,en den achttienden van dit tegenwoor

krachtdaadige beſcherming der Nederland dige door de Algemeene Staaten goedge
ſche vlooten en geleydende oorlogſchepen keurd en beveſtigd. Des zelfs inhoud was,
hunnen zeehandel, buyten vrees van eenig dat aan den eerſten der Bondgenooten, die
geweld, op alle wateren geruſtlyk te kon vyandlyk wierdt aangetaſt,door den anderen

men behartigen. De Vryeſtaat van Ve een onderſtand van (5) vyftigduyzend gul- ##
neetſië zelf aan wien
in het jaar zeſtien denster maand, in geld, manſchap, of ſche- #"

(!)Meter honderdnegen de Heer vander (1) Mylen,
#". als buytengewoon Gezant was afgevaar

#
van den beoorloogden zouden #
ezorgd worden. Grooteren onderſtand van #:

verſo

noode hebbende was verſtaan, dat hem

digd, had nu ſedert eenigen tyd getracht

tot onderlinge verzekerdheyd en welzyn die ook zoude gegeeven worden, onder
met de Vereenigde Staaten een weder voorwaarde van vergoeding naa 't eyndi
zydſch beſchermend Verbondte ſluyten, en gen des oorlogs. Aan de hulpbenden was

#, tot dat eynde op 't uytgaan (2) van 't voo de vrye oefening van haaren Godsdienſt,
#" rige jaar aan zynen Geheymſchryver Chri en by ziekte de gaſthuyzen van den genen
# ſtoffel Zuriano, Afgezant by de Vereenigde toegeſtaan, in wiens dienſt zy gebruykt
#" Geweſten, de noodige volmagt daartoe wierden. En dit alles zonder kreukinge
gegeeven. De Staaten, des
ook niet on der verbonden, die zoo de Veneetſiaanen

geneegen, bewilligden ligtlyk in dit ver als de Vereenigde Geweſten met andere
(3) Aitze-zoek, en benoemden (3) den Ridder Jo Vorſten bereyds gemaakt hadden. Ter
#"han Gog Burgermeeſter van Zutfen, en gedachtenis van dit wederzydſche Veren oorl. nog zes andere Gemagtigden, om nevens bond, 't gene voor den tyd van (6) de

6) Ait

##

den Veneetſiaanſchen. Afgezant de punten vyftien eerſtkomende jaaren geſlooten van #tl.

#

des verzochten Verbonds te ontwerpen. was, vind ik deezen gedenkpening gemunt #
-

Midsditeenezaak was,die van beyde kanten

-

-

-

te zyn.

fol. 12.

-----------

#srry is

Een gevleugelde Leeuw houdt op de eene zyde het wapenſchild van Veneetſië, welke ge
(#) Pradi meenlyk de Leeuw van Sint Markus genaamd wordt, omdat volgens (7) het eenpaarige ge
& Villal
pandi Ex
planat, in

Ezech.

#l.
54 &
55. I
(8)
kap.

y.

voelen der Oudvaderen en laatere Godsgeleerden de vier gevleugelde dieren, door den Profeet (8)
Ezechiël gezien, de vier Evangeliſchryvers zouden betekenen, en onder anderen, gelyk de meeſten
willen, dat met het aangezigt eens Leeuws het zinnebeeld van 't Evangeliſchrift van Markuszoude
weezen. Op de andere zyde ſtaat de gekroonde Leeuw der Vereenigde Nederlanden,hebbende in
den rechter voorklaauw een bloot zwaard, en in den ſlinker eenen bundel van zeven pylen ne

#r 'vens dit byſchrift:
FOEDUS IN ITUM,

AN No

CIO I O CXX.

VERBOND AAN GEGAAN, IN 'T JAAR

162o.

De verbonden met de Vereenigde Ge zorgden. Want behalven dat ze de Keur

weſten wierden des te waardiger geſchat vorſten van Keulen en Trier dreygden,
uyt aanmerkinge der beloofde hulpe, die indien zy (9) zich niet onzydig hielden, #e

zy aan alle hunne Bondgenooten, doch van zich tegens hen te zullen verklaaren, 16 o.

vooral aan de Boheemers in dit jaar be

zoo ſtonden zy aan den Graaf van Sti-#"
TUITA

H IS TO R IP EN N IN GE N.
rum toe vyfhonderd ruyters, evenals aan
Johan Erneſt Prins van Saxen Weymar
tweehonderd ruyters en tweeduyzend
voetgaſten (1) in hun Land te moogen

II.

Beet.
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hertogen, met twaalfhonderd voetgaſten 162o.
en drieduyzend (4) paarden, om die verser
eeniging te beletten, in 't land van Kleef # Hiſt,

boven Wezel gelegerd was, maar Maurits #".
deel,
-

werven. Ja Prins Maurits, om te belet Broeder, den negenden van Herfſtmaand #4.

ten dat de Aartshertogen geen tweeden te Biſlyk over den Ryn zynde getoogen,
onderſtand uyt Nederland aan Keyzer Fer nam zynen # door 't Gelderſche voor
dinand zonden, trok de Staatſche benden, by Trier naar Koblents, waarbeneden hy
ten getale van tienduyzend voetknechten, met zyne onderhoorige manſchap by Ha
en drieduyzend ruytersuyt de ſteden, kwam nou den vierden van Wynmaand met veel
den vierentwintigſten van Oogſtmaand moeite over den Mayn trok, en eyndelyk
te Emmerik in 't Hertogdom (2) Kleef, te Worms zich met het (5) leger der On
van Hoï en ſloeg zich vervolgens een uur beneden roomſche Bondgenooten vereenigde. In
Kleef neder. By dit leger bevonden zich voege men in de Vereenigde Geweſten
tweeduyzend Engelſchen onder het beleyd niets dan groote zaaken te gemoete zag,
van den Kornel Veere, die meer met oog want ieder ſtreelde zich met de hoope dat

luykinge dan laſt van Koning Jakob uyt
Engeland alhier in Hooimaand waaren
aangekomen, en door de Staaten (3) met
van #t de noodige wapenen voorzien. Welke ne
vens vyftienhonderd paarden van het
Staatſche leger wierden geſcheyden, om
onder het beleyd van Frederik Hendrik,
Maurits halven Broeder, naar den Palts,

(5) Aitze
ma zaaken

van ſtaat.
en oorl.

I. deel,
fol. 7.

de val der Roomſche Kerke en de verwoe

ſting, in de Openbaaringe (6) van Joannes #
voorſpeld, gelykook de verloſſing hun XIII.
ner Geloofsgenooten, die onder 't be
ſtier der Roomſche Vorſten verzucht

ten, thans zekerlyk voor handen waa
ren.

Hier van zag men in de Veree

nigde Geweſten verſcheydene ſteekelige

ten onderſtand van den nieuwen Koning verbeeldingen, te Amſterdam (7) kwam

(7) Mere.

van Boheeme, te trekken, en zich met de

162o.

ranç.

een ſcherp ſchimpdicht in 't licht , ja

benden der Onroomſche verbondene Vor

men ziet zelve eene diergelyke ver- tome VI.
ſten te vereenigen. Wel is waar dat Lo wachting op deezen legpenning uytge- ***37
dewyk de Velasko, op 't bevel der Aarts drukt.

Verſcheydene perſoonen op de aarde geknield heffen op de voorzyde, en onder het wapen der
ſtad Uytrecht, hunne handen naar den Hemel, vanwaar zich een helder licht alom verſpreydt.

Het omſchrift is dusdaanig:
LIBERATIO F IDELIUM PROPE.

I62o.

DE VERLOSSING DER GE LOO VIG EN IS NA B2ſ.

I62O.

Boven het Staatenwapen van Uytrecht ziet men op de tegenzyde den Draak, of het Beeſt met (8) Joann,
zeven hoofden, en verſcheydene benden tegens elkandere kryg voeren, van welke veele zich uyt
eerbied voor het zelve ter aarde werpen om (8) het aan te bidden, binnen dit randſchrift:

Openbaar,

kap. XIII.
W. 4,7,
en 8.

FUTURA IN TERR IS DESOLATIO

DE AANSTAAN DE VERWOESTING OP DE AARD E.

Onaangezien dit optrekken van Prins
Maurits, zonden de Aartshertogen een
zeer ontzaglyk leger, onder het beleyd,
(9) Aitze van den Markgraaf Spinola, tot onderſtand

heden te Bruſſel afſcheyd genomen heb
bende, vertrok hy naar het leger, 't gene
zich by de Maas had verzameld, en om

trent(io) dertigduyzend man ſterk van alles (#) #*

aan Keyzer Ferdinand, tegens den nieuw voorzien was, dat tot deezen togt ver- #
Koning van Boheeme. Den acht eyſcht wierdt. Van Aken toog hy den I deel,

#

en van (9) Oogſtmaand van hunne Hoog eenentwintigſten naar Koblents, en van- ****
II. Deel.

Kk

daar
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daar over de Lohne recht naar Frankfurt, 't deelen, en ſtelde het buyten ſtaat om aan

gene hy toeſtondt onzydig te moogen bly Spinola het hoofd te bieden, veel min om
ven. Het leger der Onroomſche verbonde
ne Vorſten was hem in den beginne tot
over den Mayn te gemoete getrokken,
doch eyndelyk te raade geworden, om
eerſt over dien ſtroom te rug en ſedert
zelf naar Oppenheym te wyken: 't gene

iet hoofdzaakelyks by de hand te neemen.
Des trok Frederik Hendrik, die geenen laſt

aan Spinola gelegenheyd gaf om in den

door het Wetterauwſche Weſterwald, en

had om in den Palts te overwinteren, met

de Nederlandſche benden, op den laatſten
van Slagtmaand, weder te rug langs de
Bergſtraat en zoovoorts over den Mayn

Palts te trekken, en zich van Ingelheym, kwam den vyfentwintigſten der volgen
Kruyzenau en Altſen te verzekeren. Op de maand te Emmerik. Spinola, die met
een loos verſpreyd gerucht, dat de afge zyne vaardige krygskunde eene Vorſtlyke
richte Italiaan het oog op Worms had, bezadigdheyd ten aanzien der gevangenen

toog ſedert het verbonden leger der On paarde, had ſtaande dees geheele veldtogt
roomſche Vorſten derwaart, om die ſtad te een zonderling gedrag in opzigte van dee

dekken; doch Spinola kreeg daardoor, zen jongen Veldheer doen blyken: want
volgens zyn oogmerk, gelegenheyd om niet vernoegd (3) met alle de ſoldaaten,

Oppenheym aan te taſten, 't gene hem ook die zyne krygsvolkeren zoohier zoodaar
ſ;) Merc. door de bezetting, achthonderd (1) man hadden gevangen gekreegen, aan Frederik
Franc.

(3) Aitze
ma zaaken

van ſtaat
en oorl.

I. deel ,

ſterk, zonder het doen van behoorlyken Hendrik zonder eenig losgeld telkens toe fol. 7.
tome VI. tegenſtand geleverd wierdt. Dus hebben te zenden, deed hy de gevangene Neder
Pag. 396. de eenen vaſten voet en allerhanden voor
landers wel onthaalen, en, zoo hen iets
raad in overvloed bekomen, nam hy de ontnomen was, dat daadelyk wedergeeven.
eene plaats naa de andere in; zulks men in Het zy, om dat het Beſtand tuſſchen de
't kort, boven de reeds genoemde plaat Aartshertogen en de Vereenigde Geweſten
#Mere
ſen,
over de veertig (2) zoo ſteden als nog duurde, het zy hy door zoo zeldzaa
Franç.
162o.
ſterkten telde, die zyne volken in bezit men gedrag deezen jongen Veldheer van
#VI
hadden. De tweedragt, die in 't verbon de beſcheydenheyd zyner Vorſten wilde
Pag.4oo.
162o.

den leger

der Onroomſche

Vorſten

overtuygen, tot wier lof dees legpenning

heerſchte, was de oorzaak van deeze naa gemunt is.
---

Op de voorzyde leeſt men, rondom de borſtbeelden der Aartshertogen, in den rand dit

op

ſchrift:

ALBERTUS ET ISABELLA DE 1 GRAT 1 A.
A ALBERT EN IZABELLE DOOR GOD S GE NA DE.
(4) J. P.
Valeriani

Op de tegenzyde is boven het anker der hoope, van dat de aangevangen krygstogt een goed
eynde
mogte neemen, een blixem, het zinnebeeld van de (4) ſnelheyd en de kragt der omge
Hierogl.
ibºxiiiii. voerde wapenen van Spinola, verbeeld, en, ter gedachtenis der gemaatigdheyd, die hun Veld
cap.28.
heer in deezen togt alom deed blyken, dit woord tot randſchrift geſteld:

MoDERATIO. 162o.
B ES CHE YD EN HETD.

162o.

Zoo naadeeligen uytſlag hadden de eyndelyk te ſamen vereenden, en het Ko
krygsbedryven in den Palts, doch die el ninglyke Boheemſche leger, 't gene veel
(5) Aitze
ma zaaken
van ſtaat
en oorl.

I. deel,
fol. 7.

ders voorvielen waaren nog ongelukkiger:

onſterker was, noodzaakten om digt on

want de Keyzerſchen in Boheeme, en de der Praag, Hoofdſtad des Boheemſchen

Beyerſchen (5) in den Opperpalts maakten ryks te wyken.

Alwaar een

algemeene

engs zoo grooten voortgang, dat zy veldſlag den achtſten van Slagtmaand,
zynde
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(1) Matth. #Ynde een Zondag, op welke in het (1) krygsmagt aankwam ; welke Prins Mau- 162o.
kapXXII, Evangeli geleezen wordt: Geeft den Keyzer rits aan zynen Oom tot Munſter zelf had *** dat des Keyzers is, tot volkome beſliſſing te gemoete gezonden. Zyne inhaaling
van het kroongeſchil geſchiedde. Want was Koninglyk, hy in die hoedaanigheyd
in min dan een uur zaagen zich de Hun ſedert door de Staaten altyd erkend, en
gaarſche hulpbenden verſlaagen, waarop nevens zyne Gemaalin in 't huys van den
eerlang de volkoome nederlaag van het ge Heer vander Myle ten koſte der Staaten 6) Reſol
heele Boheemſche leger volgde. Door geherbergd, wierdt drie dagen tot (6) #
dit ongelukkige gevecht verloor Frederik vierhonderd guldens's daags aldaar niet al- van Holl.
niet alleen de pas verkreege kroon van Bo leen onthaald, maar hem door de zelve ME tot
heeme, maar zelfs zyne eygene erflanden, zendguldenster
nog tot onderhoud
zyns
gezins tienduy-8
Aprilfol.
maand
toegelegd.
Maxi- #"
die in 't kort door den Overwinnaar vero

#e verd wierden: zulks hy (2) naauwelyks
162o ... tyd had om met zyne Vrouw en Kinderen
# het voortrennende gevaar door de vlugt te

miliaan Hertog van Beijere wierdt inte

gendeel, in erkentenis der vaardige hulpeen
het byſtaan van den Huyze van Ooſtenryk

#Vaſſor ontkomen. Acht- of negenduyzend (3) door Keyzer Ferdinand niet alleen tot den

#" bevondt men op het ſlagveld te zyn verſlaa Keurvorſtlyken ſtand, in de plaats van
xifitom gen, en tien ſtukken geſchuts, midsga den gevlugten Frederik, verheven, maar

#"ë- ders honderddertien zoo vendels als ſtan ook met den ganſchen Opper-en Neder
, rem- daarden den overwinnaar in handen ge palts beſchonken. Wordende ſedert (7) #"
ples aan- vallen. Invoege de geſlaagen Koning, in het jaar zestienhonderddrieëntwintig filmp.

# geene hoope meer hebbende van zyne ver deeze gedaane verheffing door het geheele #
nigde Ge- vallene zaaken te herſtellen, naar Hol

Keurvoſtlyke lighaam, tot dat eynde te *"

# land, de gemeene (4)ſchuylplaats der onge- | Schleuzinge beſchreeven, en opeene pleg

pag. 2. Io.

(# Neu- lukkigen, week, alwaar hy in het eynde |tige wyze goedgekeurd en beveſtigd. De
ville Hiſt.
# van den Winter, met zynen Hofſtoet, gedachtenis van deeze verkiezing en van
ideel, van Hamburg door Weſtfaale, (5) onder het verkrygen dier heerlyke landen wordt
P*S*° een ſterk geleyde van eenige Staatſche op deezen gedenkpenning bewaard.
-

- -

-

*

Rondom zyn geharnaſt borſtbeeld, dat op voorzyde met de Ridderordre van het Guldenvlies
geſierd verbeeld ſtaat, leeſt men in den rand dier zyde deeze nieuwe tytels:
MAXIMILIAN Us, COMEs PALATINAT Us R EN 1 SUPER 1o R 1 s AC
INFER1 o 1s, BAVARIAE DUX.
MAXIMILIAAN RT NG RAAF VAN DE N OP PER- EN
NEDERPALTS, HERTOG VAN BEIJER E.

Door eene hand, die uyt de wolken komt, wordt op de rugzyde eene Keurvorſtlyke muts bo-

#

ven het hoofd van den Paltſiſchen Leeuw gehouden, welke, vermids Maximiliaan uyt hoofde van #p,

het verkreegen Keurvorſtendom (8) Aartshofmeeſter des Ryks was geworden, den ryksappel voert,

tome III.

onder dit op-en omſchrift.

pag. 2 45
&
XXV.

FATo, NEC FRAUDE, NEC AsTU. FEBR vaart :
AN NO MD CXX.

Doo R 'r NooD LoT, NIET Doo R BEDROG, NOCH DOOR LIsr

DEN # VAN s ProKKELMAAND
IN 'T JAAR. 16zo.
Kk 2.

Naadat

246.

132
162o.
-a
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Naadat het leger van Frederik op middeling van den Keurvorſt van Saxen,
deeze wyze geheel uyt het veld was als uytvoerder van den Keyzerlyken Ban,
geſlaagen, opende de ſtad Praag haa geſlooten en ondertekend, en tien dagen

re poorten, mids niemand in ſtaat was laater een plegtige Dankdag gehouden,
om aan het zeegepraalende leger voor wiens kerkdienſten door den Keurvorſt van
taan het hoofd te bieden; zulks in 't kort Saxen, zyne Gemaalin, en veele Prinſen

(1) Merc.

wel veertig Boheemſche ſteden (1)gewon en Prinſeſſen van het Saxiſche Huys per
Naadat die
van zich aan den Keyzer, door de bemid geëyndigd waaren, begaf zich ieder naar 't
deling van den Keurvorſt van Saxen, te Vorſtlyke hof, alwaar de Keurvorſt als

Franç.
162o.

nen, en die van Silezië te raade wierden ſoonlyk bygewoond wierden.

tome VI.
pag. 429.

onderwerpen: aan wien zy tot dat eynde Rechter zich in een verheven geſtoelte
een plegtig Gezantſchap afvaardigden, zettede, en door monde van den Hoofd
met verzoek van vergeeving van 't voor raadSchoenberg het ſluyten van 't Sileziſche
leedene, en aanbiedinge van den Keyzer zoenverbond bekend maakte : 't gene

(2) Merc.
Franç.

voor Landvorſt te erkennen, aan hem op door den Geheymſchryver des Keurvor
nieuws den eed van onderdaanigheyd af te ſten wierdt geleezen, en aan den Hertog
leggen, de Roomſchen by hunnen rech van Munſterberg en andere Sileziſche Af # Merc.
ten te handhaaven, honderdduyzend du gezanten ter hand (3) geſteld, met betuy rang.
162 1.
kaaten op te brengen om de geligte man ginge, dat zyne Keurvorſtlyke Doorluch tome
VII.

ſchap af te betaalen, en van de (2) verbon tigheyd die van Silezië wegens de herſtel pag. 6o.

den af te ſtappen, die zy voorheen met de ruſt geluk wenſchte, en van haare toe
andere Vorſten en Landen, ten naadeele genegenheyd en goede gunſt verzekerde.
des Keyzers, hadden aangegaan, en ge Deeze betuyging wierdt door de Sileziſche
ſlooten. Op deezen grondſlag tradt men Gezanten met dankzegginge beantwoord,
in onderhandeling, en wierdt het verdrag en aldus niet min de ruſt van Silezië door
der verzoeninge van Silezië met zyne deeze bemiddeling dan die van Lausnits
1621. Keyzerlyke Majeſteyt, op den achtſten door de wapenen herſteld, waarvan de

1621.

tome VI,
pag. 54

van Sprokkelmaand des jaars zeſtienhon gedachtenis op deezen gedenkpennig be
derdeenentwintig, te Dresde onder de be waard wordt.

i

Op het voorſtuk ziet men den Keurvorſt van Saxen, dien de Keyzer in erkentenis deezer hulpe
met het geheele Lausnits beſchonk, in volle wapenruſting te paarde zitten; binnen dit rand
ſchrift:

JOHAN NEs GEORG1us, D E1 GR AT 1 A DUX SAXoN 1 AE, JULI Ac1,
CL Ev 1 AE ET MON T 1 UM. MDCXXI.

JOHAN JORIS, DOOR GODS GE NA DE HERTOG VAN SAXE N,

GULIK, KLEEF EN BERG, 1621.
(4) Horat.
Carm.

Jib. II. Od.

Een degen omvlochten met eenen olyftak, wordt op het ruggeſtuk door eene hand, die uyt
de wolken komt, vaſtgehouden, binnen deeze (4) ſpreuk van den Lierdichter:

XIX.Y.27.
&28.

IDEM PACIS MEDIUSQUE BELL I.
DE ZELFDE IS MID DE LAAR VAN DEN VREE DE EN
D EN OORLO G.

De groote blydſchap, die men in de | voor het eyndigen van 't voorgaande jaar
Roomſche Nederlanden, wegens het be- | verkreegen alom had opgevat, wierdt in
vreedigen van Silezië en andere voordeelen, |den aanvang van dit nieuwe, door het on
VCT
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verwachte afſterven van den Spaanſchen wyze de lykdienſten verricht. Des naa I62 f.
Koning, niet weynig gemaatigd. , Den middags en als die geëyndigd waaren, begaf T
vierentwintigſten van
WaS
zich de Stedevoogd van Madrit, in gezeld
(1) zyne Majeſteyt door eene hevige ſchap van den meeſten Adeldom dier ſtad,
koorts aangetaſt, welke, onaangezien zy naar een daartoe opgerecht ſtellaadje,
haar met geduurige verheffingen bybleef, wordende voorgegaan van Don Rodrigo

#

(1) Merc.
Franç.
162 1.

tome VII.
pag. 127.

door de Geneesheeren niet doodlyk wierdt de Kardenas, die verzeld van vier Herauden

geoordeeld. Dan de Koning,uyt zyme zwak (5) den Koninglyken ſtandaard droeg:

(5) Merc,

rang.
geſtelteniſſe het tegendeel afmeetende, welke tot een teken van dat de nieu 1621.
VII.
maakte zynen uyterſten wil, (2) ontfing de we Koning bezit van zyn Ryk nam, op tom.
Pag. I44.

ke

(2) Mere.

Franç.

Sakramenten naar 't gebruyk zyner Kerke,

CCInC

# wyze aldaar,

en op andere

162 1.

tom.VII.

en kwam den laatſten van Lentemaand plaatſen der ſtad geplant wierdt. De Koning,

pag. 129.

omtrent negen uuren deezer (3) werreld te die deezebezitneeminguyt een venſter van
overlyden. Naauwelyks was 's Konings het Klooſter der ongeſchoende Karmelieten

(3) Hiſt.di
Don Fi

lipe quar

to, fol. 33.

afſterven bekend, of zyne lyfwacht ver gezien had, woonde ſedert de lykdienſten in
voegde zich naar 't verblyf van den het Eskuriaal nogmaals by, en deed, op
nieuwen Vorſt . Philips den IV. ; aan den negenden (6) van Bloeimaand met zeer
wien de Grooten van 't Hof ſtraks het groote pracht en ſtaatſië zyne openbaare
intreede te Madrit. Alles daverde aldaar

rouwbeklag over 't afſterven van Zynen
Vader, en tegelyk de gelukwenſching van vreugde, ieder juychte den nieuwen

(6) Merc.
Franç.
1621.

tom. VII.
Pa3. I4O.

over zyne komſt tot den troon afleyden, Koning toe, en ſchepte hoope dat de
evenals die van de Kamer des overleeden Spaanſche werreld, of, om beter te zeggen,
(4) Merc.
Franç.

Vorſts hem de ſleutels (4) aanbooden. de Spaanſche ryken, door het ryzen deezer

1621.

Sedert wierdt te Madrit de uytvaart met nieuwe morgenzonne voortaan ſtonden

tome VII.
pag. I33

de vereyſchte plegtigheden gehouden, het gezuyverd en verwarmd te worden: ge

lyk in eene rosbaar naar het Eskuriaal ge lyk uyt deeze penningen is af te meeten,
voerd, en aldaar in 't byweezen van den die ter gedachteniſſe van dat dees jonge
nieuwen Koning, alle de Afgezanten en Vorſt den Spaanſchen troon beklom gemunt
Hovelingen zyns Hofs, op eene ſtaatlyke

zyn.

-

I. Het borſtbeeld van den nieuwen Koning ſtaat op de voorzyde van den eerſten in eene zeer
ſierelyke wapenruſting, binnen deezen nieuwen tytel tot randſchrift:
PHILIPPUS IIII HISPANIARUM REX.

PHILIPs DE IV. KoNING VAN SPANJ E.
Apollo ſtaande in zynen wagen, die van vier paarden wordt voortgetrokken, is boven eenen
werreldkloot op de tegenzyde verbeeld, onder dit byſchrift:

II. Deel

Ll

LU-

-
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LUSTRAT ET FO VET.

1621.

Hr ZU rVERT EN KOESTERT.

II. Van den tweeden, die door de Henegouwers # is, heeft de voorzyde rondom het ge
harnaſte borſtbeeld van den jongen Vorſt, dit rand chrift:
PHILIPPUS IIII, DE 1 GRAT 1 A HISPAN1ARUM REx. 1621.

i

PHILIPS DE IV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
SPA Nj E. 1621.
(1) Merc.

Ëang

En dewyl dees jonge Koning ſtraks, naa het beklimmen van den Spaanſchen troon, de zulken
liet by den kop vatten en (1) ten ſtrengſte ſtraffen, die ſtaande het bewind van zynen Vader zich

16:1 tom. door onbehoorelyke middelen uyt de inkomſten der Kroone verrykt hadden, wordt hy op de rug
# P# zyde als een jonge Herkules verbeeld, welken de oude Dichters willen dat reeds in zyne wieg
# #" twee ſlangen (2) zoude gedood hebben: waarom hy hier ook in iedere hand eene ſlang heeft, het
(2) óvidii omſchrift luydt aldus:
Heroid.

Epiſt. IX.
Y.21 & 22.

HERCULI HISPA NO, SE NAT Us Pop ULus Qp E HAN NoN1AE.

-

Metam.
lib. IX.

Y7.67.

i

AAN DEN SPAANSCH EN HERKUL ES, DE RAAD EN 'T VOLK

#ee

VAN HE NEGO UWE.

fur. act.II.

#. * 14. &
ſeqq.

Negen dagen voor het overlyden van
den Spaanſchen Koning had Huyg de
Groot, die, als wy gezegd hebben, op
het Loeveſteynſche ſlot was gevangen ge
zet, op eene zonderlinge wyze zyne vry

den Brabantſchen grond by Waalwyk liet

overzetten. Te Antwerpen gekomen
gaf de verloſte by eenen brief van den
dertigſten der zelfde maand aan de Staaten
kennis van zyne ontkoming en de rede
heyd weeten te bekomen. Op den laatſten nen, die hem om zyne vryheyd te be
van Oogſtmaand des voorgaanden jaars trachten, hadden (5) aangezet. Het zelfde (5) Aitze
was door de Staaten toegeſtaan dat hy deed hy aan het Hof van den Franſchen #"
niet alleen door zyne Huysvrouw Maria Koning, 't gene uyt hoogachtinge zyner en oorl.
van Reygersbergen van ſpys en drank zou geleerdheyd dit bericht niet alleen met #

)

-

de moogen verzorgd worden, maar ook vreugde ontſing, maar ook den vlugteling
der zelver bezoek genieten.

Ondertuſ derwaardt noodigde en met een jaarlykſch

(3) Neu- ſchen zynentyd met (3) ſchryven en leezen (6) inkomen van duyzend ryksdaalers ver- (#
# doorbrengende, ontſing hy zoonu zoo eerde. Veel viel er ondertuſſchen in de #
ideel, dan daar toe de noodige boeken, zon Staatsvergadering te doen wegens zyne 1 deel,
Pºg 238 der dat de vereyſchte toezigt door de Huysvrouw, om dat zy haaren Man in 't ****
wacht op het doorzoeken van den koffer ontkomen behulpzaam geweeſt was, en
als die terug ging, wierdt genomen. Des door 't aantrekken zynerkleederen, terwyl
beſtondt hy, mids het afweezen van den hy in den koffer vervoerd wierdt, hem
Slotvoogd, op den dertienden van Len verbeeld had. Waarom zy ook, tot tyd
temaand zich zelven, in plaatſe van de be en wyle de Staaten, wegens dit gedrag een
komene boeken, in den koffer te ſluyten. beſluyt zouden genomen hebben, op het
Welke door de wachters zelfs, als of hy Loeveſteynſche ſlot wierdt gevangen ge
met boeken bezwangerd was, buyten het houden. Doch uyt aanmerkinge dat niet
ſlot gedraagen, verder naar Gornichem zy maar de wachters zelfs den gevangen
... t'ſcheep gebragt, en door het beſchik van hadden uytgedraagen, wierdt zy ingevol
an t1Oll.

|

-

*

-

|

S# de meêwuſtige dienſtmaagd aan het huys ge van haar ingeleverd verzoekſchrift, met
den Heer van Adriaan (4) Daatzelaar zynengoeden goedvinden van Prins Maurits, twee da
#ds bekenden beſteld wierdt. Hier kwam de # (7) daarnaa op vrye voeten ge- (7) Arize
Groot uyt zynen houten kerker, en ging op

eld. De gedachtenis van deeze zeld- van
#"
ſtaat

ſchoonlichten dag in 't gewaad eens metſe zaame ontkoming wordt op deezen pen- I.endeel,
oorl.
laars met eenen maatſtok in de hand naar

ning, verbeeld, en die daarom alhier ge- #

de Waterpoort, vanwaar hy zich tot op plaatſt.

-

Op

|
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(1)
Lee
Ven-Van
den Heer

Hugo de
Groot.

de van d

die op 1

edenk

(2) Joh.

-. -A-

-

d door den L

---- E#

Op deJohan
voorzyde
van deezen
gedenkpening,
op laateren
tyd door
Penning- ###
maaker
Smeltſing
gemaakt
is, leeſt #, die
boven
het borſtbeeld
vanden
denLeydſchen
ontvlugten,
# pag

#

Il2AIIl E

-

.
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(*) Syn

.
-

&
tagma A

w

#te run,

-

##t

HUGO GROTIUS.

phaenomena
Greca cyc.

"-

#l.

HUYG DE GROOT.

er Ge
COIIlm,
-

Raad.

-

De koffer, door wiens middel hy ontkomen was, ſtaat op de rugzyde verbeeld, welke eenige #ol.
heldere ſtraalen door Zyne reeten uytgeeft, en twee Koninglyke kroonen draagt, omdat hy #3 Sept,
door 't Franſche Hof dus

# ontfangen, en ſedert van het Zweedſche aan het eerſtgemelde #.

tot Afgezant (1) benoemd is. Verder ziet men in den ſlinkeren hoek het Loeveſteynſche ſlot

en in den anderen eene opkomende zon, onder deeze ſpreuk tot byſchrift:

".
#Reſol.

derStaaten

van Holl, .
8 Nov.

MEL IOR POST ASPERA FAT A RESUR GO.

#".

NAA DE VERDRUKKING EN VERRYS IK TE HEERL rKER.

#

5) Reſol.
Raad.
van Holl,

Niet te onrecht ziet men ter wederzyde vanden koffer door de reeten verſcheydene ſtraalen uyt- 8 Jan.
yt- 16o3. fol.
ſchieten, mids hy van (2) zyne eerſte jeugd af zeer doorſtraalende blyken van een uytmuntend ;.
vernuft heeft gegeeven, en acht jaaren oud reeds vaarzen begonnen te maaken. Dus in 't jaar (6) Reſol.
zeſtienhonderd, het zeventiende zyns ouderdoms, zyne (*) aantekeningen over de Griekſche #
beſchryving der zigtbaare hemellichten van Aratus den Staaten van Holland opdraagende, wierdt 4 Sept.
hy deswegen met (3) tweehonderd guldens beſchonken, en aan de eerſte Leden van Staat door roof. fol.
Oldenbarneveld bekend gemaakt, wiensgezel-en Gezantſchap in Vrankryk hy twee jaaren tevoo- 26";
-

-

-

re had bygewoond, en welke in 't volgende den Staaten van Holland de uytmuntende bequaam-

#

heden van deezen Jongeling voordroeg, om tot het beſchryven van 's Lands Hiſtoriën gebezigd #oij.
te worden; zoo men konde goedvinden zynen geeſt met eene vereering daartoe op te wekken: 7 Nov.
invoege hem, met beding dat hy de beſchryving van 's Lands geſchiedeniſſen by de hand zoude 1697 fol.

neemen, driehonderd (4) guldens zyn toegelegd. Doch of hy ſchoon dus aangemoedigd ſtraks #eſo
de pen tot dat eynde opvattede, zoo was 't echter, mids 't verloop en de vermindering van zyns de Staaten
Vaders Johan de Groots zaaken, dat hy, volgens de bekendmaaking van Oldenbarneveld aan de van Holl.
Staaten gedaan,
waarſchynelyk
een zooloflyk
begonnen
werk zoude
moeten
tenwaare
hem nog
een buytengewoone
onderſtand
gedaan
wierde:
zulkslaaten
hem ſteeken
door dehebben,
Staaten #
:#
Ol.
van Holland, (5) op dit verzoek, thans # driehonderd guldens, by den Ontfanger Mierop te G# Reſol,
ligten, wierden toegelegd. Doch # wam door 't openvallen van het Breukeyſchersampt der Ge

des Hofs van Holland gelegenheyd aan de hand om aan de Groot tegemoet te komen, en wierdt #"
hy, nevens Klaas Baker en Quiryn van Stryen benoemd (6) zynde, daartoe door Maurits, op # Holl,
eene
wedde
vanRekenkamer,
(7) duyzend guldens
'sjaars,
behalven Deeze
dat hybediening
in dienſt zynde,
Oct. fol.
als die
van de
daggelden
zoudeverkooren:
moogen genieten.
belettedeevenzy- 416:2.
nen arbeyd niet, zulks hy in 't jaar zeſtienhonderdtien de oudheyd van den Bataafſchen vryenſtaat # Aan
den Staaten van Holland opdraagende (8) deswegen met driehonderd guldens wierdt beſchonken. hangſel
Hoewel dit werk niet dan tweejaaren daarnaa door de Heeren van Aſperen en Boſch, op laſt der der Reſol.

(9) Gemagtigde Raaden van Holland is onderzocht geworden. Sedert tot het Raadsheersampt #n

van den Hoogen Raad zynde voorgeſlaagen is verſtaan hem, om zyne uytmuntende bequaamhe- #"
den, in zyne bediening van Breukeyſcher des Hofs (1o) te laaten volharden, mids dat zyne wedde, July tot
op den voet als van zynen voorzaat, zoude verhoogd worden. Drie jaaren daar naa wierdt hy #2 Aug
met den Heer van Matenes gemagtigd om de ſtukken van den Hiſtoriſchryver Peter Bor te on- #nel.
L. l 2

der
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162 I. derzoeken: welke vervolgens gelaſt is, (1) op een inkomen van zeshonderd guldens 'sjaars, in

# Reſol.

't beſchryven zyner Hiſtoriën voort te vaaren , naadat hy eene beëedigde lyſt zyner verzamelde
ſtukken had overgeleverd, om aanſtonds op zyn overlyden den Staaten ter hand geſteld te worden.Om
van Holl. trent den zelfden tyd, naamelyk in 't jaar zeſtienhonderddertien en dertigſte zynsleevens, wierdt
van 8 tot
25 Sept. hem door de Regeering van Rotterdam het Loontrekkend Raadsampt dier ſtad, opengevallen
erStaaten

1615. fol.
23 en 24.
(2) Lee
Ven Van

den Heer
Hugo de
Groot.

-

-

-

-

door de dood van Elias van Oldenbarneveld, Broeder des Advokaats van Holland, aangebooden;

We lke

bediening hy aannam, onder voorbeding dat de Magiſtraat der gemelde ſtad nooit de magt
zoude (2) hebben van hem, tegens zynen wil, af te zetten: in welken dienſt hy ook in den
jaare zeſtienhonderdachttien, nevens zyns Voorzaats Broeder, die ook zyn Voorzaat geweeſt
was 2 is gevangen genomen. Verder ſtaat op den voorgrond van 't ruggeſtuk des pennings dit op
-

-

-

-

ſº- ſchrift:

NAT Us 1583. onrit I645.

GE BOOR EN 1583. GESTORVEN 1645.
Ondertuſſchen had het Beſtand wel een

ſtreelt aftrok, doende haar overvloedig

eynde genomen, doch was door de Staa zilverwerk, kleynoodjen, en onnoodig
ten daarvan aan hunne onderdaanen de

huysraad verkoopen, en tot onderhoud van

minſte waarſchuuwing niet gedaan , uyt arme Weezen en bedrukte Weduwen uyt
vreeze dat dit by de Aartshertogen voor deelen. Zy zondt haare goudlakenſche
# eene oorlogsverklaaring (3) mogte opge kamerbehangſels en Hofſieraaden aan de
erStaaten nomen worden; zulks noch de een noch verarmde kerken, en 's daags naa haars
de anderiet vyandlyks by de handvattede, Mans overlyden haare haairlokken afſny
3#o"
Dec.
#6,ofol, maar men integendeel een bevel in 't licht dende leydde zy haare Vorſtlyke klee
# en zag geeven van alles, als of het Beſtand deren af, en trok voor altyd een zeer ge
2.57.
nog duurde, te blyven behandelen. Dee meen Geeſtlyk gewaad aan, tot geene kley
(!) Neu ze ingetoogenheyd (4) gaf aanleyding, ne verwondering der omſtaande Staatjuffe
•

*

*.

. -

# dat door de bemiddeling der Franſche ren; zulks eeneder zelve verzuchtende haa
idee, en Engelſche Gezanten eerſt voor zes re Hoogheyd aldus aanſprak: Hoe zult gy
Pºë*7 wecken, en ſedert nog tot den derden in zoo verachtelyk kleed in 't openbaar ver
van Oogſtmaand, het Beſtand verlengd ſchynen, en den Vorſt/yke Gezanten, ſom
wierdt : ſtaande welke tuſſchentyd de tyd's van een verſchillend geloofsgevoelen,

Aartshertog Aalbert op den dertien gehoor verleenen ? waar is uwe voorige
den van Hooimaand te Bruſſel over AMajeſteyt, waar de luyſter van 't Ooſten
leedt. Hy liet geene kinderen maar eene rykſche Huys, en waar de hoogachting door
algemeene hoogachting naa in de gemoede de ſtaatszorg van 2500 vee/ejaaren verkree
ren zyner toegeneegene onderdaanen, we gen ? Waare het niet beter uwe uytmun
gens de zeldzaame hoedaanigheden, wel tende deugd met een gemeen weduwlyk

ke in zyn zachtmoedig gedrag alom mid kleed bedekt te houden, dan door zoo ver
oogen (7) en monden (7)
A.
dagklaar hadden uytgeſcheenen. Het ge achtelyken toeſtel aller
2
Sand.
balſemde lyk wierdt vierdagen lang op een gaande te maaken? Maar zy, wel verre # aa
-- -

raalbed in de Hofkapel voor al de werreld van haar eerſte voorneemen te veranderen, ton. I.
(5. Hiſt de (5) in Geeſtlyk gewaad ten toon gelegd, antwoordde met een bedaard gemoed; dat #

##
36o.

ſedert gekiſt, en in de kleyne kapel ge veele Koninginnen in dusdaanig gewaad #" "
bragt, tot dat alles ter begraavenis zoude niet alleen in 't openbaar, maar zelfs in de
vervaardigd zyn. Onbeſchryvelyk was legers verſcheenen waaren. Zy volhard
de droefheyd der inwoonderen van Bruſſel, de dan tot haare dood toe in dit voornee
alwaar driemaal 's daags alle de klokken men, wilde in dit kleed begraaven worden,
zes weeken lang een uur over 't afſterven en hebbende zich by de negen maanden bin
van hunnen Vorſt geluyd wierden. Doch nen 's Hofs meeſt in Geeſtlyke oefeningen

onder allen ging niemand het verlies meer opgehouden, heeft zy in Wynmaand des
dan de Aartshertoginne Izabelle ter harte, volgendenjaars openlyk belofte gedaan van
5

-

(6) Hiſt de mids zy hem, naaſt (6) God en zyn volk, naar den derden regel van den befaamden

#
361.

het eerſte voorwerp van zyne zuyvere Minnebroeder Franſiskus te willen leeven.
liefde geweeſt was. Zulks zy, naa 't ver Een gedrag zoo zonderling wordt niet
liezen van zoo waardig pand, haar hart en zonder reden op deezen penning vereeu

gedachten van al het gene anders de zinnen | wigd.

,

-

Haar
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Haar borſtbeeld ſtaat in het aangenomen geeſtlyke gewaad op de voorzyde, en ontdaan van
ulle haare voorige tytels, thans ſlechts omringd door dit randſchrift:
ISABELLA CLARA EU GENIA, HISPANIAR UM IN FANS.
IZA BELL E KLARA EUGENIA, DOCHTER VAN SPA Nj E.

En dewyl de roem van zoo zeldzaam gedrag zich tot boven de wolken verhief, ziet men op
de tegenzyde de Faam, hebbende het onderlyf van eenen hoogvliegenden arend, en uytblaazen
de de volgende ſpreuk die op haaren naam

LARA zinſpeelt, en op eenen wimpel te leezen

ſtaat:

CL A R A U B I Q_U E.
A L O M
(1) Neu
ville Hiſt.

van Holl.

I. deel,
PaS, 232.

D O O R L U C H T I G.

Zeer was Aalbert (1) in zyn uyterſte ter dene benden bemand waaren, en door
harte gegaan zyne Nederlanden te moeten Maurits, als Opperadmiraal der Vereenig
verlaaten op eenen tyd, dat in plaatſe van de Geweſten, op de kuſten van Vlaandre
den Vreede, dien hy altyd zoo vuuriglyk gezonden wierden. De Graaf van Styrum
gezocht had, nu weder het begin van geleydde op den zelven tyd de nieuwe ruy
eenen nieuwen oorlog voor de deur ſtondt: terbenden, welke hy ten dienſte van de
waartoe alles zoo van de eene als andere Vereenigde Staaten in Weſtfaale geworven
zyde wierdt vervaardigd. De Aartsher had. Maurits zelf, hoorende dat de Spaan
tog Leopold , Biſſchop van Straasburg ſchen omtrent Maaſtricht en Tongere zich

zondt uyt de Elzas naar Luxemburg twaalf

verzamelden en naar den kant van den Yſ

honderd man te voet en zeshonderd paar ſel waarſchynelyk eenen inval zouden on
den, behalven de vyftienhonderd anderen, derneemen, trok in 't eynde van Oogſt
die reeds in Vlaandre waaren aangeland. maand uyt 's Graavenhaage, en ſloeg zyn
In Weſtfaale kwaamen ook ten dienſte der leger omtrent Doornik by Rees neder, liet
Aartshertoginne drieduyzend landsknech de Doesburgſche waard (4) beſchanſen, en (4) Aitz
(2) Neu ten en (2) vyftienhonderd ruyters. Ja met krygsvolk wel bezetten, de boomen ma zaake
van ſtaat.
ville Hiſt.
van Holl. Spinola zelf keerde met zyn onderhoorige ſtaande in de Veluwe langs den Yſſel ver en oorl.
I. deel,
leger terug uyt den Palts, alwaar hy ſlechts houwen, bruggen over kreeken, ſlooten I. deel,
Pag. 225. zoodaanige krygsbenden gelaaten had, als en grachten leggen, de wegen, van Does fol. 49
welke noodig waaren, om de gewonnene burg af tot Hattem toe t'onbruyk gemaakt,
ſteden bezet te houden. Zoodat de Aarts met verſchanſingen en manſchap bezet hou
hertogin by de zeſtigduyzend man, zoo den , en aan de andere zyde de bruggen
aan den kant van Vlaandre als aan de oe over de Berkel zoote Keppel als Deutekom
vers van de Maas en den Ryn, tegens de afwerpen. Op deeze wyze ſtelde zich
Vereenigde Geweſten op de been had : Maurits voor de eerſtemaal, naadat de oor
welke het insgelyks aan den anderen kant, log op den derden van Oogſtmaand (5) ver (5) Neù
met zich ten oorlog te bereyden, wakker klaard was, aan het hoofd des Staatſchen viſie Hiſt.
drok hadden. Zy zonden de noodige ſol legers, om aan de groote krygSmagt, waar

daaten en verſterking naar het ſlot Rave mede de Vereenigde Geweſten gedreygd pag. 23**
ſteyn aan de Maas, en in de ſchans de Paa wierden, het hoofd te bieden. Invoege

(3) Neu
ville Hiſt,
van Holl.

I. deel,
pag. 224.

penmuts, die Maurits, terwyl zyn Broeder ter gedachtenis dat Maurits dus op nieuws
in den Palts was, ſtaande 't voorgaande jaar den bevelſtaf, of, om beter te zeggen,
op een eyland van den Ryn tuſſchen Keu het gezag over de krygszaaken, zoo te
len en (3) Bon gebouwd had. De zeemagt land als te water, tot beſcherming der Ver
beſtondt uyt zesendertig groote ſchepen, eenigde Geweſten weder aangevaard had,
die, behalven het bootsvolk, met verſchey dees gedenkpening gemaakt is.
II. Deel.

Im

Zyn

138
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, Zyn geharnaſt bovenlyf, voerende den bevelſtaf van het opnieuws ter hand genomen krygs
bewind, ſtaat op de eene, evenals zyn gekroond wapenſchild op de andere zyde, binnen de rand
ſchriften deezer tytelen:
MAUR1T1 Us, DE 1 GRAT 1A, NATUS AURIAC1 PRINCE Ps; COMES
NASSA V 1 AE; MARCHIo VERAE ET VLISSIN GAE ; GUBER NA To R
PROVINCIAR U M, MAR1s Q U E PR.AE FE cT U s.

MAURITS, Door GoDs GENADE GE Boo REN PRINS VAN
ORANJE, GRAAF VAN NAssoU, MARKGRAAF VAN
VEERE EN VLISSINGE, STADHovDER DER
VEREEN IGDE GE WESTEN, EN
OPPERZEEVO OGD.

Spinola, ondertuſſchen het Spaanſche eer door uythongering dan 't geweld der
leger by Maaſtricht hebbende vergaderd, wapenen poogde te dwingen. De bele
(#N# vertrok (1) in 't laatſte van Oogſtmaand van gerden deeden wel met tweehonderd voet

#

Bruſſel, en ſtellende zich aan 't hoofd van

gaſten, door een gelyk getal van ruyters

dertigduyzend man, wendde het eerſt naar onderſteund, op den zesentwintigſten van
***33 Gulik, en vandaar naar den Ryn, dien hy Herfſtmaand eenen krachtigen uytval, en
een gedeelte zyns legers by Wezel lietover veroverden eene ſchans der beleggeren :
trekken, om den Prins van Oranje te mis dan de Graaf vanden Berg noodzaakte hen
leyden. En waarlyk dees, meenende dat eerlang weder naar de ſtad te (4) wyken, (4) Neu-de vyand het geenszins op Gulik gemunt alwaar het gebrek dagelyks hand overhand ##
had, trok daar uyt duyzend van de braaf toenam. Öm in dien nood de bezettelin- #"
ſten der bezettelingen. Doch naauwelyks gen te hulp te komen, trachtten de Veree- Pºg 235.
was dit verricht, of Spinola liet door Graaf nigde Geweſten van den kant van Mazeyk
Hendrik vanden Berg die ſtad op 't ſpoe door den beſchanſten vyand te ſlaan, en
digſte berennen, terwyl hy met de overige hadden tot dat eynde veertig ſchepen met
benden het leger van Maurits gadeſloeg, en voetvolk gereedgemaakt, en zeventien ben
(#N:
Kalkar,Goch,Griet en Kesbek den (5) ruyteren doen opzitten. Dan Spi- (#Nen:
ille Hiſt. de(2)ſteden
.
I deel,

-

# innam. By 't berennen van Gulik gelukte nola hiervan tydig verwittigd ſtelde zich #
I deel,

nog den Graave van den Berg het vee, dat met zyne onderhoorige manſchap aan dien I. deel,

*** om de ſtad liep graazen, te onderſcheppen, oord, alwaar de aanval gevreesd wierdt: Pºë: *3°.
waardoor ſtraks gebrek aan vleeſch in de 't gene den aanſlag verydelde, en aan die
ſtad gevoeld wierdt. En vermids de Stede vanbinnen de hoope benam van te zullen

voogd Frederik Pythaan ook verzuymd had ontzet worden. Dierhalven door den hon
het noodige koorn bytyds uyt de omleg gersnood tot het uyterſte gebragt traaden
(3) Aitze- gende (3) dorpen in de ſtad te haalen, was zy in onderhandeling met den Spanjaard.

#" die geenszins van genoegzaame eetwaaren, Het verdrag wierdt den tweeëntwintigſten
en oorl

#'

om een langduurig beleg uyt te harden, van Loumaand des jaars zeſtienhonderd
voorzien ; zulksze Spinola daarom ook tweeëntwintig geſlooten, met belofte van
t
-

de

1622.

H IS TO RIP EN N IN GEN.
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-

de ſtad den tweeden van Sprokkelmaand | Stedevoogd Frederik Pythaan ingeruymd, 1622.
(i) Aitze- te zullen (1) overgeeven, indien er on welke ſtaande het beleg , mids het TT
ma zaaken
#"
dertuſſchen geen ontzet kwaame. Dan groote gebrek, dat de bezetting daarin
en oorl dit voor Maurits ondoenlyk zynde wier uytſtondt, deeze zilvere noodſtukken
-

#,

-

den Gulik en des zelfs overſterk ſlot

tot betaaling der zelve had doen mum

aan den Graaf vanden Berg door den 'ten.

Zy zyn allen verſcheyden in gedaante, omtrek, en grootte, en hebben of een of meer inge
ſtempelde ſchildtjes, waarin ſtaat:
FRED ER 1 K PY TH AAN, 1621. IN GUL 1 K BELEGER D.

Niet zoo gelukkig was de veldtogt aan vierhonderd armen , alle voorzien met
den kant van Vlaandre voor den Spanjaard, rouwkaproenen en brandende lykkaarſen in
hand: achter welke twee Kappellaanen
want de Slotvoogd van Antwerpen moeſt de
en de Staatſimeeſter des Hofs de zeven bid
het beleg van Sluys, dat hy op den zelf
Klooſterorders opleydden , ieder
den tyd ondernomen had , mids de aan dende
met haare kerkvaanen en den Overſte des
houdende regen, en toeneemende ziekte
welke gevolgd wierden(4)door de (4) Hiſt de
(2)Neu- zyner ſoldaaten, naa geen kleyn (2) ver Geweſts,
Paſtooren
der Parochikerken, en deeze we- #.
ville Hiſt verlies geleeden te hebben, in 't laatſt van
# Sprokkelmaand onverrichter zaake op. der door den Deken, de Kanonniken, en pag. 363.
pag. 242. breeken. Terwyl de winter de uyt het veld mindere Geeſtlyken van Sinte Goedele.
geweekene legers in hunne bezettingen Achter deeze kwaamen de Kappellaanen
hieldt, was alles, 't gene tot de prachti van 't Hof van hunne Muzikanten voor
e begraavenis van den Aartshertog Aal gegaan: en de vier gewoonlyke Hofpre
# ſedert zyn overlyden voorgeſchikt en dikers, gevolgd van elf (5) Norbertyner (s)sanderi
beſteld was, eyndelykin Lentemaand dee Abten. Zeven anderen van de Bernardyner # te
zes jaars vervaardigd. Zulks die den en twaalf van de Benediktyner ordre gin- #r en
(3)Sande- twaalfden der zelve maand (3) op deeze gen voor acht Nederlandſche Biſſchoppen:

#el wyze geſchiedde. Naa 't gegeeven teken

van welke Antoni Trieſt, Biſſchop van

#" " wierdt des morgens ten acht uuren de lyk Gent de eerſte ging. Een man afkomſtig
van eendie
dermet
oudſte
(6) geſlachten
(6) Guice,
ſtaatſi, met den optogt van de vyf Gil Gent,
den Adeldom
zyner van
ge- #
der
den der ſtad, naar de kerk van Sinte

Goedele aangevangen.

Deeze volgden boorte eene zonderlinge deugd en geleerd- fol,9%.
Mm 2.
heyd

NE DE R L A N D SC H E
1622. heyd gepaard had. Dus te Loven Meeſter medeburgers, in plaatſe van Jakob Boo
14o

(JDEIce: der beyde rechten in de Hooge School nen benoemd geworden: vermids die tot
Aartsbiſſchoplyke waardigheyd van
# verklaard zynde, heeft hy den Geeſtlyken de
Mechelen verheven was.
In welke

#. ſtaat aanvaard, en was door den Aarts:

# hertog Aalbert over vyf jaaren (1) eerſt laatſtgemelde hoedaanigheyd de ge
#, ton tot Biſſchop van Brugge, en in dit tegen dachtenis van den gemelden Antoni
## #) van zyne (3) geboorte ſtad, Trieſt op deezen gedenkpenning bewaard

#

zelve, tot geen kleyne vreugde van zyne

wordt.

hriſt.

pag. 38.

(4)Sanderi . Het borſtbeeld van den Gentſchen Kerkvoogd, die om zyne bequaamheyd ſedert nog in den
#tus Au- Raad van Staate (4) beroepen wierdt, ſtaat op de voorzyde in Biſſchoplyk gewaad, binnen deeze
licus, fol.

tytels:

4•

ILLUs T R1ss1 M US ET RE vER EN D1ss IMUS Do M IN US ANT o N1 US

TRIEST, EP1sco PUS GAND EN SIS.
DE DOOR LUCHTIGSTE EN EERWAARD IGSTE HEER ANTONI

TRIEST, BISSCHOP VAN GENT:

9Delices , Welke vyfenvyftig jaaren Prieſter en veertig Biſſchop geweeſt zynde, (r) naamaals in den ou

# Païsbas, tom
# # 34
#imi
Belg.
Chriſt.

#n.
#r

derdom van tachtig jaaren, en 't zeſtienhonderdvyfenvyftigſte naa Chriſtus geboorte, te Gent

overleedt, wordende opgevolgd door Karel van den Boſch, van wien wy in 't vervolg ook
zullen ſpreeken.
Op de rugzyde ziet men een Chriſtusbeeld, uyt wiens doorboorde zyde een ſtraal van water
en bloed in eenen kelk ſpringt, houdende in den rechteren arm zyn kruys; binnen dit omſchrift,
zinſpeelende zoo op des Biſſchops (6) gewoonlyke ſpreuk: CO N FIDENTER, MET
BETROUWEN, als op de woorden van den Geeſtlyken Bruydegom (7) der Kerke:

Hooge

IN FORAMIN IBUS PETRAE CONFIDENTIA MEA.

IN DE KLoo VEN DER STEEN RoTSE IS MrN BETROUWE N.

(s) 1 Ko-.

#*

Dat is, in de wonden van den gekruyſten Chriſtus, maar den zin van (8) Paulus, als hy
zegt: deeze ſteenrots was Chriſtus.

•4

Achter de Geeſtlyken, welker ſleep de milddaadigheyd van den overleeden ver
Aartsbiſſchoppen van Mechelen en Kame beeldde en des onder anderen bevracht
ryk ſlooten, gingen de Knechts, Bedien was met de wimpels der van hem weg
(o)san- den, Deurwachters, Geneesheeren en (9) geſchonkene Staaten. Achter deezen
d# Brab Edellieden des Hofs. Deeze wierden ge wierden de Bevelſtaf, (to) de Halsband ##

# " volgd van de rouwpaarden, waarvan ieder

van 't Guldenvlies, de Schepter, de De- # #
met een ſleepend kleed gedekt was, op gen, de Aartshertoglyke Kroon, en an- 3i.

het welke de wapenſchilden der byzonde dere Vorſtlyke eertekenen, voor de zeven
re Landen en Staaten verbeeld waaren ;

Hofmeeſters en de dertien Aartshertogly
en wordende ieder paard door twee Edel ke Leyjonkers, gedraagen. Hierop volg
lieden met de hand geleyd voor eenender de het Hoogvorſtelyke lyk , 't gene
-

; -

den, draagende den Standaard van 't zelf acht Kamerheeren torſten, welke weder
Daarnaa kwam de door veertien andere Edellieden in 't draa
ſtaatſiwagen des overleeden Vorſts, van gen van dien laſt wierden vervangen. De
zes paarden voortgetrokken, welke de vier ſlippen van het zwarte fluweelen

de verbeelde Geweſt.

TOUW

|
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-a

wierden door Karel van Lotteringe, Wil meeſter'; de Ridder Engelbrecht Taye,

ti)sande- lem Markgraaf (1) van Baden, Lodewyk Heer van Wemmele eerſte Schepen; Rey
ri Brab.

l

Graaf van Egmond, en den Markgraaf nier van Baronaige, Heer van Krainhem ;
Marnay opgehouden. Acht Magi Johan Baptiſt Schotte, Meeſter der rech

# " van

ſtraats perſoonen der ſtad Bruſſel droegen ten, en Heer van Beiſſem; Gerard Oyen
eenen vierkanten zonneſcherm van zwart brugghe, Heer van Oyenbrugghe ; Pau
fluweel, en behangen twee hoog met wels Baart, Heer van Berentrode; en Jo

goude frangie, boven het Vorſtlyke lyk;

han van Gindertale.

Ieder van welke

welke weder door even zooveele anderen

Magiſtraatsleden ter eeuwige gedachtenis
van
den laatſten dienſt, door 't draagen
#de vervangen wierden. De acht eerſten (2)

&# waaren de Ridder Johan Frans van der Ee,

van den zonneſcherm aan hunnen overlee

regiis, fol. Heer van Meyſſen en Herent, Hoofd den Vorſt beweezen, met deezen gouden
32.

ſchout der ſtad, de Ridder Jakob van gedenkpenning is vereerd geworden.
-

-

op de eene zyde worden het Vorſtlyke lyk, de zonneſcherm, en de Heeren, die zoo wel
het eene als het andere gedraagen hebben, boven dit opſchrift verbeeld:
M. DC. XXII. X II. MARTII.

-

DEN 12. VAN LEN TE MAAND.

162z.

Eene hand, komende uyt de wolken, houdt op de andere zyde eenen blooten degen met eenen
olyftak omwonden, en belend met deeze ſpreuk op eenen vliegenden wimpel:

PULCHRUM CLARESCERE UTROQUE:
w

HET IS HEERL rK IN BE TD EN U2 T TE MUN TEN.

Welke des overleedens gewoonlyke (3) zinſpreuk en zinnebeeld was, en ook zoo op den voor- (3) Sande:
rus de
gevel van eenen prachtigen zeegeboog als elders verbeeld ſtondt, die voor den ingang van ſinte Conciliis
Goedeles kerk aan den

men, was opgerecht.

"# eener houte brugge,

waarover de paarden (4) in de kerk kwaa

erder leeſt men in den rand dit omſchrift:

regiis, fol,
z6.

(4) Hiſt.de
l'Archid.

AUGUSTO FUN ERI ALBERT 1, PII BELGAR U M PRINCip is,

Alb. pag:
373.

UMBRACULUM TULIT SENAT Us BRUXELLEN s1s.

DE MAGISTRA A7 VAN BRUSSEL HEEFT DEN ZONNESCHERM
GE DRAAG EN OVER HET DOOR LUCHTIGE LTK VAN AAL

BERT, GoD VRUCHTIG Vorsz DER NEDERLANDEN.
Kortachter het lyk volgde de Pauſlyke Johan van Monfort, Hofsbeſtelmeeſter hun
Afgezant, en hem Don Alphonzo de la Cue ner Hoogheden, die acht Guldenvliesheeren
leydde, van welke er alleen zes van
(5)Hiſt de va, Markgraaf van Bedmar, met gedek
i: Archid. ten(5) hoofde, en den Spaanſchen Koning Nederlandſche geboorte waaren. Naa dee
#* Philips den IV verbeeldende. Toen kwam ze volgde de Geheyme Raad, voorgegaan
-

I. Deel.

Nn

Van

'

N E DE R LA N D SC H E
1422. van twee Deurwaarders. Dees beſtondt middelen, en Ridder van Sint Jakob ge
- thans uyt acht Geheymſchryveren, en een weeſt is, was een man van uytſteekende ge
gelyk getal Raadsheeren, van welke de leerdheyd, en wonderbaare welſpreekend
I 41

sande- Ridder Engelbrecht Maas (1) het

hoofd

heyd (5) in veelerhande taalen. Des zyn- (5), Guicc.

was, die tot Vader gehad had Meeſter Ja de eerſt Loontrekkend Raadsman van Ant- #"
# kob Maas, (2) Raad van Brabant : wel: werpen geweeſt, wierdt hy om deeze alom fol.91.

##

#" " ke, als Keyzer Karel eertyds afſtand beroemde bequaamheden door den Aarts

# en overdracht der Nederlanden deed, om

hertog Aalbert, den eenentwintigſten van

#" zyne zonderlinge welſpreekendheyd van Hooimaand des jaars zeſtienhonderddrie,
# wege de Nederlandſche Staaten in die door (6)tot Raadsheer van den Geheymen Raad #
N# luchtige # het (3) woord voer aangeſteld, en tien jaaren laater (7) op den licusfoliº.
-

van Wintermaand tot Hoofd van #"
# de Dees Engelbrecht Maas, die nog twee achtſten
den zelven verheven. In welke hoedaa-aulicus,
#” jongere Broeders gehad heeft, van welke

(4) Sande- de oudſte Johan Babtiſt genaamd, en Heer nigheyd hy deeze lykſtaatſ bywoonde, "7
# van (4) Steenkerke, Laken, Diependaal, en zyne gedachtenis op den volgenden
#.' Raadsheer in den Raad der Vorſtlyke geld gedenkpenning bewaard wordt.
-

-

2 ------ --

Het borſtbeeld, verſierd met eenen Raadsheerlyken tabbaard, van Engelbrecht Maas die Pau

(8)Baſilica lina (8) Schoyten tot Vrouw gehad heeft, welke over vier jaaren, den tweeden van Wynmaand,
Brux, pag. geſtorven, en in Sinte Goedeles kerk begraaven was, ſtaat op de voorzyde, binnen deezen ty
33-

tel :
-

ENGELBERT U s MAES, SECRET 1 CONSI L1 1 PR.AES ES.
ENGELBRECHT MAAS, VOORZITTEND HOOFD VAN DEN
GE HETMEN RAAD.

-

Welkevyfentachtigjaaren oudnaamaals den negenden van Wynmaand is overleeden, en nevens
zyne Gemaalin te Bruſſel begraaven. '
De beſcheydenheyd wordt op de rugzyde verbeeld, houdende met de rechter hand eenen

(2), " Leeuw aan eene keten, en met de ſlinker een Lam aan eene dunne koord, onder deeze ſpreuk

# #. van den (9)Treurſpeldichter Seneka:
M O DER AT A DURANT.
MAAT HOUDT STAAT.

Naa die van den Geheymen Raad kwaa Antwerpen, Roermonde, en Ypere de
men de Bewindsmannen der Vorſtlyke in gewoonlyke gebeden aan de vier hoeken
## komſten, de (ro) Kanſeliers zyne Raaden van 't lyk geleezen waaren, wierdt het
iiiiiit E en Geheymſchryvers, de Leden van de zelve in de rechter zydkapel door de
33.
Rekenkamer, en de verdere Magiſtraats Vorſtlyke Kamerheeren gebragt, en voor
perſoonen van Bruſſel, wordende de ſtoet het hooge, Altaar in een (11) wit ſteenen (ii)Hiſt de

door de Vorſtlyke lyfwachters beſlooten. graf, zonder eenig opſchrift, gezet, het #
Naadat de lykdienſten den volgenden dag gene de overleeden daartoe in zyn leeven 363.
door Jakob Boonen. Aartsbiſſchop van Me had laaten vervaardigen. Dusdaanig was
chelen, met hulpe van de Abten van Park en de lykſtaatſi van den Aartshertog, de
van Sint Aubert, den eerſten als Diaken en grootſte die men ooit in Nederland gezien

t

,

den tweeden als Onderdiaken verricht, heeft, en door my wat omſtandiger be
en door de

Biſſchoppen

van Namen,

ſchreeven is, om de drie voorgaande pen

k

ningen
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ningen hunne plaats te geeven. En ver nings tot zyne dood toe, de algemeene 1622.
mids de overleeden Vorſt geene Kinderen Landvoogdy dier Geweſten blyven be- -

by zyne Gemaalin Izabelle Klara geteeld houden. Zoo als ook de zelve, naa 't af.
had, zoo verwiſſelden de Roomſche Ne ſterven van den Aartshertog Aalbert, door
derlanden thans wederom van Heer, vol Zyne naagelaate weduw, in den naam van

gens den inhoud der voorheen gedaane den thans regeerenden Koning Philips den
ifte van Philips den II. aan zyne Dochter IV. zyn beſtierd geworden. Dus hieldt

#

By welke bedongen was, dat nu de onzekerheyd der erfvolginge.door de
de weggeſchonkene Nederlanden, indien dood van den Aartshertog op, en wierden
dat huuwelyk met geene wettige naakome de Nederlanden met de Kroone van Spanje,

(#) H. de lingen (1) van den Hemel wierdt begun als ofzy nooit van de zelvewaarengeſchey
Groot
N#Hiſt ſtigd, weder met de kroone van Spanje den geweeſt, thans weder op het naauwſte
e

fol.344

-

zouden moeten vereenigen, en de langſt vereenigd. . Waarvan ook de gedachtenis
leevende in den naam des Spaanſchen Ko op deezen legpenning bewaard wordt.

Het borſtbeeld van den nieuwen Landsheer ſtaat op de voorzyde, binnen dit randſchrift:
REGNANTE PHILIPPO QUARTO. 1622.

REGEERENDE PHILIPS DE VIER DE. 1622.
Op eenen verheven vierkanten grafſteen, daar het woord QUIES, RUST, op te leezen .., .
ſtaat, ruſt een ronde bol , het zinnebeeld der Nederlanden: want men oudtyds niet alleen de (#),95
an R;
geheele werreld, maar ook der zelver byzondere deelen aldus (2) verbeeld heeft. In den rand #
leeſt men dit omſchrift:

pag. I I 34

TAN DEM VOLUBILE FIXU M.
ETND ELTK IS HET WISSEL VALLIGE GE VESTIG D.

Terwyl men aldus bezig was in de
Roomſche Nederlanden met de uytvaart
van den Aartshertog te houden, was de
gevlugte Koning van Boheemeinden ſchyn
van eenen Koopman te ſcheep uyt Hol
land naar Kales vertrokken ; vanwaar

ly (4) zich ſedert met het leger van Don

#e.

Gonzales de Kordoua hebbende vereenigd, #
rukten die gezamentlyk tegens den Mark-tom VIII.

graaf van Durlach, en hadden het geluk van Pag 279
des zelfs leger den zesden van Bloeimaand

geheel uyt het veld te ſlaan: zulks die zich

3) Merc. hy door Vrankryk, Lotteringe, en de (3) met de weynige overige manſchap by
#
Elzas, niet zonder groot lyfsgevaar zich Mansvelt voegde. Welke naa 't winnen van
tomvIII. by den Graaf van Mansvelt vervoegde, Ladenburg wel den Aartshertog Leopold

P"g. *73 op hoope van door des zelfs krygsmagt, verpligtte het beleg van Hagenau op te
en die van den Markgraaf van Durlach en breeken : dan Tilly en Kordoua tegens
den Biſſchop van Halberſtad zyne ver den Biſſchop van Halberſtad zynde opge
vallene zaaken in Duytſchland te zullen trokken noodzaakten hem eenen veldſlag
herſtellen. En waarlyk in den beginne
ſcheen hem het geluk daartoe vrygunſtig,
want met het leger van Mansvelt over den
Ryn zynde getoogen, noodzaakten zy

te waagen, waarin zyn leger geheel wierdt

verſlaagen, en hy genoodzaakt met het (5) (3) Merci
overſchot naar den Graaf van Mansvelt te #
vlugten. Welke bemerkende het gebrek tom VIII,
de Beyerſchen het beleg van Dilsberg op aan eetwaaren, en zyné eyge berooid-P*3"
te breeken, behaalden een merkelyk voor heyd van geld om de indienſt genomeneben

deel op de benden onder Tilly, en her den te betaalen, midsgaders de groote
neemende Sinsheym en Eppenheym too magt des Keyzers,die hem eerlang ſtondt op

gen ten beleg van Ladenburg. Doch Til te komen, een beſluyt nam van den oor
Nn 2

log,

N E DE R LA N D SC H E
1622. log, die hem in Duytſchland dus tegen mishandeld, (2) en door de onbetaalde (2) Merz.
I 44

-

-

liep, in eenen anderen oord, als zynde ſoldaaten verwoeſt en bedorven wierden. Franç.
(1) Reſol. ſedert uyt den (1) dienſt van den verjaag En dewyl zyne verdere voorneemens on- #"
tom. VIII.
bekend
waaren,
beefden
alle
aangrenzen-pag#16.
# den Koning ontſlaagen, met m: "

# deels te beginnen. Dierhalven alle de in
#ol genomene plaatſen zoo in de Elzas als #
*

ders verlaatende, begaf hy zich, verzeld
van den Biſſchop van Halberſtad, met een

leger van achtduyzend paarden, tienduy
zend man te voet, veele vrachtwagens,
en veertien ſtukken geſchut naar Lotterin

de landen, en had ieder den mond vol

van deezen nieuwen Krygsheld, die #
eenen duym lands in eygendom heb
bende, zich echter met een vlugtend
leger by alle omleggende Vorſten zeer
ontzaglyken zynen naam alom zoo roem
ruchtig maakte, dat men zelf deezen

ge, en de Bisdommen van Mets en Ver gedenkpenning tot zyne eer gemaakt
dun: welke landen eerlang kaal gegeeten, vindt.

Rondom het geharnaſte borſtbeeld van den Graaf van Mansvelt, leeſt men deeze tytels tot
kantſchrift op de eene zyde:

ERNEstus, PR1scers ET
##

COM Es MAN Sv EL D1AE, MARc H1o
CAST ELL1 Nov 1 (3) ET BUT 1 G L1 E RAE, BA Ro HELD R UN GAE.

dZ33 KCIl

van ſt

#"

ER NEST, PRINS EN GRAAF VAN MANS VELT, MARKGRAAF

#.

VAN NIEUW KASTEEL EN BOUTIG LIE RE, B AAN DE R
HEER VAN HELD RUNG E.

(4) Imhof

Not SRI. , Zyn gekroond wapenſchild, uyt die van Mansvelt, (4) Quernfurt, Arnſteyn, en Heldrunge

#e
ºok beſtaande, is op de andere zyde, onder deeze zyne gewoonlyke (5) zinſpreuk, verbeeld:
423.
(5) Aitze
ma zaaken
van ſtaat

#

FORCE M'EST TROP.
IK HEB TE VEEL KRACHTS.

fol. 55o.

Gelyk de Onroomſche onderdaanen des we, met voorneemen van nog dieper in

Franſchen Konings, zoo had ook de Aarts

de Roomſche Nederlanden te vallen; al

#e hertogin den Graaf van Izenburg (6) aan daar ten koſte der arme ingezeetenen dier
#

Mansveltgezonden, om hem, waare't moo Geweſten zyn leger te doen beſtaan, en

tom VIII. gelyk, tot haaren byſtand over te haalen,of dwars door 't land trekkende zich met
" " ten minſten den inval te verhinderen waar Prins Maurits te vereenigen: waarom hy
mede Luxemburg gedreygd ſcheen. Maar reeds de Sambre dicht by Avennes zynde
het zy hem de haat tegens het Huys van overgetrokken eerlang naar Binchs afzak
Ooſtenryk nog diep in den krop ſtak,het zy te. Dan dit voorneemen was naauwelyks
(7) Aitz

hy zich bereyds met de Vereenigde Geweſt by Gonzales gemerkt, welke Mansveltuyt

##ten in 't heymlyk had (7) verbonden, im Duytſchland ## hielen gevolgd was, en

van ſtaat mers hy wees niet alleen het verzoek en de

totnogtoe het Luxemburgſche gedekt had,
# aanbieding der Aartshertoginne van de of die begaf zich met zyn leger den acht
fol iſ

hand, maar den achtſten van Oogſtmaand entwintigſten dier zelfde maand op weg
de Maasby Mouſon zynde overgetrokken, om Mansvelt den doortogt te betwiſten. (8) Merc,

rukte hy, naa't verbranden van den onnut En voorwaar, hy was naauwelyks op de
r

Franç.

ten naaſleep, met zyne overgebleeve man hoogte van (8) Fleury gekomen, of hy ióE.
ſchap tot op de grenzen van Henegou zag de Duytſers naderen, des ſchaarde hy #
pag. 746.
zyne
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zyne manſchap omtrent zes uuren des te achtervolgen. Maar het voetvolk niet 1622.
avonds ten ſtryd, welke echter niet dan zooras als de ruytery konnende voorttrek
op den volgenden dag wierdt begonnen. ken wierdt, nevens (2) den groven naa

In den aanvang hadden de Mansvelders het ſleep, door Mansvelt achtergelaaten, en

maa…-A.

(2) Merc.
Franç.
622

geluk van drie Spaanſche ruyterbenden op van den Spanjaard, die niet ophieldt van het #vin,
de vlucht te jaagen, maar Philips de Silva te vervolgen, voor 't meeſte gedeelte, eer Pag, 749.
en de Baanderheer van Inchy die wanor het den Luykſchen bodem bereykt had,
de herſteld hebbende, wierdt er ſedert verſlaagen.

En dewyl de Roomſche Ne

met eene weêrgalooze kloekmoedigheyd derlanden in den beginne der nieuwe re
(t) Merc.

Franç.
1622.tom.

VIII. pag.
747.

vyf uuren achtereen (1) geſtreeden: tot geeringe zich door eene magtige hand te
dat de Baanderheer van Inchy opnieuws gens den gedreygden inval van Mansvelt
aanvallende het geluk had van wel zes en den Biſſchop van Halberſtad, geſlaage
ſtandaarden te veroveren. Zulks Mans ne vyanden hunner Geeſtlyken , zoo
velt, ziende de zynen het te quaad kry krachtdaadig beſchermd zaagen, meen ik
gen, twee groote ruyterbenden liet af dat zy deezen gedenkpenning, ter gedach
deynzen en zyn leger onder gunſt van dee teniſſe dier overwinninge, gemaakt heb
ze aftrekken, om den voorgenomen togt ben.

De voorzyde voert het geharnaſte borſtbeeld van den nieawen Landsheer, met het Gulden
vlies verſierd, binnen dit tandſchrift:

PHILI PP Us IIII, DE 1 GRAT 1 A HIS PAN 1A R U M ET IN DIARUM REX.

PHILIPS DE IV. Doo R Go DS GE NA DE KONING VAN
SPANJE, EN DE IN DIEN.
Eene Koninglyke kroon is op de achterzyde met een kruys, zwaard, en ſchepter doorreegen;

(3) Evang:
van Lukas

binnen deeze gewyde ſpreuk (3) tot omſchrift:

kap. I.
Y.51

FE CIT POTENTIAM IN BRACHIO SU O.

H2 HEEFT EEN KRACHTIG WERK GEDAAN DOOR ZTNEN ARM.

4) Merc.
ranç.
1622.

tom. VIII.
Pag. 75O.

De Aartshertogin was over deezen goe
den uytſlag zoo voldaan, dat zy zich in
perſoon naar 't leger van Gonzales, als het
tot omtrent (4) Mechelen was afgezakt,
begaf, en aan 't hoofd der in 't geweer ge
bragte benden den hopluyden en mindere
krygsknechten bymonde haare gehoudenis

en dankbaarheyd, wegens hun betoonden
moed en beproefde dapperheyd in 't ver

ſlaan van Mansvelt, betuygde. Welke langs
Walſch Wavere, Tienen, Haſſelt, en Po
ſtel eyndelyk den tweeden van Herfſt
maand met zyne overgebleeve manſchap
in de Langeſtraat aankwam: alwaar alle de
onwilligen, ten getale wel van duyzend,

woonlyke hardvochtigheyd ſtaande de af
togt te Poſtel had doen afzetten.

In den

laatſten Boheemſchen oorlog had hy door
zyne onverſaagdheyd eenen grooten naam
verkreegen, en door 't verbranden, ſchat
ten, en plonderen van kerken en klooſters
by de Roomſche Geeſtlyken zich alom
zeer verſchrikkelyk gemaakt en voor dood
vyand der zelve verklaard. Onder andere
groote geldſommen den Geeſtlyken van de
Bisdommen (6) Paderborn en Munſter af- (6) Merc,

geperſt, en eenen onnoemelyken ſchat van #
goude en zilvere vaten uyt de kerken en tom VIII.

klooſters geroofd hebbende, heeft hy van

#

I

een geheel zilveren beeld van Sint Liberius, #"
zoo door hem als den Biſſchop van Hal dat hy uyt de kerk van (7) Paderborn deed fe: tom I,

## berſtad wierden afgedankt. Welke (5) ligten,deeze tweederhande ſoort van zilve- #w#
van ſtaat laatſte, in het gevecht by Fleury door re Ryksdalers ten getale (8) van negenhon- #"
#
eenen draadkoegel in zynen arm zwaarlyk derd, en van de andere geroofde goudeva- #
I. deel ,

-

-

fol. 121

-

Dukaat doen munten.
zynde gequetſt, dien ſedert met zyne ge ten deezen
Oo
II. Deel.

1622. pag!
I. Eene 85. verſa,
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1622.

I. Eene hand uyt de wolken komende houdt, op de voorzyde, eenen blooten degen; binnen
dit omſchrift:

TOUT AVEC DIEU.
ALLES MET GOD.

162z.
1622.

De rugzyde heeft geene verbeelding, maar tot rand- en opſchrift deeze woorden:

GHRISTIAN, HERT Zo G ZU BRAUNSHW E1c H UND LUNENBURG,
GOT TES FREUNDT, DER PFAFFEN FEINDT.
CHRISTIAAN, HERTOG VAN BRUNSWrK EN LUNENBURG,
GODS VRIEND, DER PAA PEN V1 AND.

II. De inhoud van den tweeden, zynde een gouden Dukaat, is dien van den eerſten gelyk:
evenals ook die van

III. den derden, uytgezonderd dat hier op het punt van den degen eene Prieſterlyke muts ge
ſteld is.

Recht te pas kwam Mansvelt ten on naderenden vyand begoſt af te weeren,

derſtand der Vereenigde Geweſten, vermids maar zelfs beſtondt eenige werken aan te
,,, Bergen op Zoom, eene ſtad van de uyter beſteeden, om buyten de Antwerpſche en

# # ſte aangelegenheyd, ſedert den (1) acht Steenbergſche poort den beleggeren tegens
van ſtaat tienden van Hooimaand door het Spaanſche te loopen. Inmiddels kwaamen dagelyks

-

# leger, dat by Maaſtricht vergaderd (2) nog meer benden en een zoo groote (5) (5) Aitze
ºol: was, onder het beleyd van den Markgraaf voorraad in de ſtad, dat Maurits genoeg- #"
#n Spinola, (3) naa het dwingen van Steen zaamen tyd had, om alles tot het ontzet en ooi
van Holl. bergen belegerd was. In den beginne was

te vervaardigen. En zynde van zins tot #

##tot die ſtad ſlechts met eene geringe bezettinge dat eynde uyt de grensſteden de bezoldig- ""
Io7.

voorzien, doch binnen weynig dagen de krygsknechten te ligten, en der zelver

# wierdt eene bende uyt Rotterdam, eene plaats met opontboodene Schutteren uyt
van Holl uyt Breda, en acht andere, zoo uyt het de Hollandſche burgerye te vervullen,
#l. Staatſche Vlaandre als Zeeland, te ſcheep ſchreef hy aan de Staaten van dat Geweſt
#
daarbinnen geworpen, evenals ook den om te (6) weeten op welk een getal van (6)Reſol.
## drieëntwintigſten nog een groote voorraad Burgers hy zoude konnen ſtaat maaken. #"

#t van ſchuppen, ſpaden, houweelen, plan En ofwel eenige ſteden zich ſtraks daarop 7 sept."

#

ken, (4) deelen, een mortier, en zes halve verklaarden, zoo was het echter niet voor #fel.

foi rij. muurbreekers. Invoege men nietalleen den den zeſtienden van Herfſtmaand, dat de ”
Staa

t
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Staaten van Holland op een tweede ſchry twintigſten der zelfde maand te ſcheep
ven des Prinſen een vaſt beſluyt naamen: langs het Spare, het Y, en de Zuyderzee
te weeten, dat Dordrecht twee benden, naar Overyſſel, om te Haſſelt in bezetting
ieder van tweehonderd burgers, desgelyks gelegd te worden : waarby ſedert nog

1622.
mee

Haarlem een gelyk getal, doch ieder van eene derde, te weeten die van Hopman
eenhonderdvyftig koppen ſtonden te leve Jan de Waal den achttienden van Wyn
ren: de ſteden Delft, Leyde, en Amſterdam maand gevoegd wierdt. En ofwel de ſteden

bewilligden ieder in eene bende van twee ſedert gemagtigd wierden om de onkoſten,
honderd, evenals Gouda in eene van by 't uyttrekken der ſchutteryen in (2) dit

eenhonderddertig ſchutters: Rotterdam be jaar gedraagen,op de verponding van 't vol

2) Reſol.
erStaat en

van Holl,
2o Dec.

loofde eene van eenhonderdzeventig, des gende jaar, of andere minſt quetſende mid
gelyks Schiedam, en Schoonhoven ieder delen te moogen vinden , zoo hebben
(1) Reſol.

eene van eenhonderdtwintig te zullen doen die van Haarlem daarenboven konnen
uyttrekken. Alkmaar, Hoorn, en Enk goedvinden, om de bereydwilligheyd hun
huyze (1) ſtonden drie benden, ieder van ner ſchutteren te beloonen, waarmede

derStaaten
van Holl.

eenhonderd koppen, te leveren: waarby ieder zich tot redding des Vaderlands

16 Sept.

Edam, Monnikendam, en Purmereynde
ieder eene van eenhonderdvyftig, midsga
ders die van 's Graavenhaage twee benden
ieder eenhonderdvyftig koppen ſterk, uyt
hunne ſchutteryen beloofden. Wat die
van Haarlem in 't byzonder aanbelangt, de
twee benden van de Burgerhopluyden Oli
kan en vander Kamer toogen den zevenen

1622. fol.
I4 I.

<-- ---- --

-> 'A-

en het opvatten der wapenen had aange
booden, uyt de verbeurde geldboeten der
verzuymde wachten ieder der uytgetooge
ne burgeren met eenen der twee eerſten

van de volgende penningen te beſchenken,
zynde de derde tot lof en onſtervelyken
roem van den geheelen togt gemaakt ge
worden.

,

# #roT.BERGENs oNTSERIE:
s/

EAvAN:
AE######
HASSELT TE BEw Ali EN#$%

&

(",

1. De ſtad Haarlem,als blykt uyt zynen bovengeſtelden naam en wapen, ſtaat op de voorzyde
van den eerſten, en daaronder op den voorgrond dit kluppeldicht:
TOT BERGENS ONTS ET DIE VAN HAERLEM GINGEN,
HASSELT TE BEWAR EN VOOR 'S VTANTS BESPRINGEN.

1623.

Zynde het jaar, als zy waarſchynelyk zyn te rug gekeerd en met dien penning beſchonken
geworden.

Op de tegenzyde ſtaat de ſtad Haſſelt, en daaronder de tyd van den uyttogt in deezer
voege:
ANNO

1622. DEN 27 SEPTEMBER.
te .

Verder is de rand zoo der eene als andere zyde omzoomd met deeze twee dichtregelen:
O o 2,

CA

1622. fol.
I94
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CAP ITE IN EN WAREN OLICAN EN VAN DER CAMER IN

1622.

D IE NV TID EN:

GOD T WIL ONS BRENGEN IN 'T EE WICH VERBLY DE N.

II. De tweede, die wederom de ſtad Haarlem op het voorſtuk vertoont, voert in den rand
dit verſchillende omſchrift:

CAPITEIN Jus De Wuut, LUITENANT Thouvas HurKSzoon, CORPORAEL
B. . . . F. . . . M. . . . ROTMEESTER G. . . . S. . . .
Van welke twee Onderhopluyden de naamen niet wel te onderſcheyden zyn; vermids die in 't
Haarlemſche Schutters boek even als der eerſten niet ſtaan uytgedrukt, ter oorzaake zy ſlechts
voor eenen zeer korten tyd die bediening waarnaamen.

. Het ruggeſtuk heeft dit verſchillende opſchrift op den voorgrond:
ANNO 1622. DEN 18. OCTO BE R.

III. De derde verbeeldt op de eene zyde de ſtad Haarlem, en op de andere een ſchip onder
zeyl, waarmede de Haarlemſche ſchuttery langs de Zuyderzee naar Haſſelt gebragt is , als uyt
dit bovengeſtelde kluppeldicht is af te meeten:
-

ALS 'T HAARLEMS VOLK NA HASSELT GAAT,
D EN VTAND

BERGEN FLUX VERLAAT.
1622.

Hoe dit nu toegegaan zy ſtaat ons nog
te beſchouwen. Sedert het Spaanſche le
ger voor die ſtad gekomen was, had het met
een weergaloos geweld de buytenwerken

vyanden belet den minſten voet gronds te
winnen. Inmiddels had Maurits de noodige

benden byeen gerukt, en was met de zelve
den laatſten van Herfſtmaand door Breda,

) Reſol,
zeer verwoed aangetaſt, doch eyndelyk en Mansvelt, dien de Staaten (3) twee G#
zyne meeſte krachten tegens de Noorder honderdduyzendguldens hadden toegelegd, #
#July
ſchans, die de haven dekte, gewend, op daarbuyten om met de zynen naar de dor- 1622.fol.

pen Haag en Emmer, en twee dagen daar- #
19Sept.
naa over de Sprundiſche heyde naar Ro en
1622. fol.
zendaal getoogen. En ofwel ondertuſſchen I43
Graaf Hendrik van den Berg zich ook van
den Ryn,daar hy de Staatſche grenzen ge
dreygd had, met zyne onderhoorige ben
dat Spinola (1) eene groote beukery aan den by het leger van Spinola voor de ſtad
de Noordzyde deed ſtichten en ſedert gevoegd had, waardoor het ruym zoo ſterk

hoope van die vermeeſterd hebbende den
toevoer vanbuyten den verweerderen af
te ſnyden, welken zy met geheele vloo
ten tevens zoonu zoodan door de goe
de zorg der Staaten ten onderſtand ont
fingen. Ook was het met dit oogmerk
(1) Aitze

#
# naader aanvoeren, geevende tot het
foliº.

als dat der Staaten was, zoo beſloot de
voortzetten des werks voor eenen nacht vyand echter, ziende den kleynen voort

arbeydens aan iederen ſoldaat acht of tien gang, dien hy met verſpillinge van zoo
Ryksdalers; dewyl die door haare gele veel menſchen bloeds totnogtoe gemaakt
genheyd(zoomen ze voltooid konde kry had, het beleg, in ſchyn als of het waare

gen) nietalleen over de meeſte buytenwer om het aannaderen van Maurits, op te
ken der ſtad, maar ook de haven zelve breeken. Dierhalven ſtaaken zy den twee

## ſtondt te heerſchen: waarom die vanbin den van Wynmaand op den middag hunne (a) Aize
van ſtaat men zoo hevig vuurgaaven dat ſomtyds (4) legerplaats aan de Noordzyde in brand, #"
#
achtduyzend ponden buskruyds op eenen trokken met de pakkaadje vandaar naar de en oorl.
H. deel
-

to ſº

dag wierden (2) verſchooten, en dus de

Zuydzyde, en gaaven eer avond ook het #.
overige
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overige gedeelte aan 't vuur ten beſte,om | (1) Antwerpen, Lier, Mechelen, en Maa- 1622:
des nachts in ſtilte af te trekken: zulks die |ſtricht trekkende, vervolgens zyne benden (!)

#

Il II12 Zaakcn

van binnen met het opgaander zonne zich in de landen van Gulik, Kleef en Berg in #
den derden dier maand van zoo hard aange- | bezetting zondt. Wegens zoo overgroot en oorl.

drongen beleg verloſt, en den vyand ver-|geluk heeft men deeze vierpenningen zien #
trokken zaagen, welke zeer langzaam naar 'in 't licht komen.

-

I. De eerſte, welke door P. van Abele gedreeven is, voert het geharnaſte borſtbeeld van
Maurits, binnen deeze tytels op het voorſtuk:
II. Deel.

Pp

MAU

N E DE R LA N D SC H E

15o
1622.

MAURITIo, De1 Gratia PRINCIP AURAIco CoMit,
NASSA v IAE; ET C:
:

v

AAN MAvR17's, door
Gods
GRAAF
VANGENADE
NASSOU,PRINS
ENZ. VAN ORANJE,
-

-

Op het ruggeſtuk wordt de verlaate ſtad in 't verſchiet, en voorwaart Prins Maurits in 't
volle harnas te paarde, binnen dit randſchrift, gezien:
MAURICII AUXILIUM PR.AESTANS VICTORIA BERG IS.
DE HULP VAN MAURITS IS VOOR BERGEN OP ZOOM EENE
DO OR LUCHTIGE OVERWINNING.

II. De belegerde ſtad en de daarvoor geſtichte werken ſtaan op de eene zyde van den tweeden,
onder dit opſchrift:
BERGEN OP ZOOM HIS PAN os FUGAT 2. OCT oB R1s :
ANNO

1622.

-

BERGEN OP ZOOM VERJAAGT DE SPANJAARDS DE N 2. VAIV
WYN MAAND: IN 'T JAAR 1622.

De andere zyde vertoont eenen ſtapel van veelerhande krygstuyg; binnen dit randſchrift:
HOSTIBUS MAURITIO DUCE FUGATIS, JEHO VAE VICTORIA.

DE VrAND EN Doo R DEN HoogBEVE LHEBBER MAUR1Ts
VERJAAGD Z2 ND E, IS DE OVERWINNING VAN
D EN HEERE.

III. Van den derden, die Maurits geharnaſt borſtſtuk op de voorzyde voert, is de rand om
zoomd met deeze tytelen:

-

MAURITIUS, DE 1 GRAT 1A PRINcE Ps AURAN 1AE, COM Es NASs Av1AE,
CAT ZE ME L1 Bo c1, VIAN DAE, MOERS1 AE, Z.

-

MAURITS, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN ORANJ E,
GRAAF VAN NASSO U, KAT ZE NELLEN BO GE,
VIAN DE, MEURS, ENZ:

Rondom zyn gekroond wapenſchild, waarboven het jaar 1622. geſteld is, leeſt men in den

rand der tegenzyde deeze ſpreuk, mede als op den voorgaanden penning, de eerder verloſſinge
aan God opdraagende:
SOL I DEO HONOR ET GLORIA.
GO DE ALLEEN ZZT EER EN LO F.

IV. De Leeuw der Vereenigde Geweſten, houdende in den rechter voorklaauw een bloot
zwaard, en in den ſlinker eenen bundel van zeven pylen, ſtaat op de eene zyde van den vierden,
binnen deeze zelfde ſpreuk:
SOLI DEO HONOR ET GLORIA.
AA N GOD ALLE EN ZT EER EN LOF.

Het gekroonde wapenſchild van Maurits ſtaat tuſſchen twee zeegetakken op de andere zyde,
nevens deeze zyme zinſpreuk:
JE MAIN TIEN DRAY.
IK ZAL 'T HANDHAAVEN.

In den rand ſtaan verder de wapenſchilden van Weſtvrieſland, Hoorn, Enkhuyze, en Meden
blik, en zal dees penning moogelyk gediend hebben om de uytgetrokkene Burgers der Noord

hollandſche ſteden, naar 't voorbeeld der ſtad Haarlem, te beſchenken, en tot het betrachten
van hunnen plicht op te wekken. Want daartuſſchen leeſt men dit Nederduytſche rym:
DOOR WAPENEN NAS SOUWE
STRTCT GODT G HET ROUWE.

-

(1) Aitze
ma zaaken

Als de tyding van 's vyands aftogt on- | kwam, (want het was op eenen (1) Zon- #
der de in de kerk vergaderde gemeente | dag, en toen juyſt dat het Nachtmaal I, deel,
wierdt fol. 125.
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wierdt gevierd) zoo vioog aller vreudegalm Broeder Frederik Hendrik verzeld; wel
ten Hemel, en zoo groote menigte van ken laatſten de Staaten van Holland, in

nieuwsgierigaardts ter ſtadspoorten uyt , vergelding van de ſchaade (2) door 't aan
dat die als overkropt, en de drang en toe ſlaan van zyne goederen van den Spanjaard
loop thans zoo groot als eertyds de gevech by 't hervatten van den kryg in dit jaarge
ten hevig waaren.

De een wees aan , leeden, met de jaarlykſche inkomſte van

waar Spinola gelegerd was, waar de heet de in beſlag genomene (3) goederen van

(1) Siege
de Berges
ſur le
Soom,
pag. 232.

(2) Reſol.
derSraaten
van Holl.

21 Jan.
1622. fol.
2O.

(3) Reſol.

en Staat en
ſte ontmoetingen voorgevallen, waar de den Huyze van Waſſenaar beſchonken. van
Holl.
Mey
vyanden afgeweezen, waar mynen tegens In 't beſchouwen der buytenwerken toon 71622.
mynen gegraaven, of tot hoeverre de de Maurits zoodaanig gelaat, dat zyne 89. fol.
vyandlyke werken voortgezet ofweder ter woorden overtollig en onnoodig waaren
neder geworpen waaren. Een ander liep om de bezetting der ſtad te overtuygen en
de plaats nog bezien daar zekere vrouw verzekeren, dat hy haar gehouden gedrag
hoogzwanger zynde aan den boord der volkomenlyk prees en op zynen tyd ſtondt
riviere door midden geſchooten wierdt, te beloonen. En vermids de voorgenoo
zulks de ingewanden in 't aanſchouwen men Dankdag om deeze komſt van Maurits
van verſcheydene omſtaanders op den kant eenen dag was verſchooven, zoo wierdt
neerſtortten; (1) welke, ziende in de zelve die den vyfden door de burgers in de ker
eenige beweeging, ſtraks daarop toeſchoo ken, en door de ſoldaaten in de buyten
ten, die openden, ja het kind zelf onbe werken, met grooten naadruk gehou
ſchaadigd vonden, 't gene dus zonderling den, des avonds luſtig gevierd, en in 't
gered Aalbert Ambrozius genaamd, en op vervolg, evenals by 't opbreeken van
laſt en koſten der Aartshertoginne is opge 't eerſte beleg ten tyde van Parma ge
(4) I. Deel
voed geworden. Maurits door gelyke ſchied (4) was , de Krygshopluyden, fol,
nieuwsgierigheyd aangezet kwam 's daags welke zich zoo moedig in 't verdeedi 395.
daaraan in de ſtad 's vyands werken en le gen der ſtad gequeeten hadden, ieder,
gerplaats bezigtigen, zynde behalven met naar gelange van elks rang en bediening,
de voornaamſte Hoofden zyns legers daar met eenen deezer penningen beſchon
enboven nog met Mansvelt, en zynen ken.

(5) Notitº
March.S.

1. Het gekroonde wapenſchild, 't gene uyt drie roode (5) kruyſen op een zilveren veld beſtaat, is imp,
Pp 2

wordt fol. 92.
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16,2. wordt op de voorzyde van den eerſten door twee wilde mannen vaſtgehouden, binnen dit rand
ſchrift:

FAUsTo NUMINE BERGA VICTRIx.
DOOR GOD S GUNST IS BERGEN OP ZOOM VERWINNAAR.

De tegenzyde bevat den gekroonden Leeuw der Vereenigde Geweſten, welke in den eenen
voorklaauw een bloot zwaard, en in den anderen eenen bundel van zeven pylen houdt, zynde
de rand omzoomd met deeze woorden, als het vervolg der voorgaande ſpreuke:
AU X I L I IS

PR O T E CT A

T U I S.

3. O CT O B R 1 s: 1622.
D O O R

U WE

H U L P

DE N 3. VAN

B E S C H E R M D.

WYN MAAND : 1622.

II. III. en IV. De tweede en vierde zyn den eerſten gelyk, en verſchillen ſlechts in de
grootte, en het ongekroonde wapenſchild, gelyk uyt de afbeeldingen kan gezien worden ; zyn
de alleen aan te merken dat de laatſte ſomtyds ook vierkant gevonden wordt, zooals hy hier in
de derde plaats verbeeld is.
De roem, dien Maurits door 't ontzet

aangezocht om mede in 't vloekverwant

ten van Bergen op Zoom behaald had, weer ſchap te treeden, de aanſlag aan Prins (3) (3) Aitze
hieldt Willem van Oldenbarneveld, Heer Maurits ontdekt zynde, wierden de deel-nazaken

van Stoutenburg, niet van op des Prinſen genooten byden kopgevat en in hechtenis #"
leeven toe te leggen, zoo om de dood van geſmeeten. Adriaan van der Duſſen en I deel,
zynen onthoofden Vader, als dat aan die Willem van Oldenbarneveld hadden het "
oReſol. Van Zynen huyze hunne ampten (1) ont geluk van de gevangenis door eene tydige
#Staten nomen waaren, te wreeken. Zyn voornee vlugt naar Bruſſel te ontduyken. Desge
van Holl: men had hy zynen Broeder Reynier, Heer lyks ontweeken Geeſteranus en Velſius het
#el van Groeneveld, bekendgemaakt, doch die gevaar, hoewel zy naderhand voor on
# Jul verſchrikt over de grootheyd des gruuwels, ſchuldigen gehouden zyn. Ook trachtte
# weygerde nietalleen daarin deel te neemen, de Heer van Groeneveld, ſchoon hy nooit
126.
maar riedt hem het beſtaan van zoo ſnood in de zaak geſtemd had, maar daarvan
een ſtuk geheel achterwege te laaten. Dan ſlechts bewuſt was, zich te bergen, en
zyne wraakzucht, zeegepraalende over begaf zich over Scheveninge, Zandvoort,
deeze Broederlyke vermaaning, zettede Egmond, en Petten in Viſſchers gewaad
hem temeer aan om met de zoodaanigen naar 't eyland Texel, en liet zich vandaar
een eedgeſpan te ontwerpen, welker ge overzetten op 't Vlie; meenende aldaar
drag het inwendig misnoegen ontdekte, 't t'ſcheep te gaan, en zee te kiezen: doch
# zy wegens den tegenwoordigen toe hy wierdt, tot zyn ongeluk, door den
and zoo van het Staats- als Kerkbeſtier Schout van 't Dorp gekend, en gevangen
naar 's Graavenhaage gebragt: alwaar ver
hadden opgevat. De voornaamſte
zwoorenen waaren Adriaan van der Duſſen volgens de vonniſſen der gevangenen op
(#), Nen van Rotterdam, (2) David Korenwinder, gemaakt wierden, en de drie bootsgezel
# Geheymſchryver van 't ambacht Berkel, len, die Maurits moeſten vermoorden,
Idee, Hendrik Slatius, geweezen Remonſtrantſch met den zwaarde geſtraft zyn. Het zelf
* Leeraar te Bleyswyk, Kornelis Ger de ſterſlot onderging de Heer van Groene
ritszoon, Zwager van Slatius, Adriaan van veld, niet als medeſtander des gruuwels,
Dyk, Geheymſchryver van 't zelve am maar als ſchuldig aan gequetſte Hoogheyd.
bacht, Kornelis Geeſteranus, geweezen Korenwinder, van Dyk en Kornelis Ger
Leeraar der Remonſtranten te Hoogblok ritszoon, naadat hen het hoofd was afgehou
land, Gerard Velſius, voorheen Leeraar wen, wierden gevierendeeld. Naderhand
in Rakangië, nevens eenige andere inwoon zyn Slatius, midsgaders Abraham en Jan
ders der ſteden Leyde en Rotterdam. Blanſaart, en Willem Party onthoofd, ge
In I

-

-

#

Hun voorneemen was Prins Maurits te

Ryswyk op den kruysweg voor eene her
berg, nu nog Witſenburg genaamd, te
vermoorden, midshy langs dien oord met
kleyn gevolg veelmaals daarvoorby reedt.

lyk ook te Leyde en Rotterdam gelyke
ſtrafoefeningen aan de andere gevangene
deelgenooten geſchiedden. En dewyl de
ſamengezwoorenen alle Remonſtranten
waaren, wakkerde opnieuws tegens hunne

Dan door vier Bootsgezellen, door hen Geloofsgenooten de ſtraffe

releverd:
CT
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der voorige plakaaten, alsof dit vloekver had hooren afkondigen, waarin de (4) 1623.
wantſchap door de Remonſtrantsgezin weêrſpannige Remonſtranten opnieuws (5 NeuT
den geſmeed waare. Invoege men niet gebannen en zeshonderd guldens op de ly- ##

#, alleen alle briefwiſſeling met de gevlugte ven van die gene gezet wierden, welke te- #ed e
van Holi" Heeren van Stoutenburg en Adriaan (1) gens het gemelde gebod zich zouden ver- Pag 273.

#

vander Duſſen verboodt, en het Hof van ſtouten in den Lande te komen.

Veel viel

#” " Holland eenige punten tot meerdere zeker hierover te zeggen, by verſcheydenen was

# heyd van den Staat den vierentwintigſten het gevoelen verſcheyden , en dit krab
# van Hooimaand deezes jaars den Staaten de opnieuws de pas toegeloope wond
#July, van Holland zag (2) overleveren , maar der voorige verdeeldheden open, om wel
al waa
#3 " ook reeds in Sprokkelmaand uyt den naam ke te myden, en de
3) Reſol van Maurits, dien de Staaten van Holland re het zelf gewapender hand, te bly
#" thans eene bende lyfwachters tot (3) ze ven handhaaven de volgende gedenkpen

#,

27 Febº, kerheyd van zynen perſoon toeſtonden, ning tot opwekking in dat Geweſt ge

#*" en de Staaten van Uytrecht, een bevel

IIMUIlt 1S.

Op de eene zyde houdt een geharnaſte arm eenen bundel van zeven pylen, evenals op de an
dere zyde het Stichtſche wapenſchild gezien wordt, binnen deeze randſchriften:

CONCORDIA RES PARvAE CREscUNT DOMINII
TRAJECTENSIS. 1623.
DOOR EEN DRAGT GROEIj EN DE KLEYNE ZAAKEN VAN HET'

STICHT UrTRECHT, 1623.
Staande de bezigheden der gerechtsho Onroomſche onderdaanen geſlooten had,
ven in het opmaaken der ſtrafvonniſſen, naar 't voorbeeld der Vereenigde (7) Ge- (7) Reſol,
wierdt er niets hoofdzaakelyks, zoo van
de zyde der Aartshertoginne als van Prins
Maurits, geduurende de geheele veldtogt
deezes jaars zeſtienhonderddrieëntwintig,
uytgevoerd. Want een aanſlag, dien de
laatſtgemelde op Antwerpen had voorge

weſten, geluk te wenſchen. Welke daar- #"
toe de Heeren van (8) Noordwyk en 3 Maart
Paauw Heer van Heemſtede, te ſamen op #el.
eene wedde van vyfenzeventig guldens (8) Reſol.

's daags, buyten de huyshuur en reyskoſten, #

benoemd hadden. De gemelde Aartsher- 3: Maart
(s) Neu- nomen, was door (5) een geweldig on toglyke Afgezant wierdt op zyne aankomſt #3: "
ville Hiſt weêr en ſterke vorſt verydeld. De Aarts te Parys door den Koning met veel hoog
#" hertogin integendeel, die zoo door haare achtinge ontfangen, in 't Hof der buyten
pag. 265 eygene Gezanten als de Gemagtigden van gewoone Gezanten gehuysveſt, en op
den Keyzer, te Londen met den Koning koſten zyner Majeſteyt, ſtaande zyn ver
van Grootbrittanje voor zynen Schoon blyf van twintig dagen Koninglyk ont
zoon, den verjaagden Keurvorſt van den haald. By 't neemen van zyn afſcheyd be
#" Palts, cenen ſtilſtand (6) van wapenen toonde de Franſche Koning eene zonder
16#
voor vyftien maanden tot haar groot ge linge geneegenheyd tot den Gezant, en
# # noegen geſlooten had, vondt thans goed had de goedheyd van den zelven met
** Karel Alexander van Croy, Prins des een halsſieraad (9) alom bezet met edel (9) Metc.
Roomſchen Ryks en Graaf van Fontanoy, geſteente, ter waarde van vierduyzend #
voor buytengewoonen. Afgezant met een ryksdalers, te beſchenken. Dees Afge- #Tx.
zeer groot gevolg en pracht naar Vrankryk zant heeft tot Vader gehad Karel Philips Pag 4io.
te zenden, om den Koning en de Konin van Croy, Markgraaf van Havré, van
gin haare Nicht over hunne gelukkige te wien wy hiervoor (*) hebben geſproken. (*) 1. Dest,
rugkomſt te Parys te begroeten, en wegens Tweemaal is hy getrouwd geweeſt, de ſ” 55%
den Vreede, dien zyne Majeſteyt met haare eerſte reyze met Jolande Prinſes van
II. Deel.

Qq

Ligne,

NE D ER LA N D SC H E
1623. Ligne, by welke hy Maria (1) Klara van (2) heeft gewonnen. In 't jaar zeſtienhon- (#)laſonLede
I 54

# Mauſ Croy Havré heeft geteeld. Dan

deeze

derdelf was hem deeze Vrouw weder ont- ##

# # zyne Gemaalin komende te overlyden vallen, en is hy zelf den vyfden van dºor fol.

# * heeft hy zich ten tweeden maale in 't Slagtmaand des jaars zeſtienhonderdvier- *
huuwelyk begeeven met Genoveva, Doch entwintig te Bruſſel overleeden, en in de
ter van Jakob Markgraaf van Urfë en Maria Kapelkerke begraaven. Zyne gedachtenis
kinderen

van Neuville, by welke hygeene

wordt op deezen gedenkpenning bewaard.
-,

ce:

,

Sk Zº
3 &G,
<-- ke
-

,

-

w, N.

r-,

Zyn geharnaſt borſtſtuk is op de voorzyde verbeeld, binnen het randſchrift deezer tytelen:

/

"CAR oLUs ALEXANDER DE CROY, SAc R1 R o M AN 1 IM PER 11
PRINcE Ps, Co ME s DE FONTAN OY.
KAREL ALEXANDER VAN CRO Y, PRINS VAN 'T HET LIGE
ROOMSCHE RTK, GRAAF VAN FONTANO 2 .

Boven twee geſtrengelde rechterhanden leeſt men op de tegenzyde deeze ſpreuk:
J'AIME QUI M' AIME.
IK BE MIN

DIE MY BE MINT.

Welke, gelyk ook de volgende, die onder zyn wapenſchild geleezen wordt, zyne gewoon
lyke zinſpreuken waaren:
JE SUSTENTERAY CROY.
IK CRO 2 ZAL 'T ONDERHOUD EN.

Het jaar zeſtienhonderdvierentwintig ken. Geen beteren uytſlag had de inval,

*4 zeer aanmerkelyk door (3) zyne harde dien de Spanjaards omtrent den zelfden
## vorſt, gafden Spanjaard gelegenheyd, om tyd, om den Graaf vanden Berg te be
Cn

v#" onder het beleyd van den Graaf vanden gunſtigen, aan den kant van Groeninge,

|
-

# Berg, met veertig kornetten paarden en meer (5) tegens de Vereenigde Geweſten had- S#
dan tienduyzend voetgaſten, over den toe den ondernomen : welke, naadat dit gevaar van Holi.
gevroozen Yſſel eenen inval in de Veree was overgewaaid, zich van Mansvelt en I. deel,
nigde Geweſten te doen. Eerſt vertoon den Biſſchop van Halberſtad ontſloegen,"
den zy zich voor Aarnhem , maar de mids hunne byſtand hen meer laſtig dan
ſtrengheyd van de vorſt veroorzaakte, nut was. Zy gaaven aan den eerſten
(4) Neu- dat de (4) bogonnene aanvechtingen ge eene goede ſomme gelds, waarvoor hy
# ſtaakt wierden, het leger dieper te land alle de ingenomene ſterkten in Ooſtvries
iſ deel, waart introk, en zich te Eede neêr land den Staaten inruymde , welke , be
fol 269

Pºg 399 ſloeg. Dan de ingekome tyding, hoe reyds de ſtad en 't Graafſchap Embde in (6) Nen:
Maurits met de geheele Staatſche krygs bezit hebbende, nu ook op deeze wy- #
magt en veertig ſtukken geſchut op ze, zonder eenig bloedvergieten, van i. #
het ſchoonſte (6) gedeelte van Ooſtvries- pag. 298.

hen afkwam, deed hem , naa ſlechts

acht dagen in 't Land geweeſt te zyn , land meeſter wierden. De Weſtindiſche ##
-

-

Cn

-

weder te rug over den Yſſel, en zyne Maatſchappy, in 't jaar zeſtienhonderd- van ſtaat

benden, die merkelyk verminderd waaren, eenentwintig (7) opgerecht, behaalde ook ##
in de naaſte grensſteden in bezetting trek zoo op de kuſt van Peru als Brazil twee fol, di.'
heer
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heerlyke overwinningen. Want haar Ad pen den achtſten van Bloeimaand voor 1624.
miraal l'Hermite, die met twaalf ſchepen de Baai van Todos los Santos, met voor
naar Peru gezonden was, taſtte voor de neemen om de ſtad Sant Salvador, zetel
haven van Lima de Spaanſche vloot aan, van (2) den Onderkoning, te veroveren.
onaangezien die meer dan eens zoo ſterk dan Terwyl de Admiraal met tweeduyzend
dezvne was. In den eerſten aanval wierdt de

welgeoeffende ſoldaaten was aan land ge

(2) Neu
ville Hiſt,

van Holl.
I. deel,
pag. 295.

Spaanſche Admiraal in den grond geboord, ſtapt, en den vyand noodzaakte in de ſtad
de Onderadmiraal verbrand, en nog ne te wyken, had zyn Onderadmiraal met
gen andere ſchepen vernield. De Span vyftienhonderd zeeſoldaaten eene ſterkte,
jaards poogden ſedert onder het geſchut der die op eene klip gebouwd en met tien ſtuk
ſtad te vlugten, maar dit ondoenlyk zyn ken geſchut voorzien was, aan den ande
de, verhief zich een tweede gevecht, ren kant veroverd, waardoor de inwoon
door 't welke, in minder dan een uur ders dermaate bevreeſd wierden, dat zy,
tyds, vier Spaanſche ſchepen in den verre van zich te verweeren, den volgen
(r) Neu
(1) geboord, zeven anderen ver den nacht in 't gebergte vlugtten, laaten
ville Hiſt
# brand, en de overigen genoodzaakt de de ſtad ter proije hunner vyanden; wel
iſ deel," wierden, zich op de beſtdoenlykſte wy ke daarin eene ſterke bezetting, onder het
Pºg '93 ze te bergen. De ſchrik was zoo groot bewind van Kornel Jan van Dort, lieten.
in de ſtad Lima , dat de Nederlanders Als deeze gewenſchte tyding in de Ver
Neu
die ligtelyk zouden hebben konnen ver eenigde Geweſten kwam bedreef (3) men (3)
ville Hiſt,
meeſteren, zoo zy, om zich te herſtel alom veelerhande vreugdetekenen ; CIl van Holl,
len, den aanval tot 's daags daaraan niet zal ook waarſchynelyk dees gedenkpen-E,
pag.297,
hadden uytgeſteld: als wanneer de Onder ning tot lof van Mauritsals Opperadmiraaal,
koning zich in vollen ſtaat van tegenweer wegens het bekomen van deeze twee zee
geſteld had. De andere vloot die onder 't gepalmen, gemunt zyn, vermids ik in
beleyd van den Admiraal Willens, door dit jaar geene andere beweegredenen vinde,
de Weſtindiſche Maatſchappy mede was die daartoe aanleyding zouden moogen
in zee gezonden, kwam met negen ſche gegeeven hebben.

#

f

Zyn geharnaſt borſtbeeld, omvangen van de wapenſchilden der zeven Vereenigde
ſtaat op de voorzyde, binnen deeze tytels:

Geweſten,

MAURITIUS, DE 1 GRAT 1A PRINCEPS AURIACAE, COM Es

NAssavia, &C: PROVIN c1ARUM CONFAED ERAT ARUM
GUBERNAT oR.

MAURITS, Doo R GoDs GENADE PRINS VAN ORANJE,
GRAAF VAN NAssov, ENZ. STAD HOUDER DER
VEREENIGDE LANDSCHAPPEN.

Qq 2

Tuſ
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Tuſſchen de twee behaalde zeegepalmen ſtaat op de tegenzyde zyn gekroond wapenſchild,

met den Ridderlyken Hoosband omhangen, en daarop deeze zyne gewoonlyke ſpreuk:
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE
DAT HEM ARG WE DER VAA RE, DIE ER ARG U2 T DENKT.
Verder ſtaat boven de woorden CUM PRIVILE G1o. 1624. (MET VOOR RECHT:

1624) op eenen wimpel Maurits gewoonlyke zinſpreuk:
JE MAIN TIENDRAY.
IK ZAL 'T HANDHA'A VE NV.

Met beter geluk zaagen de Spanjaards beſchanſing der beleggeren neder, in hoo
hunne wapenen in dit jaar in Nederland pe, dat zyn ontworpen aanſlag, op Ant

dan wel in de Weſtindiën begunſtigd, want werpen, wiens uytvoering hy den Stede
van langer hand alles tot den veldtogt voogd van Bergen op zoom had toever
hebbende vervaardigd, verſcheen

de trouwd, wel zoude gelukken, en den

Markgraaf Spinola met zesentwintigduy vyand noodzaaken de belegering van Bre
zend voetgaſten en vyfenveertighonderd da op te breeken: Doch dat voorneemen
S# (1) ruyteren in 't laatſt van Hooimaand in weder zynde mislukt, en een ander, om
# 't veld, en veynzende het op Heuſden ge door eenen opgeworpen dyk by Steenber
# munt te hebben, berende hy op 't on gen het beſchanſte leger van Spinola onder
voorzienſt Breda, en beval op den zeven

water te zetten, niet naar zyn genoegen

entwintigſten van Oogſtmaand zyn leger uytvallende, beving hem eene ziekte,
in 't ronde der ſtad zoodaanig met wallen, wier hevige koortſen hem dwongen het be
grachten, reduyten, en ſtrykweeren te ſtier van 't leger aan Graaf Erneſt van Naſ.
verzekeren, en met ſtormpaalen en geſchut ſou te laaten, en zich zelven in Slagtmaand
te voorzien, dat het zelve ongenaakbaar (5) naar 's Graavenhaage te doen voeren. (s) Aitze
en de gemaakte verſchanſing in alles de re Ondertuſſchen waaren de belegeraars met #"
gelmaatigſte veſtingwerken gelyk was. Ju hunne loopgraven tot aan de bolwerken #
(:) Aize ſtyn van Naſſou, natuurlyke (2) Zoon genaderd, en had de Stedevoogd, onder #

#" van Prins Willem van Oranje had als Ste het doen van eenen onvermoeiden tegen-" ”
en oorl.

devoogd in de belegerde ſtad het bevel over ſtand, alles aangewend, 't gene bequaam

#. eene bezetting, die by de zevenduyzend was om de eetwaaren te rekken. Onder an
Hooft , man ſterk, en in ſtaat was om alle de buy dere beval hy geen brood maar geld den
## tenwerken, die om de ſtad veelvuldig bezettelingen uyt te deelen, om hier voor
waaren, naar vereyſch te beſchermen. dat naar hun eygen welgevallen by de bak
Dus was de ſtad wel van genoegzaame kers te konnen koopen. Om hem de daar
manſchap, doch geenszins van eetwaaren toe noodige penningen te bezorgen nam de

voorzien, en had het ongeluk, dat met Magiſtraat het gereede geld der inwoonde- 6) N
den aanvang der belegeringe dertig praa ren, te leen, (3) en gaf hen wiſſelbrieven, #.
men, met leevensmiddelen en anderen om de verſtrekte penningen in zulk eene van Holl.

voorraad gelaaden, den belegeraaren in ſtad als zy begeerden met profyt weder te #s.
handen waaren gevallen. Des rukte Mau ontfangen.
Op deeze
wyzejaar
had eene
de Stedevoogd het geheele
loopende
over- ,g, 5

e

rits, verzeld van zynen Broeder Frederik

#n Hendrik, (3) dien de Staaten van Holland, vloed van gereede penningen, dan als hem
van Holl, even als in de twee voorige jaaren, thans die eyndelyk in den aanvang van 't nieuwe
##1. weder eenen buytengewoonen onderſtand begoſten te ontbreeken, noodzaakte hy de
96.
van twintigduyzend guldens voor de le in de ſtad zynde (7) Hopluyden onder eede (7) Aize

(oNeu- gerkoſten deeden, met de Staatſche krygs hun zilverwerk op te brengen, tot het #n
vijle Hiſt magt te ſchielyker te veld, en ſloeg zich

munten van deeze vierderhande noodſtuk- en oorl.

#" te Maade en Houte, (4) tuſſchen Geer ken, om daarmede zyne onderhoorige bepag. 3io. truydenberg en Breda, een half uur van de zettelingen te betaalen.
I. Het

#
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I. Het eerſte, dat voor veertig ſtuyvers gangbaar geweeſt is, als blykt uyt de Puniſche ſyf
ferletteren, die in den bovenſten hoek geſtempeld ſtaan, heeft in den rechter hoek het wapen
van Oranje, in den ſlinker' dat der belegerde ſtad, en in 't midden rondom den Leeuw der Ver

eenigde Geweſten dit omſchrift:
BREDA OBSESSA.

1625.

BREDA BELEGER D.

II. Het tweede is aan 't eerſte ſtuk

gelyk,

1625.

uytgezonderd dat het wat grooter en voor zestig

ſtuyvers ſtaande het beleg gangbaar geweeſt is, volgens den prys, die in den bovenſten hoek
met Puniſche ſyfferletteren geſtempeld ſtaat,
III. Van de zelfde waarde als 't eerſte ſtuk is ook het derde, en beſtaat des zelfs verſchil

hierin, dat in plaatſe van den Leeuw der Vereenigde Geweſten hier in 't midden het wapen
ſchild van Prins Maurits, als Heer van Breda, geſtempeld ſtaat.
IV. Het onderſte, mede van zilver en voor twintig ſtuyvers gangbaar geweeſt, voert rond
om het wapen der ſtad, dit omſchrift:
BREDA OBSESs A
BREDA BELEGER D.

1625.
1625.

V. Behalven deeze zilvere worden er ook twee kopere noodſtukken gevonden, waarvan

het eerſte voor twee en een halve ſtuyver is gangbaar geweeſt, hebbende, boven het wapen
ſchild der belegerde ſtad, tot opſchrift:
BREDA OBS ESSA.

BREDA BE LEGER D.
II. Deel.

1 625.

1625.
Rr

VI. Het

1 58
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VI. Het kleynſte, mede van koper is voor eenen ſtuyver gangbaar geweeſt, als blykt uyt

den prys, die ter wederzyde van ſtads wapen is uytgedrukt, waarboven ſtaat:
BREDA.

1625.

Door deeze voorzorg van den Stede in 's Graavenhaage was komen vlugten,

voogd, en dat de bezettelingen van den en aldaar (8) over twee jaaren overleeden. (s) Imhof

% Net, beginne af aan zich (1) met roggenbrood, De zulken, welken het geheym van Staat Not SRI.

#. raapolië, en bier niet dierder dan van twin

bekend was, hadden reden om over dit

#tele

tig ſtuyvers de ton, behielpen, zag Spino huuwelyk verzet te ſtaan, want het was
P"5-3"4 la zich genoodzaakt den geheelen winter nu al verſcheydene jaaren geleeden, dat

I. deel,

met zyn leger voor de ſtad in 't veld te de naagelaate Weduwe van Prins Willem
moeten blyven. Waar door, en dat de den Staaten van Holland by ingeleverd
bezettelingen door het opſtoppen van den vertoogſchrift (9) had bekend gemaakt,

#

Merkſtroom de werken der beleggeren on hoe met medeweeten van Maurits een #
der water zetteden, het Spaanſche leger huuwelyksverbond genoegzaam als geſloo- v# #"
vol zieken, en zoo merkelyk verminderd ten was, tuſſchen deezen haaren Zoon #
was, dat er naauwlyks (2) negenduyzend Frederik Hendrik en de oudſte Dochter 3,
# voetgaſten en vyftienhonderd ruyters be van den Landgraaf Maurits van Heſſe.
i deel, quaam om dienſt te doen gevonden wier Invoege de Staaten van Holland tot be
Pºë 3*3 den. Des moedigde dit Prins Maurits, hoe vordering van die verbintenis niet alleen
(2) Neu

ziek hy was, aan, om nog eene proef tot eene jaarlykſche rente van twaalfduyzend
het ontzetten zyner ſtad te doen: waar

(ro)guldens voor die Bruyd beſtelden, #

(# toe de Algemeene (3) Staaten eene ſom maar in de Algemeene Staatsvergadering van Holl.
van Hoi van zestonnen ſchats inwilligden, die van ook hunne bewilliging door hunne Ge- #"
#
Feh,
1625.
fol. Holland veele (4) wagens beſchreeven, magtigden toebragten in de aanzienlyke 1616, fol.
8.
en de Heeren van Sommelsdyk, Beveren, vereeringen, die zoo in Duytſchland dien- 9.
# en Oetgens benoemden,(5) om Maurits in den gedaan, als in de koſten die by haare

# zoogewigtigen aanſlag met raad en daad te ontfangenis in den Lande moeſten gedraa

# onderſteunen. Hy rukte dan van alle kanten gen worden. Doch het zy het verwiſſel
#" de krygsbenden byeen, laadde vyfduy
#,
zend der beſchreevene wagenen met aller

de ſtaatsbelang, of de perſoonlyke genee
genheyd van Prins Frederik Hendrik tot

# handen voorraad, en begaf zich, in 't deeze zeer verſtandige Prinſes daarvan de
2: Ma: veld tuſſchen (6) Gornichem en Heuſden, oorzaak geweeſt zy, immers het eerſt
#*" om de benden te bezigtigen, die de onder voorgenomen huuwelyk liep tot niet, en
(#Nºu, neeming moeſten uytvoeren. Dan Spinolaas dat met de Dochter uyt den Huyze van

# leger ook inmiddels tot vyfentwintigduy
I deel,

Zolms had thans, zonder het gaan der
zend voetknechten en achtduyzend ruy drie Zondaagſche geboden, zynen voort

*** ters door de Aartshertogin en den Keyzer gang, als zynde de Prins, zoo door de
van pas zynde verſterkt, ſtaakte Maurits Gemagtigde Raaden(11)als de Staaten van #
-

zyn voorneemen , en trok, met geen Holland zelfs, daarvan ontheven. Voor- van Holi.
minder hartewee dan ziekte belaaden we

der terug naar 's Graavenhaage: alwaar
door zyn aanraaden zyn eenige Broeder
Frederik Hendrik op den vierden van Gras
(7),Com- maand (7) zich, zonder 't maaken van

waar, het Huys van Zolms is zeer oud, #l.

en met die van Hennenberg, Mekelen- #”
burg, Heſſe, Anhalt, Baden, den Palts
aan den Ryn , Brandenburg, doch wel

#n

voornaamelyk door zeven huuwelyken
groote ſtaatſi, in 't huuwelyk begaf met met dat van Naſſou (12) vereenigd. De # #

#.

Amalia Graavinne van Zolms, Dochter gedachtenis deezer jonggetrouwden vind ###

#"

van Graaf Johan Aalbert van Zolms, wel ik op deeze gedenkpenningen bewaard , #g
ke Hofmeeſter zynde van den verjaagden
Frederik Koning van Boheeme nevens hem

waarom die ook alhier geplaatſt wor- ***
den.

I. De
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PATRI QVE

I. De voorzyde van den eerſten bevat de beeldenis van Frederik Hendrik in 't harnas, boven
Zyne
gewoonlyke
zinſpreuk:
yne g
y
P

Rr z

PA
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16o
1625.

PATRIAEQUE, PATRIQUE.
EN AAN 'T VADERLAND, EN AAN MTN EN VADER.

GyPſalm
GXVI.

Het ſierlyk en prachtig getooide borſtbeeld zyner nieuwe Gemaalinne ſtaat op de tegenzyde,
en daaronder deeze ſpreuk van den (1) gewyden Harpzangdichter:

V. 12.

QUID REDDAM DOMINO?
WAT ZAL IK DEN HEERE VERGELD EN?

II. De tweede, die rond is en geenszins de gemelde zinſpreuken voert, is voor 't overige den
eerſten gelyk, als uyt de afbeeldinge kan gezien worden.

(2) Merc.

III. De derde vertoont op de eene zyde wederom het borſtſtuk van Frederik Hendrik, welke

# Staaten met eene (2), huuwelyksgifte van vyfentwintigduyzend guldensrenten

Franç.

door de

1625.
tom.XI.

- --wierdt
beſc

onken; binnen deeze tytels:

pag. 418.

HENRICUS, DE1 GRATIA PRINcE PS AURIACAE,
COM Es NASSAv IAE.

HENDRIK, Doo R GODS GE NA DE PRINS VAN ORANj E,
G RAAF VAN NAS SOU.

En niet te onrecht, dewyl dees Prins eygenlyk en naar zyne Peters of Gevaders de Koningen
Viſie Hiſt. van Vrankryk en Denemarke, Hendrik Frederik en niet, gelyk men gewoon is te zeggen, Frede
van
Holl. rik Hendrik genoemd is. Het borſtſtuk zyner Gemaalinne, die totnogtoe in 's Graavenhaage by
I. deel,

(3) Neu-

de gevlugte Koningin van (3) Boheeme gewoond had, en thans door de Staaten van Holland

pag. 33O.

### (4) met twintigduyzend guldens in geld, tot eene huuwelyksgaaf, vereerd wierdt, ziet men
derStaaten
op de andere zyde, binnen het randſchrift deezer tytelen:
van Holl.

#el

AMALIA, D E1 GRAT 1A PRINCIPIs s A AURANIAE;

63.

COM Es NASSAv 1 AE.

AMALIA, DOOR GODS GE NA DE PRINSES VAN ORANJE,
GRAAVIN VAN NAS SOU.

Naauwlyks was dit huuwelyk voltrok je als alle zyne verdere Heerlyke goede
ken, of Maurits, voelende zyne ziekte ren, zynen halven Broeder Frederik Hen
dagelyks handoverhand verzwaaren, be drik benoemd. Welke door de Staaten (7) #

merkte dat zyn leeven op het eynde liep. van Holland, Zeeland en Weſtvrieſland #
Dierhalven zich ter dood bereydende is in
volgende maand
wierdt enaangeſteld
#
tot de
Algemeenen
Landvoogd,
Hoofd- 65.
5. Tol
hy, naa alle zyne huyslyke zaaken gere
geld te hebben , den drieëntwintigſten bevelhebber zoo van de land- als zeemagt
(5) Aitze- van Grasmaand, (5) in den ouderdom dier Geweſten, in plaatſe van zynen over
#" van achtenvyftig jaaren overleeden, naa leeden Broeder : wiens lyk in 't byzyn (8)Reſol.

en oorl. dat hy de Vereenigde Geweſten eenenveer van (8) eenige Hollandſche Gemagtigden van
Holl.
#

#

tig jaaren beſtierd had. By zynen uyter zynde geopend, zoo bevondt men eene 24 April
ſten wille, die ten overſtaan der naaſte

zoodaanige verharding in de lever dat ze #*

#
(6) der die ganſch had verdorven, en buyten ſtaat (3) Reſol.
er Staat. vrienden en eenige Gemagtigden
:---5
# Staaten van Holland wierdt geopend, had eſteld om meer (9) bloeds te geeven. En #
#y
, hy tot zynen eenigen en algemeenen erf ofwel dus bleek dat zyne dood door geen 26 April
1625. fol.
-

#” " genaam, zoo van het Prinsdom van Oran vergif was veroorzaakt, zoo wierdt echter #*
het ”
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ning van Boheeme, de verdere bloedvrien- 1625.
den, de Algemeene Staaten, de Raad van TT

het lyk, als zynde geweldig uytgeſlaagen,
op 't verzoek der Staaten maar voor wey
nig tyds ten toon
en door de Ge
neesheeren Vallenſis en Rumpf gebalſemd
zynde, ſedert in eene kamer weggezet,
totdat alles tot zyne begraavenis zoude

#

Staate, de Gemagtigden der byzondere
ſteden van Holland, alle ten koſte des Lands

-

(5) in den rouw gekleed en de Magiſtraa- #n
ten van Delft en 's Graayenhaage, ieder van van Holl.
(1) Reſol. geregeld zyn. Welke, naadat het rouwbe hunne Kamerbewaarders en Boden verzeld. :#l
derStaaten
van Holl.

24 April

klag door de Staaten was (1) afgelegd en Om den drang der toegevloeide menigte ico
(2) ontfangen, midsgaders hunne buyten te beletten waaren de ſtraaten, waarlangs

#s. fol. landſche Gezanten gelaſt zich ten koſte de lykſleep trok, ter wederzyden met een
# Reſol. des Lands (3) in den rouw te kleeden, en houten (6) ſtaaketſel tot aan de Nieuwe (6)Leeven
erStaaten
kerk afgeheynd, alwaar het lyk in eenen #"
van Holl. het wapen van den overleeden boven de
58.

kelder onder de prachtige marmeregrafſte- #."
de zyns Vaders, die op 't ingeleverd ver- , ,,,,,,,

groote Hofpoort (4) opgehangen , met
zeer groote pracht en rouwſtaatſi binnen
61.
(3) Reſol. Delft geſchiedde. Behalven de Schuttery
der Staaten
van Holl. der gemelde ſtad, de Edellieden en 't Hof
3o April
1625. fol.

zoekſchrift zyner (7) Weduwe door de #
Algemeene
Staaten was opgerecht,
Holl.tot
bygezet
en begraaven.
Door ieder,wierdt
dee- van
#

24 April

gezin van den overleeden, zag men twaalf

1625. fol.
58.
4) Reſol.

rouwpaarden, en ieder der zelve gevolgd ze begraavenis bywoonende, willen ſom- 1613 fol.

erStaaten
van Holl.

26 April

1625, fol.
6o.

van eenen ſtandaard, alle met de wapenen migen dat dusdaanig een penningtje op de **
zyner Heerlykheden, midsgaders daar borſt zoude zyn gedraagen: doch dit is
achter de eertekenen zyner bezeetene niet zeker, maar wel, dat dit het laatſte
waardigheden draagen. Naa het lyk kwa is, #ner men zyne gedachtenisbewaard
men Frederik Hendrik, de verjaagde Ko V1Indt.

Onder zyn geharnaſt borſtbeeld, dat geen omſchrift heeft, ſtaat alleenlyk op de eene zyde:
AET AT 1s 58.
IN ZTNS OUDERDOMS 58 j AAR.

Want hy was den (8) dertienden van Slagtmaand des jaars vyftienhonderdzevenenzeſtig op het (8) Lee
ſlot te Dillenburg in Duytſchland gebooren.

-

ven van

-

Op de andere zyde, die mede geen randſchrift heeft, ſtaat boven zyn wapenſchild het jaar #its,
fol. I.
zyns overlydens:
1 52 5.
*

*

f

Onder de Mageſtraatsleden van Delft, ventig in 't huuwelyk met Volkera Niko
welke deeze begraavenis bywoonden ,
komt Pauwels van Bereſteyn alhier in aan
merking; zoo om dat zyne naakomelingen
aan de voornaamſte geſlachten dier ſtad
gehuuwd, aldaar, hoewel onder andere
naamen, als door de Dochters zyndevoort
gezet, alsnog beſtaan, als om de gelegen
heyd waar te neemen van den volgenden
gedenkpenning hier zyne rechte plaats te

laï, Dochter van Niklaas Adriaanszoon en

Maria Duyſt, bywelke hy zes zoonen en

zes dochteren geteeld heeft.

Onder die

komen Gysbert, Kornelis, en Arent van
Bereſteyn alhier byzonderlyk in aanmer
king. Want de eerſtgemelde, welke Ma
ria Prins tot Vrouw gehad heeft, won by
de zelve eerſt eene Dochter, die met Mr.

Abram Oyens getrouwd de Ouders waa

geeven. Hy was den achtſten van Bloei ren van Maria Oyens, Vrouw van Korne
maand desjaars vyftienhonderdachtenveer lis de Jonge Heer van Ellemeet , Alge
tig gebooren, en hebbende den ouderdom meenen Ontfanger der Vereenigde Geweſ- Alles
van omtrent zesentwintig jaaren bereykt, ten; en voorts nog eenen Zoon Gysbert ##..
begaf zichden achtentwintigſten van Louw van Bereſteyn, wiens Dochter Maria Mag #
met (9)
# #s,
maand des jaars vyftienhonderdvierenze dalena,

#vende

II. Deel.

-

S

Adrie:

CI1 •

N E D E R L A N D SC H E
Aſſendelſt, Moeder is geweeſt van Agniet, en naderhand Burgermeeſter te Delft, en
Kornelia, Maria, en Gerard van Aſſen eyndelyk Anna Hoogenhoek, Vrouw van
delft. Des tweedens te weeten Kornelis Mr. Franko van Bleyswyk, Raad en Sche
van Bereſteyns Dochter Agata van Bere pen, vervolgens Ontfanger der gemeene
ſteyn had tot Man Theodoor Vallenſis, Landsmiddelen en meermaals Burgermees
162
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Raad en Burgermeeſter te Delft, midsga ter der zelve ſtad. Pauwels van Bereſteyn.
ders Verzorger der Hooge ſchoole te Ley zelf was in 't jaar vyftienhonderdzesenne
de, en won by den zelven Jakob, Korne gentig geworden. Veertigraad der ſtad
lis, en Korvina Wallenſis : wier eerſte Delft, bekleedde vier jaaren daarnaa het
Raadsheer in 't Gerechtshof van Brabant

Schepensampt; de zeven volgende jaaren
(thans nog in dat van Holland) in 's Graa het Burgermeeſterſchap, was de twee daar
venhaage, de tweede Raad en Schepen te naakomende jaaren Weesmeeſter ; in 't
Delft, en de laatſte met Gerard van Bors jaar zeſtienhonderdvyftien Schatmeeſter

ſele getrouwd geweeſt is. Eyndelyk de der ſtad, en ſtorf eyndelyk den drieën
derde zynde Arent van Bereſteyn, die tot twintigſten van Slagtmaand deezesjaars, in
Vrouwe had Maria van der Graaf won by den ouderdom van zevenenzeventig jaaren:
de zelve negen kinderen, wier oudſte eene naa dat hy het geluk en vermaak gehad
Dochter en Sara genaamd trouwde met had van, den eenentwintigſten van Gras
Mr. Abram Hoogenhoek, en teelde eene maand des voorgaanden jaars zyne gou
Dochter Margreta Hoogenhoek, Vrouw de bruyloft houdende, twaalf kinderen
van den Delftſchen Burgermeeſter Huyg en zesendertig kindskinderen aan zyne
's Gravezande, midsgaders Abram Hoo tafel te hebben, welke ieder met dus
genhoek, en Maria Hoogenhoek, Vrouw | daanigen gedenkpenning wierden beſchon
van Meeſter Antoni Wevering , Raad ken.

VvTzAxcoNCORDIA
Nºt

Sº

M U,

Op de voorzyde ſtaat zyn borſtbeeld nevens dat ,zyner Gemaalinne, welke den zevenen

twintigſten van Herfſtmaand des jaars # in den ouderdom van negen
enzeventig jaaren, achtmaanden, en vier dagen is overleeden. et randſchrift luydt aldus:
PAULUS A BERESTEYN: LXXV ANN o RU M.

voLCKERA NICOLAÏ: LXIX ANNo RUN.
PAUWELS VAN BERESTEYN: OUD 75 JAAREN.
VOLKERA NIKLAASDOCHTER: OUD 69 jAAREN.

Binnen een ſlangerond leeſt men op de tegenzyde boven twee kraaijen, die in haar neſt zit
ten, dit opſchrift:

c U R A D o M I.
V IV A X C O N COR D I A.
CI O

I O CX X I V.

D e z o R G VA N 'r H v rs.
DE LA N GL EE VE IN DE E EN D RA GT.
1624.
Deeze
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Deeze kraaijen zyn by de Ouden evenals alhier, niet alleen voor het zinnebeeld van (1) de 1625.
Huuwelyks eendragt, zooals op eenige overgebleevene Romeynſche grafſteenen kan gezien wor 1) Ou
den, maar ook voor dat van eenen langen (2) en voorſpoedigen leeftyd gehouden. Voorts leeſt # R,
men in den rand het vervolg van het eerſte randſchrift:

Moog.

pag. 388.
(2) Joan.

Piërii Va

CoNJUGES L ANNORUM PosTERIS MONUM EN Tu M

leriani

Hiërogl.
lib. XX.
Cap. 32.

RELIQUERUNT.

Juvenal.
Sat. X.

VrFTIGj AA RIGE

ECHTGENOOT EN ZTNDE HEBBEN DIT TER Yſu 247.

GEDACHTE NIS AAN HUNNE NAAKOME LINGEN
ACHTERGE LAATE N.

(3) Lee-

, Frederik Hendrik bevondt zich in (3) gerende, naar de Langeſtraat terugtrok,

en aan den Stedevoogd der belegerde ſtad
#' zyns Broeders bericht kreeg, en hem, door bevel zondt, om de aanbetrouwde plaats

#, de Langeſtraat, als hy van het overlyden

de Heeren Gemagtigden Sommelsdyk, op de beſte voorwaarden, die hy bedin
Muys, en Oetgens, (4) uyt den naam gen konde, over te geeven. Des zonden
erStaaten der Staaten van Holland wegens dit ver de belegerden eenige Gemagtigden om te

4) Reſol.

#

lies de rouw beklaagd wierdt, Zyn voor handelen aan Spinola , die, hoewel hy
i625.fol. neemen was, om met het groote leger, van hunnen gekreegen laſt, en dat zy tot
66.
dat hy en zyn overleeden Broeder verga het uyterſte (7) gebragt de ſtad niet langer (# #

derd had, den beſchanſten vyand voor dan elf dagen konden # ten volle be- #
Breda op te ſlaan , en was, opdat dit wuſt was, echter in erkentenis hunner I. deel,

voorneemen wel mogte gelukken, een betoonde dapperheyd hen een eerlyk ver- * 335.
(5) Reſol plegtige (5) Beededag door de Algemeene

drag(8) vergunde: volgens inhoud van 't #

# Staaten uytgeſchreeven. Maar Spinola, welke de overige bezettelingen, nog ruym ##
drieduyzend uyttrokken.
man ſterk, den
#yfol,
39 April welverre van zyne komſt af te wachten, Hooimaand
De vyfden
tyding van
van #”

#3: " liet het volle gezag der belegeringe in han
-

den van den Graaf vanden Berg , en on het overgaan van Breda wierdt door Jo
der hem zoo veele benden, als er tot het

(6) Neu#

#"
pag. 331

han de Mediçis (9) aan de Aartshertogin te @Mere.

belegerd houden der ſtad noodig waaren , Bruſſel gebragt: welke ſedert door den #
en trok zelf in perſoon met zesentwintig zynde
Paus over
deeze
overwinnning
by brieven pag.
ton 838.
&#
begroet
zich
in perſoon derwaartbeduyzend (6) man te voet en zesduyzend
ruyteren den nieuwen Veldheere tegens. gaf, en door de Biſſchoppen van Antwerpen
Welke, het zy om zyne jongkheyd in 't en 's Hertogenboſch niet alleen de ker
ſtuk des oorlogs, als hebbende nooit eenen ken aldaar liet inwyden, maar ook de ge- (te)Aitze:
van het (1o)
dwingen
vanboven
Breda de
in van
ma:aken
veldſlag gedaan, het zy door bevel der dachtenis
eenen marmeren
ſteen
ſtaat.
en oorl.
Staaten, die het geheele land om het be
houden van eene ſtad niet in de waagſchaal poort ſtellen, en deezen legpenning mun- fol.
#deel,
416.

wilden geſteld hebben, den veldſlag wey

TCIl,

Boven het jaar 1625 ſtaat op de eene zyde een Leeuw, die in den rechter voorpoot eenen
lauriertak , en in den ſlinker eene ſlang houdt, ten bediedſel dat door voorzigtige kloekmos
digheyd deeze zeege behaald was, als het omſchrift beveſtigt:
VICTORIA, PRUDENTIA ET FORTITUDINE. 1615.
Ss 2

OVER
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1625.

oVERWINNING, Door Voo Rz IG TIGHErD EN
DAPPERHEYD VERKREEGEN.

1625.

De gewonne ſtad ziet men op de andere zyde, binnen dit omſchrift, verbeeld:
BREDA A PHILI P P o IIII HISPA NIAR U M REG E CAPTA.

BREDA DOOR PHILIPS DEN IIII KONING VAN
SPANJE GEWONNEN.

De Spanjaards, die in dit jaar daaren ryk, Groenland, Muskovië, Guiné, en
(1) Neu, boven nog Sint Salvador (1) in Brazil op de Ooſt- en Weſtindiën, zoo niet geheel te
v# de Nederlanders herwonnen, hadden ook beletten, ten minſte zeer zwaar te belem

van Holl.

ideel,

e

-

voorgenomen de zeevaart dier Geweſten meren.

En dewyl men ſedert eenigen tyd
Pºg 341 in Europa door alle bedenkelyke middelen bemerkt had hoe groote voordeelen de
te beſchaadigen : dus niet vernoegd met Staatſche onderdaanen uyt den Koophan
alle Nederlandſche koopvaarders, die op del langs de Maas en den Ryn trokken,
den naam van andere onzydige volken in liet de Aartshertogin, om zich de vaart

hunne havens gekomen waaren, in beſlag naar den Ryn te openen, en uyt Duytſch
genomen en allen koophandel verbooden land het noodige hout tot het bouwen van
te hebben, hadden zy ſedert eenigen tyd ſchepen te bekomen, midsgaders de over

eenige roofſchepen in de Vlaamſche havens maasſche landen tegens het uytloopen der
en voornaamelyk te Duynkerke uytge Staatſchebenden te dekken,onder het beleyd
ruſt, doch welke tot nogtoe de Staatſche van den Graaf vanden Berg eene zeer wy
kruyſers het uytloopen belet hadden, maar de vaart van den Ryn by Rynberk, door
als deeze thans door eenen geweldigen Gelder tot aan de Maas by Venlo, graa
ſtorm verſtrooid waaren, ſtaaken twaalf ven,en daarlangs vierentwintig ſchanſen,die
(2) Merc. dier (2) roofſchepen den zeventienden van de eene van de andere achthonderd treeden

# Wynmaand onverhinderd in zee, en over lagen, ter beſcherminge opwerpen. Om dit
* " zy eene merkelyke ſchaade toebragten. De wel in 't veld verſcheenen, maar alle hun- van Hoij.
-

tom XI, vielen de weerelooze haringbuyzen, die te beletten (4) waaren de Staatſche benden #

ne poogingenjavruchteloos,
het werkwierdt
Aartshertogin, om dit goed begin voort te voltrokken,
de Graaf vanden
Berg had #
pag. 3OI
zetten,verreysde in perſoon van Breda naar
(*)Admi- Duynkerke, alwaar zy eenen Zeeraad (*) het geluk van de Staatſche ruytery by 't
"9" oprechtte, welke verpligt zoudezyn altyd Kalkarſche gat zoo onvoorziens en moe
vierentwintig ſchepen van oorlog te onder dig op 't lyf te vallen, dat hy, naa 't af
houden, te meer mids de Koning, om maaken van eene groote menigte , den
dien nogmeer aan te moedigen, niet alleen Graaf van Styrum (5) zelf, die 't bevel (5) Aitze
1626, het tiende deel der genomene pryzen af, voerde, nevens tachtig der zynen, en #"
maar daarenboven toeſtondt dat alle goede driehonderd paarden gevangelyk mede- en .ooi.
ren, die men van de Staatſche onderdaanen voerde. Alle welke ſamenloopende tegen- #

ſpoeden aanleydinggaaven, dat door die van "”

(3)
3) Merc.

ſtondt te ontdekken, t hunnen voordeele

#ang

zouden worden aangeſlaagen. En dit al Uytrecht, tot opwekking van de daardoor

-

#%# leen (3) om den grooten koophandel der neêrſlagtig gewordene gemoederen, dees
# * Vereenigde Geweſten op Engeland,Vrank legpenning aldaar in dit jaar gemunt wierdt.

Op het voorſtuk ziet men, onder den Hebreeuwſchen naam des HEEREN, verſcheydene
benden
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benden zoo te voet als te paard tegens elkandere ingevecht, binnen dit randſchrift:

•m-ſe

(1) Reſol,
der Staat,
van Hoil,

USQUEQUO? HosTEs IMMINENT UNDIQUE.

9 Mey

1625.fol.

HoE LANGE? DE VrAN DEN DRINGEN VAN ALLE
*

-

-

(2)Reſol.

KANTEN AAN.

-

* ,

68.

-

der Staat,

van Holl.

--

e - - -

6 April

e

Nergens echter wierden deeze klagten zwaarder over

gehoord dan over de vyandlykheden te 1625.fol.

water, en hadden die van de Viſſchery zeer naadrukkelyk vertoond het verlies door de Duyn 43- Reſol.
kerkers (1) geleeden; waarom men reeds in 't voorgaande jaar in beraad genomen had om de (3)
der Staaten
-

ſcheur (2) van Duynkerke te ſtoppen, en dus de haven dier ſtad t'onbruyk te maaken. Daar- van Holi.
enboven ſtelden de Staaten orde op de beveyliging der zee en eene ryke vergelding voor die 3 July ..

eenen Duynkerker zoude (3) opbrengen, ja ſchonken tot prys (4) alle de ſchepen en goederen, ººs: fol"
die men op de zelve kwam te veroveren. En ofwel daarenboven ook tot geruſtheyd der binnen #Reſol.
ſtroomen laſt gegeeven was om 's vyands (5) booten te weeren, zoo hoorde men nogtans in dit de Staaten
aar opnieuws zeer zwaare klagten zoo (6) van den Amſterdamſchen Zeeraad, als de groote en van Holl.

leyne (7) Viſſchery, wegens de grootheyd der ſchaade, haar door de Duynkerkers opgekomen. #J"g
1625. fol.
Invoege die van Uytrecht, mids men verſtondt hoe de nieuwe Duynkerkſche Zeeraad thans ,

(8) nieuwe toeruſting maakte, de zeeluyden, door het randſchrift van het ruggeſtuk, dat eenige (#Reſol.
Nederlandſche en vyandlyke ſchepen met Staatſche en Spaanſche vlaggen in onderling gevecht ver- van
derStaaten
Holl.
beeldt, tot het moedhouden opwekken:
23 July
1625. fol.
99.

CON FORTAMINI DEO CON FIDENT ES.

(6) Reſol.

1626.

der Staat.
van Holl.

Wo RDT VERSTERKT oP GoD B ez RoUWEND E. 1626.

4 July
1626. fol,
86

7) Reſol,

Alle deeze groote toebereydſelen der ſtraks alles, 't gene by zynen Vader was #
Spanjaarden, tot het uytvoeren dier aan
ſlagen, van overlange begonnen, waaren
oorzaak geweeſt dat de Vereenigde Gewes
ten reeds over eene wyl een plegtig Ge
zantſchap aan den Franſchen Koning ge
) Reſol zonden, en thans te Compiegne (9) een
# S# beſchermend Verbond tegens de gelukkige

aangegaan, volkomen goedgekeurd , de 27 July,
voorige verbonden, met de uytheemſche #l.
Moogendheden geſlooten, beveſtigd, en 24 sept.

zoo aan de Vereenigde Geweſten als aan #.
Frederik
Hendrik van komſte
zyns Vaders
Staten
ven,
midsgaderszyne
tot denafſtertroon de
#
oll.

van Grootbrittanje byplegtige brieven (12) #6,5 fol.

# voortgangen van het Huys van Ooſten kennis gegeeven, en des ook van de zelve 87
(12) Hiſt.
Neu
# ryk geſlooten haddén. Sedert waaren ook (13) het rouwbeklag ontfangen. Naadat de Ville
262.
de Heeren Frans Aarſens, Aalbert Joachim, begraavenis van den overleeden Vorſt met van Holl.
en Noël van Karon, als buytengewoone groote pracht en ſtaatſie, den zeventien- idee,
####j,
Afgezanten der Vereenigde Geweſten in den van Bloeimaand des voorgaanden jaars (13)
Reſol.
-

Engeland gekomen, en hadden het geluk (14) te Londen verricht was, wierdt aldaar de staten
#
roReſol van mede een dusdaanig (io) beſchermend de nieuwe Koning met de gewoonlyke van
19 April
# Verbond, ten voordeele van hunnen Staat, plegtigheden den tweeden van Sprokkel- ##
-

#" met Koning Jakob te treffen. Welke Vorſt

maand deezes jaars, naar de oude tydsre- 55.

Aitze

1625, fol. ſedert van eene derdendaagſche koorts kening, door Willem Laud, Biſſchop van #
#Refol. zynde aangetaſt den zevenentwintigſten Bath en Wels in (15)de Weſtmunſterſche van #

S# (11)van Lentemaanddes voorgaanden jaars hoofdkerk gezalfd, alwaar onder andere ##
# overleedt, en zynen Zoon Karel tot op plegtigheden dees ſtrooipenning onder de #
#
tol volger naaliet. Dees jonge Koning heeft omſtaanders te grabbel gegooid is.
##
48 •
glet. tom,

IV. fol. 16.

Eerden zyn gekroond borſtbeeld leeſt men in den rand der voorzyde deeze zyne nieuwe ty
II. Deel,
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CAROLUS I, D E1 GRATIA MAGN.AE BRIT AN NIAE, FRAN c1AE,
ET HIB E RN IAE REX.

KAREL DE I, Doo R GODS GENADE KONING VAN GRooz
BRITTANj E, VRAN KRTK, EN IERLAND.
Een gewapende arm houdt op de tegenzyde een bloot zwaard , binnen deeze ſpreuk:

DoNEC PAX REDDITA TERR1s.

zoz DAT DE VREEDE AAN DE WERRELD zr
WEDERGE GE EVEN.

r

Want Karel zynde te leur geſteld in het huuwelyk, dat hy met de Dochter des Spaanſchen
Konings meende aan te gaan, had ſtraks naa zyns Vaders overlyden, om de ruſt in Europa door
't verkleynen van 't uys van Ooſtenryk te herſtellen, den oorlog tegens Spanje beſlooten.
Verder leeſt men op den voorgrond: ,
COR ONAT Us 2 FEBRUARY

1626.

GEKROOND DEN 2 VAN SPROKKELMAAND 1626.

Ingevolge van het Verbond der Staaten, (5) andere vaartuygen, welke zooby Dor- (5)Neu
(!) Alize met (1) deezen nieuwen Koning getrof

drecht, als 't eyland van Sint Anna verga- #
#

#

fen, om met vereende krachten de gewel derd op zyne komſt wachtten. Met deeze

en
oorl
H. deel,

dige aanſlagen des Spaanſchen Konings te ſcheepsmagtwendde hy het naar de Vlaam- pag. 361.
keer te gaan, hadden zy beſlooten in 't ſche kuſten, om by Kieldrecht te landen,
vervolg aanvechtender wyze te oorloogen. die ſterkte en nog twee andere te overval

fol. 473.

Tot dat eynde liet Prins Frederik Hendrik, len, en dit gelukt zynde ten beleg van

'#n die nu op het Hof van Holland (2) zyn Hulſt te trekken. Met dit oogmerk liet
van Holl verblyf had genomen, om den Geweſten hy zyne ſchepen zoodigt onder Kieldrecht

# aan de Ooſtzyde des Ryns genoegen te als 't immers moogelyk was naderen, maar
32.

geeven, door Graaf Erneſt van Naſſou, het water t'overſchielyk en meer afloopen
Stadhouder van Vrieſland, op den vyfen de dan tot het uytvoeren van zynen aan
twintigſten van Hooimaand de ſtad Olden ſlag noodig was, ſtaakte hy ſtraks wel

## zeel (3) berennen, waarin de Baanderheer
van ſtaat

zyn voorneemen, doch had echter het on

van Monkle het bevel had, dan welke, geluk, dat drie of vier zyner ſchepen op

# midshy met geen genoegzaamebezettinge, eene plaat voor 't hoofd van Kieldrecht komt
noch de plaats naar vereyſch met veſting vaſt-, en dus vyfentwintig paarden (6), #e
werken voorzien was, zich binnen wey eene groote menigte ſchansgereedſchappen 626.
nige dagen genoodzaakt vondt de aanbe en eenige delvers in handen van de Span- #
(# trouwde ſtad (4) te moeten overgeven. jaards raakten, mids die op de eerſte ty
# Staande dit beleg had Frederik Hendrik, ding van 's Prinſen aankomſt zich ſtraks

fol,

1pag.
deel,
met een ander leger van zeſtienduy naar de in gevaar zynde ſterkte hadden be
36e. zend man, zich boven Kleef tuſſchen
geeven. Hoewel het geleeden verlies niet

Kalkar en Kraanenburg nedergeſlaagen, in zeer groot was, heeft men echter in de
ſchyn alsof hy vanzins was Wezel te bele Spaanſche Nederlanden, wegens dat het

geren, maar naa eene ſchans tuſſchen Yſ Hulſter ambacht door de tuſſchenkomſt
ſelburg en den Ryn te hebben doen opwer des Hemels alleen van den gedreygden in
pen, begaf hy zich in vierhonderd ſchepen val van Frederik Hendrik bevreyd was ge
met zyne beſte manſchap, voer dus de Waal worden, in dankbaare erkentenis deezen
af en vervoegde zich by wel drieduyzend legpenning aldaar gemunt.

In

r

H IS TO RIP EN N IN GE N.

II. Boek.

167.
1626.
-mº.

In den rand
voorzyde leeſt men, rondom het geharnaſte borſtbeeld van den Spaanſchen
Koning,
deezeder
tytels:
w

PHIL1 P P Us IIII, D E1 GRAT 1A HISPAN 1ARUM ET
INDIARUM REX.

Z.

PHILIPS DE IV, DOOR GODS GENADE KONING VAN

SPANJE EN DE INDIËN. ENZ.
voor het hoofd van Kieldrecht ziet men op de andere zyde vier ſchepen op eene zandplaat
vaſtzitten, terwyl de overigen wegvaaren. Om hoog is een palmtak met eene lauwerkrans (1) Kap. 1,
omvangen, en de rand omzoomd met deeze ſpreuk, ontleend van den Apoſtel (1) Jakob: . . # 17.
OP TIMA QUAE QUE AB ALTO.
AL HET BESTE IS

1626.

VAN BOVEN. 1626.

De Prins van Oranje, naadat hy met zyn plant, de Haagſcheſchuttery in de wapenen
leger zich nog eenigen tyd ſedert te Kalkar gekomen, en 's Prinſen lyftrawanten in
had opgehouden, ſcheydde eyndelyk het volle wapenruſting op het Binnenhof tydig
zelve, zondt de benden in bezetting, en geſchaard waaren, wierden ten drie (7) #
vertrok zelf naar 's Graavenhaage, daar uuren des naamiddags door de Gemagtig- #
# hy, onaangezien er niet merkwaardigs denderStaaten de Afgezanten van Vrankryk #"
Veneetſië,
de Koning
Boheeme,
#7 fol.
24 Nov was uytgerecht, echter op eene plegtige en
de Prins
van Oranje,
en devan
Engelſche
Af- I55.

#

# " wyze door de Staaten (2) van Holland
1527. wierdt verwelkomd. Sedert aldaar wegens gezant Karleton, dien de Staaten van Hol- ,es,
de toebereydſelen, die men van zins was land op zyne komſte in 't (8)Land hadden

tegen den aanſtaanden veldtogt te maaken,

#

doen verwelkomen, verzeld van den He- van Holl.

met de Staaten hebbende beraadſlaagd, raud der wapenen, met (9) verſcheydene #.
wierdt naarypoverleg een beſluytgenomen, karroſſen van Staat ten Hove gehaald. De 135,,
om andermaal aanvechtender wyze te oor Engelſche Afgezant, die recht over den ##
loogen, en liet men daartoe vyfenzeventig Graaf van Kuylemburg in eenen zetel- van ſtaat

j

(3)Nen, ſtukken (3)grofgeſchut met zyn toebehoo ſtoel geplaatſt was, gaf, naa dat het trom- #

# ren klaarmaaken, duyzend (4) wagens, petgeſchal ophieldt , zyne volmagtsbrie-foliose,
I deel, tot het voeren van de krygsgereedſchap ven aan de Vergadering over, wier Griffier
#* pen aanneemen, en een leger van honderd die overluyd oplas. Sedert eene korte aan
Groot achtenzeſtig benden te voet met vyfenvyf ſpraak zoo tot de Staatsleden als den Prins

# tig kornetten te paarde vervaardigen,'tgene gedaan hebbende, beval hy den Heraud
(3) Nen: in Bloeimaand(5)des jaars zeſtienhonderd den Ridderlyken hoosband aan 't ſlinker

# zevenentwintig tuſſchen Aarnhem en Nieu

been des Prinſen te hechten: welke den

ideel, meege vergaderde. Dan eer Frederik Hen Koning hierop voor de ontfange eer, mids

Pºg 3° drik zich aan 't hoofd van het zelve ſtelde, gaders den Afgezant en Heraud voor hun
:

wierdt hy door den Koning van Engeland ne genome moeite op eene zeer verpligten
(@Reſol tot Ridder van (6)den Hoosband benoemd, de wyze bedankte. Naauwelyks was dit

#" en de plegtigheyd zyner aanſtellinge den verricht, en de tytels van den Prins van
22
Juny,
1627.
fol. derden van Hooimaand in 's Graavenhaage Oranje door den Heraud geleezen, of de
-

-

#" op deeze wyze verricht. Naadat er twin trompetten ſtaken, het grof en handgeſchut
tig ſtukken geſchut op den Vyverberg ge wierdt geloſt, en de plegtigheyd, naadat
t 2,

hunne

-

168

N E D ER L A N D SC H E

,

-

1627. hunne Hoogmoogendheden de vereyſchte over eenentext uyt den (1) Bybel gedaan (i)openb.
- dankzegging aan den Afgezant, en geluk wierdt. Ter gedachtenis deezer verheffin-E#"
wenſching aan den Prins hadden afgelegd, ge vindt men deeze twee gedenkpennin- #.
met het doen eener predikaatſië beſlooten, gen met den Ridderlyken hoosband ver
welke door den Leeraar Johan d'Eſpagne 'ſierd.

-

#

- la Stºj
º N
4:) ##
#A5%-A.
#

-R 4,-

1,1

º

zºNN-ºr
vos

D

# #s

I. Binnen eenen kring van der ſamengeſtrikte wapenſchilden der zeven vereenigde Geweſten,
leeſt men, op de voorzyde rondom het borſtbeeld van Frederik Hendrik, deeze tytels:
FREDER1 cus HENR1c Us, D E1 GRAT 1A PRINCEPS
AURIACAE, COMEs NASSA v1.AE. .

.

FREDERIK HENDRIK, Door GoDs GENADE PRINS VAN
oRANJE, GRAAF VAN NAS SOU.

Zyn gekroond wapenſchild is op de rugzyde met den Ridderlyken hoosband omvangen, waar
op deeze gewoonlyke ſpreuk ſtaat:
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.
DAT HEM ARG WEDERVAARE DIE 'ER ARGUYT DENKT.

II. De tweede , die langwerpigrond is, voert op het voorſtuk rondom het borſtbeeld des
Prinſen van Oranje, deeze tytels:
FREDERICUS HEN R1cus, PRINcE Ps AURANIAE, COMEs NASsAv1AE,

CATT 1M EL1B oc1, MARCHIo VERAE ET VLISs ING E.
FRE
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FREDERIK HENDRIK, PRINS VAN ORANJE, GRAAF VAN
NASSOU, KATZENELLENBO GE, MA RKGRAAF VAN
VEERE EN VLISSINGE.

Andermaal wordt zyn gekroond wapenſchild op het ruggeſtuk van den tweeden met den Rid
derlyken hoosband omvangen, welke ook wederom beſtempeld is met deeze ſpreuk:
HONY SOIT QUI MAL Y PENSE.
DAT HEM ARG WEDERVAARE DIE 'ER ARG UTT DENKT.

Waarondom in den rand nog deeze gewoonlyke ſpreuk van den Prins tot omſchrift ſtaat:
PATRIAEQUE, PATRIQUE.

EN AAN 'T VADERLAND,

EN AAN MY NEN VA DE R.

. . Naauwelyks (1) waaren deeze plegtig paalen uyt den grond gerukt te heb

# heden verricht,

of Frederik

##

ben, met gevelde pieken op de (6) be- g#
root Be
-

#"
zeld van eenige Staatſche Gemagtigden,
1637, fol. ſtelde zich aan 't hoofd van het verzamelde
I57.

y

legeraars inſtortte ; om, waare 't moo- #n

de belegerde ſtad te redden. Door Giol, fol.
leger, met het welke hy den negentienden gelyk,
de zonderlinge dapperheyd der Schot- "

# van Hooimaand de ſtad Grol (2) beleger ten nogtans wierden de aanvallers eerlang
#n de Deeze plaats had Spinola op de regel met zoodaanig verlies afgeweezen, dat de

maatigſte wyze met zes # CGIn en Graaf vanden Berg zich ſedert genood
#7.
fol. benedenwal,
wyde grachten,
bedekten zaakt vondt naar Vrede terug te trekken.
18o.
weg, en daarvooreenen
ſchuyns afloopen

#

Dees aftogt, en dat de belegeraars, inmid

#

den dyk, ſtaande het Beſtand laaten (3)

dels naa 't vermeeſteren van den bedekten

B# van verſterken. In de ſtad laagen onder het weg, den benedenwal hadden laaten opvlie
#
beleyd van Mattys Dulken twaalfhonderd gen, was de oorzaak, dat op de herhaalde
ol. 7.
mannen, behalven die uyt de ſtedelingen opeyſching van den Prins van Oranje, die
ſtaande het beleg wierden aangenomen, van binnen, naa 't ontfangen van Gyzelaars
zynde boven den noodigen voorraad van in onderhandeling traaden en byna hetzelf
oorlog en leevensmiddelen nog met zes de verdrag, als die van Breda, bedongen.
tien ſtukken geſchuts voorzien. De Prins Want den inwoonderen wierden hunne ou
van Oranje, hebbende zyn leger in drie de vrydommen gelaaten, de bezettinge
hoofddeelen voor deeze ſtad neergeſlaagen vrye uyttogt met alle tekenen van eerver
g#ns en 't zelve (4) gevolgelyk nietmin ontoe
en aan Philips Rovenius, (7) Aarts Ens.
#" ganglyk, dan Spinola eertyds voor Breda, iſſchop van Philippis, die onder dien (8) leg van
-

-

#

Grol, fol. in 't ronde beſchanſt, liet van drie kanten de

tytel het hooge Kerklyke bewind over de #"

loopgraaven tegens de ſtad aan de Ooſt-en Roomſchgezinden der Vereenigde Gewes- (8jBatavia
Noordzyde openen, en van verſcheydene ten voerde, twee maanden toegeſtaan om #"
opgeworpene katten der zelver buytenwer zyne zaaken te regelen. Door dit win-"

ken uyt de daarop geplante ſtukken heftig nen van Grol wierden Overyſſel en Gel
beſchieten. Terwyl dit van buyten voor derland van de ſtrooperyen der Spanjaar
en de bezetting van binnen, ſomtyds by den verloſt, en ter gedachtenis van zoo
nacht, om de werken der beleggeren te zonderling een voordeel deeze gedenkpen
beſchaadigen uytviel, kreeg men kondſchap ningen in de Vereenigde Geweſten ge
hoe Graaf Hendrik van den Berg omtrent munt, wier eerſten ik nergens dan onder
Keyzerswaard de Spaanſche benden byeen de penningen der Vrouwe Suzanne Huy

gens van Zuylichem, weduwe van Phi
toNeu5) Neu trok: met welkehy, ruym achttienduyzend
viſie Hiſt mannen zoo te voet als te paard ſterk, (5) Iips Doublet , Heer van Sint Anne
# de wyk van Graaf Erneſt van Naſſou land van goud in 's Graavenhaage gezien

#3. by nacht aantaſtte, en, naa de ſtorm
II. Deel.

heb.
Wv

1. Op
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FAVENTE
(g” IDEO OP TEMATXT: AR
TMIS FOEDER :PROV:VIN

DICE-HENR:FRED:PRIN

JCIPE AVRAICO.GROLLA RE.
PVLSO-HIISPANO OBSIDIONE
VIFRVS TRASOLVERE TE
TANTE PAVCORY.MINOSTROR

*

STRAGE LIBERTATI GELD
COMITO - ZVTPHANIXR,
RESTITVI TVR-.

XVIII CAL SEPT-.

AiNiNo Ió27

S
Z

%”

AID

en serres &

SE
(5 ovx.TIBI MAIoREssPoNET &#,
-

#W/# FREDERICE TRIv MPH os A

AS BELLIPoTENsvic rAs DATTIRiº
#
GR oLLA-MAN vs.
#
# TOT VALIDAMVICERE DVCES/#

--

SAN SEn Viscºnti rosse

A:

#or ciRevMFysis Hosriews4,
gºS&#
on Nº
rvvº est
3%
B .
2 &#%

Strinsirste 2
I. Op de voorzyde van den eerſten ziet men de belegerde ſtad, en de FRANS cH E, EN
GELsc H E, FRIESCH E, HOLLAND sc H E, en andere benden het Staatſche leger uyt
maakende, zoo als zy onder GRAAF ERNEST , den PR 1N s v AN ORANJE, dén
Overſte VARIK, den Kornel PINS e , den Opperluytenant STA A K EN BR o E k, den

GRAAF v AN STIRYM, en den AD MIRA A L. Willem van Naſſou te ALTENA,
en in andere wyken rondom de ſtad Grol zyn verſchanſt geweeſt.
De tegenzyde, die geene verbeelding heeft, voert dit opſchrift:
FAVENTE DEO OPTIM o MAX1 Mo,
AR MIS FOED ERAT AR UM PROVIN c1A RUM,
V IN DICE HENRI co FRED ER 1 co PRINCIPE AU RAICO

GROLLA, REPULSO HISPANO,
OBSIDIONEM VI FRUSTRA SOLVERE TENTANTE,
-

PAU COR U M NOS TR ORUM STRAGE LIBERT ATI GEL DRIAE

COMIT AT us QUE ZUTPHAN IAE RESTITUITUR:
XVIII CAL EN D As SEPTE MB R1s ; ANNO 1627.

DOOR DE GUNST VAN D EN ZE ER GOED EN EN GROOT EN GOD,
DOOR DE WAPEN EN DER VE REE NIGDE GE WESTEN,
EN DOOR D EN VER LOSSER HENDRIK FRED ER IK

PRINS VAN ORANJE

WORDT GROL, DE SPANJAARD,
DIE 'T BELEG MET GEWELD TE VERGEEFSCH GETRACHT
HAD OP TE SLAAN,
VE RD RE EVEN Z? N DE,

MET VERLIES VAN WE rN IG EN DE R o Nz EN
AAN 'T VRTE GELDERLAND EN GRAAFSCHAP
-

zvTF EN HERS TE LD:

DEN VrFTIEN DE N VAN ooGS z'MAAND, IN 'T JAAR

“# Op

H IS TO R I P EN N IN GE N.
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II. Op het voorſtuk van den tweeden zyn het platte grondbewerp der belegerde ſtad Grol, 1627.
met de beſchanſingen en aanvechtingen der beleggeren verbeeld, en op het ruggeſtuk te leezen
deeze vier Latynſche dichtregels, welke waarſchynelyk, volgens de ondergeſtelde letteren C. B.,

door Caſpar Barlaeus, mids die nog meer andere gedichten wegens 't veroveren van Grol ter
eere van den Prins gemaakt heeft, ook zullen zyn ontworpen:
A D

PR IN CI P E M.

QUAE TIBI MAJORES SPON DET FREDERICE TRIUMPHOS,
BELLIPOTENS VICT AS DAT TIBI GROL LA MANUS.

TOT VALIDAM VICERE DUCES, SED VINCERE POSSE
TOT CIRCU MFUSIS HOST IBUS OMNE TU U M EST.
A A N

D EN

PR I N S.

HET STRTD BAARE GROL, DAT U, o FREDERIK, NOG GROOTE
RE ZE EGE PRAAL EN BELOOFT, RETKT U Z rNE OVERWON
NE NE HAND EN TOE. D IE STERKE STAD HEBBEN WEL

VE ELE OVERSTEN GEWONNEN, MAAR HAAR TE
KONNEN WINNEN VAN ZOOVEELE VYANDEN

OMRINGD WAS GEHEEL ENAL UW WERK.
Want behalven dat Grol eene ſterke plaats, en wel voorzien van volk en geſchut was, zoo
lag het wel vyfuuren gaans van de ſtroomen, waardoor het den (1) Spanjaard vryſtond den toe
voer te bekommeren, of ten ſtryde te trekken, welken te waagen hachlyk, te weygeren ſchande
lyk, en des de overwinning te grooter was. Waarom ook de Prins, op zyne komſt in 's Graa
venhaage, uyt den naam der Staaten van Holland (2) door alle de Edelen, en de Gemagtigden
der ſteden Dordrecht, Haarlem, Delft, Amſterdam, Alkmaar, en Hoorn, door monde van

den Loontrekkenden Raadsman des Lands, en op eene zeer plegtige wyze wierdt begroet en
geluk gewenſcht. Het randſchrift luydt verder dusdaanig:

(1) De
Groot Be

leg van
Grol,fol.4.
(2) Reſol.
der Staaten
Wan Holl,
12 Oét.

1627 fol.
-

268.

FRED ERICUS HENRICUS, PR INcE Ps AURIACUS, AUSPICIIS

ILLust R1u M ORDINu M FEDERATI BELGII GROLL AM
VICIT

1627. ANNO.

FRED ER IK HENDRIK, PRINS VAN ORANJ E, HEEFT ONDER
HET OP PER GEZAG DER DOOR LUCHTIGE STAATEN VAN
'T VERE ENIGDE NEDERLAND GROL GEWONNEN

IN 'T JAAR 1627.

Gelyk het koſtelyk beleg van Breda de jaar geſlooten, en daarby door den Deen
geldmiddelen van den Spanjaard (3) voor ſchen Koning beloofd wierdt van zich voor
#s heen haduytgeput, zoo was dat van Grol taan met de geſchillen des Duytſchen
# # oorzaak dat er van de zyde der Vereenig Ryks niet te zullen bemoeijen. Hooglyk
Grol, fol. de Geweſten in 't volgende jaar niet hoofd ſmertte dit ongeluk de Vereenigde Staaten,
zaakelyks te lande wierdt ondernomen, te te meerdewyl zyden Koning van Denemar
meer mids de inval, dien de Graaf van ke met vyftigduyzend(7)guldenster maand #
(4) Neu, Tilly in dit jaar met het (4) Keyzerlyke nu een wyl tyds hadden bygeſprongen, en van Hoi
1628.

# leger in Ooſtvrieſland, Oldenburg, en het thans uyt de nabyheyd van zoo magtigen #
i deel, nedergedeelte van Munſterland deed. Want vyand zich niet veel goeds beloofden. #en"
r*#377 naadat dees Keyzerlyke Bevelhebber in het Dierhalven hebbende tot het beſchanſen #
jaar zeſtienhonderdzesentwintig het leger van de Elve honderdduyzend guldens (8) #"
van den Koning van Denemarke by Lutter ingewilligd, welke door Amſterdam wier- #
geheel had verſlaagen, met het welke hy den opgeſchooten, lieten zy de grenzen ##
lº

-

tot onderſtand der Onroomſche Vorſten in

van Vrieſland en Drente door twaalfduy. #

Duytſchland gekomen was, viel de Key zend man te voet, en vyfduyzend paar- #""

### zerlyke Veldheer Wallenſteyn in Holſteyn
l'Emp,

(5) en behaalde aldaar in dit en het voor

den, onder het bewind van Graaf Erneſt (9)Reſol.
van Naſſou bezetten, en den Yſſelſtroom #

#

gaande jaar zoo merkelyke voordeelen, verdiepen,
(9) omdieteLuytenant
verhoeden,
de #".
##P#
Graaf van Anhalt,
vandat
Tilly
fol.
6#eſol, dat de Koning van Denemarke zich eynde

#" lyk genoodzaakt vondt, om met den Key was,met de byzondere benden van den(16) (#) Nºu
# zer over eenen Vreede te (6) handelen, Keurvorſt van Keulen langs dien oord in de #

#" welke te Lubek in 't begin van 't volgende

Vereenigde Geweſten eenen inval deed. I deel,
V V 2.

Dit P-377.
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1628. Dit echter kon niet beletten dat de Keye-mm

Ooſtenryk, en de eendragt der

Room

zerſchen in 't Graafſchap Mark en Her |ſche Bondgenooten aanleyding gegee
togdom Berg en Gulik trokken, en den ven heeft, dat in dit jaar dees legpen

Spanjaarden de behulpzaame hand booden, ning, ter gedachtenis van den groo
dier Room
ville Hiſt. om den noodigen (r) mond- en oorlogs ten voorſpoed ten voordeele
van Holl.
voorraad in Linge te brengen. Welk goed ſche Geloofsgenooten behaald, is geſlaat
I. deel,
(1) Neu

pag. 378.

verſtand tuſſchen die van den Huyze van gen.

-

Rondom het geharnaſte Borſtbeeld des Spaanſchen Konings, leeſt men in den rand van de eene
zyde deeze tytels:
PHILI PP Us IIII, DE1 GRAT 1 A HISPAN 1 ARUM ET
IN DIAR UM REX.

PHILIPs DE IV, door Go DS GENADE KONING VAN
SPANJE EN DE INDIEN.
(2) Joan.
Piërii Va
leriani

Op de andere zyde ziet men, onder twee zeegepalmen, eenen bundel pylen op eenen altaar,

die het zinnebeeld (2) van de Godvruchtigheyd is. Waarrondom in den rand dit opſchrift ſtaat:

Hiërogl.
U NIO NI PIAE VICTORIA LAETA.

lib. XLIX.
CaP. 13

1628.

HEUC HL2TKE OVERWINNING VOOR DE GOD VRUCHTIGE
VEREENIGING 1628.

Beter geluk bejaagden de Vereenigde hoogte van Havana op de thuysko
Geweſten door twee vlooten op zee, die mende zilvervloot des Spaanſchen Konings
de Weſtindiſche Maatſchappy, hebbende te paſſen. Dan den achtſten van (5) Herfſt- #.
) Reſol. van den Staat eenen onderſtand van (3) maand beliep hem op die hoogte een gewel- van Holi.
erStaaten
van Holl. vierenveertighonderd geregelde ſoldaaten
Nederlandſche
doorvandeFlorida
waar
dige
pag-39I
omtrent #
tot op de
kuſten
vlootſtorm,
3 Maart verzocht, in dit jaar naar de Spaanſche
1628. fol.
De eerſte, twaalf de baai van Matanza, tot haar groot ge

z6.

Weſtiendiën zondt.

(4) Neu

ſchepen ſterk, was in (4) Louwmaand luk, wierdt geſmeeten: midsdien de Spaan

ville Hiſt.
van Holl.

I. deel,

Pag-389.

deezes jaars, onder het beleyd van den ſche zilvervloot deeze ſtreek houdende de
Admiraal Peter Adriaanszoon, uyt Texel Nederlandſche in den mond liep. Welke
, en had het geluk van de zich, naa eenen kleynen
in zee
» Van
Spaanſche vloot, die uyt de Golf van Hon de zelve en haare ingelaade ſchatten, die
duras vertrokken was, op de hoogte van zeer groot waaren, meeſter maakten. Want
't Eyland Kuba te ontmoeten. De Span het goud en zilver,wierdt op tweeënzeven
jaards zich vindende in zoo groot gevaar en tig tonnen ſchats, de koopmanſchappen o

#

#

eerlang t'eenemaal afgemat, poogden zich zesendertigmaal honderdduyzend guldens,
in eene haven by de ſtad Sint Chriſtoffelte en het geſchut, touwwerk, en andere toe
bergen. Dan de Nederlanders zaaten hen ruſting ter zee op vier millioenen geſchat. 1629.

zoo digt op de hielen, dat zy het moeſten
op 't ſtrand zetten, zonder dat de onder
ſtand, die hen uyt de naaſte ſtad wierdt toe
geſchickt, beletten kon, dat de Hollan

Van deeze ongemeene winſt wierdt aan de #r
deelgenooten der Maatſchappye vyftig (6) # #

ten honderd uytgedeeld, en Peter Heyn, #

die uyt een gering geſlacht van Delftsha- #
meeſter
maak
van
alle
de
ſchepen
zich
ders
ven geboortig was, als de Herſteller van fol. 7-5.
van
verbranden
de
zelve,
naa
't
ten, en,
's Lands krachten, met ongemeene toe
met den daaruyt geligten buyt naar Neder juychinge onder het luyden der klokken
land zeylden. Alwaar men in Bloeimaand ingehaald, en door den Ptins van Oranje,

des zelfden jaars, onder het beleyd van in (7) gezelſchap van den Koning van Bo- (7) Merc:
Peter Peterszoon Heyn eene tweede heeme, en de Afgezanten der gekroon- #on.

vloot van eenendertig ſchepen had uyt de Hoofden, in erkentenis zoo van zyn XV pag.
geruſt en in zee gezonden, om op de beleyd, als uyt aanmerking van zyn eygen ***
voor

" H I ST O'R I PEN N IN GEN.
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voordeel op 't prachtigſt onthaald, mids de
Prins als Opperadmiraal van den Staat
de Staat en den tienden penning diergenomenepryzen,
# # ter ſomme van wel zeven (1) tonnen ſchats
ſider ten ſtondt te trekken. De Staaten vereerden

raal van Holland in de plaats van Wil- 1629.
lem van Naſſou, natuurlyken zoon (2) van GyCom-T
Maurits, die in 't beleg van Grol geſneu- #
Leeven

#t. ook den met

veroveren der Spaanſche zilvervloote, ge- ""

(1) Reſol.

fol zo4

roem en roof belaaden Zee

-

veld was. Tot lof van Peter Heyn vind ##d,
ik deeze gedenkpenningen, wegens het #.

held met de bedieninge van Lt. Admi munt te zyn.

'

0

W\

HirsiPANoRvM NyNC DA
NIS QVAM OILIM CAEDE
OBILIORIEM,FOIEIDERATAE)

BELGICO- GERMANIAE/
IPIRO CIERIES IDGAZA-CA-/

TIVA MoNVMENTvM/

I. De voorzyde van den eerſten bevat het borſtbeeld van deezen gelukki en Zeeheld, omhan-

gen met eene vierdubbelde keten, waarmede hy van de Staaten wierdt begiftigd. Het randſchrift
luydt aldus:
II. Deel,

Xx

PE

-

-- - - - --

-
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629.

***2-

PETRus PETRI HEINIUS, FOEDE RAT 1 BELG11 ORDINu M
ARCHIT HAL ASS Us.

PETER PETERS zoo N HE YN AD MIRAAL VAN DE VERE ENIG
s DE NEDERLANDSCHE STAATEN.
Op de tegenzyde ziet men hem met de zynen de Spaanſche zilvervloot aantaſten en neemen,
onderdeeze ſpreuk:
HEINIAD Es NUPER SENS IT SPOL IATA MATAN CA. 1628.
HET BEROOFDE MATANZA HEEFT ON LANGS DEN MOED
VAN PETER HETNS VO LK GEPRO E FD. 1628.

(*) Linta

II. Amerika, 't gene in 't laatſte der vyftiende eeuwe door Amerikus Veſputius ontdekt, en

#" naar

hem aldus genaamd is, ſtaat op de voorzyde van den tweeden, met den (*) evennachtslyn,

# rºoi- en den Zuyder- en Noorder (f) keerkring afgebeeld, binnen dit randſchrift:
G/4/,

GENTES SERVIENT EI, DONEC V EN IATTEM PUS, Q UO
EAN DEM AB IPSO SERVIT UT EM EXIGENT.

(

JEREM 1 AE 27. VERs U 7.

De vo LKEN zULLEN HEM DIE NEN, To7 DAT ook DE Trd
KOME, DAT zr z I CH WE DE ROM VAN HEM ZULLEN

DoEN DIE NEN. J ER E MIAS KAP. 27. VE ks 7.
-

- - -

-

-

-

j

De rugzyde verbeeldt de Nederlandſche vloot, zoo als zy den hoek van de baai van Matanza

#
om de Spaanſche zilverſchepen aan te taſten.
chrift ſtaat:

Waar onder op den voorgrond dit op
-

vI. IDuvs septe starrs cio 13 cxxv III,
AUSPICI is FAEDE RAT 1 REGIMrs is

BELGit,

SOCIET As INDIAE OCCIDENT AL 1s
DUCTU PET R1 PET R 1 HE IN II,
PO TITA EST IN ET SUB MATAN ZA,
SINU CUBAE IN SU L.AE,

REGIA CLASSE ARGENTEA REGNI NovAE HISPAN 1a.

DEN 8. VAN HERFSTMAAN D 1628,

HEEFT DE WEs z'IND Isc HE MAATSCHAP Pr.
ONDER HET GEZAG DER STA ATEN VAN 'T VER EENVIGD E.
NEDERLAND,

EN Door HET BELErD VAN PETER PETERs zoow HErw,
DE KONING L rKE ZIL VERVLOOT DES KONING R rKS
VAN NIEUW SPANJE

IN EN OMTRENT MATA NZA,
ZEE BOEZEM VAN 'z ETLAND KUBA VEROVER D.
En

H I S TO RIP EN N IN GE N.

II. Boek.
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En dewyl Spanje, het hoofd der Roomſche Vorſten, door dit zonderlinge verlies, van die 1629.
van 't Noorden geleeden, op dien tyd, als het zynen thuys komenden oogſt verwachtte, dien integendeel als vertrapt zag, zoo leeſt men daarrondom tot randſchrift:

QUAs1

FILIA BABIL o N Is

AREA, CALCAB ITUR AB

AQUIL ONE TEMPORE MESSIS EJUS.
JERE M1 AE 51: VERs U 33, ET 48.
DE DOCHTER VAN BABEL IS ALS EEN DORSCHVLOER, Z2r
ZAL VAN 'T NOORD EN TEN TTCDE VAN HAARENV

oogsz GE TREEDEN WORDEN.

j ERE MIAS

KAP: 51. VERS 33 EN 48.
III. De eene zyde van denderden

verbeeldt de Spaanſche zilvervloot in de

baai van Matanza,

zoo als ze door de Nederlanders is aangetaſt , binnen het kantſchrift deezer twee dichtre
gelen:

-

NON FERRO TANTUM HISPANUS, QUANTUM VALET AURO.

AURUM AUFER, FERRO N ON SUPERABIT IBER.

De SPANJAARD VERMAG ZOO VEEL NIET DOOR HET STAAL,
ALS DOOR HET GOUD. ONT NEEM HEM HET GOUD, ZOO

ZAL Hr Doo R HET STAAL NIET OVERWINNEN.
De andere zyde, die geene verbeelding heeft, voert alleen dit langwylig opſchrift:
INDICA CLASSE INTERCEPTA,

PARTISQUE SINE SAN GUINE OPULEN TISSIMIS SPOLIIs
AD CUBAE PORTUM,
HISPANORUM NUNC DAMN IS QUAM OLIM CAEDE NOBILIOREM,

FOEDERATAE BELGICO-GERMANIAE PROCERES,
E GAZA CAPTIVA MONUMENTUM,
CUDI FECE RUNT. CIO D CXXIX.

CUM PRIVIL E G 1 o.

DE IN DISCHE VLOOT ONDERSCHEPT,
EN ZONDER BLOEDS TO RTEN ZEER RTKEN BUT T VE RO VERD
HEBBEN DE BT DE HAVEN VAN KUBA,
NU VERMAARDER DOOR DE SCHAADE DER SPANj AARDEN

DAN revoore door HUNNE NEDERLAAG () gewoRDEN, (on. ,
#j"
#n

HEBBEN DE STAAT EN DER VEREENIGDE
NEDERLAND EN

Urr D EN VERoVERD EN SCHAT DEEZEN TEN GEDENKTEKEN, ###
ME2 VOOR RECHT, DOEN MUNTEN.

1629.

fol. 172.

IIII. Het borſtbeeld van den weergaloozen Guldenvlieshaalder, welke eertyds op de Spaan
ſche galeyen had geroeid, en nevens meer andere Nederlanders tegens den Admiraal van Arra
Xx 2

gon
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1629. gon, was uytgewiſſeld, ziet men op de voorzyde van den vierden, binnen dit Nederduytſche
rym chrift:

NOC H SIL VER, GOUT, NO CH STAET,
DE DEU GT TE BOVEN GAE T.

Op de andere zyde is het neemen der zilvervloote in de baai van Matanza afgebeeld, als dit
ondergeſtelde opſchrift beveſtigt:
SILVERVLOOT

1629.

Gelyk het verliezen van zoo aanzien hielden de Hoogduytſche bezettelingen
lyke ſchatten den Spanjaard berooid maak dier ſtad, vier benden ſterk onder den Graaf
te en dus buyten ſtaat ſtelde, om iet van van Overſteyn, heymlyk verſtand met
gewigt te onderneemen, zoo zettede het den zelven, en gevolglyk zich geheel

(1) Reſol. (1)winnen van dezelve integendeelden Ver vreemd van op de aanmaaning der Algemee

# eenigde Geweſtenzoodaanige krachten by, ne Staaten die ſtad (5) in te ruymen. In- #n
, Maart" mids die welhaaſt zestonnen ſchats van de

tegendeel zich op de markt en ſtraaten #der

#" fol Weſtindiſche Maatſchappy te leen (2)ont verſchanſt, ja hunne Bevelhebbers zelfs #"
# Reſol. fingen, dat zy, onder het beleyd van Fre by den kopgevat hebbende, ſcheenen zy #s.
# derik Hendrik, met een leger van (3) vier de burgery met eenen vreeſlyken moord,
EDE entwintigduyzend voetgaſten, en tuſſchen en haare huyzen met eene gewiſſe plonde
#39 fol, de vier- en vyfduyzend ruyters, naa ringe, naar 't voorbeeld van die van Ant

#Neu- dat men eene maand te voore den uytvoer werpen, te dreygen. Dan den twaalfden
ville Et der eetwaaren naar 's Hertogenboſch (4) van Herfſtmaand des jaars vyftienhonderd

#

verbooden had, den eerſten van Bloei

zevenenzeventig met de Staatſche Gemag

pag. 396 maand deezes jaars die ſtad deeden beren tigden wegens de betaaling hunner achter

# nen, waarbinnen Antonischets Heer van ſtallige ſoldye in onderhandeling zyndege
van Holl. Grobbendonk, Zoon van den vermaarden

#l.
73, en

treeden, wierdt eyndelyk daarvan het ver

Gaſpar Schets, van wien (f) wy voorheen drag getroffen, en den eenentwintigſte dier
gewaagd hebben, het bevel voerde. Dee (6) zelfde maand, tot geen kleyne vreugd (6) Ou

#ol ze ſtad, welke de maagdom van Brabant der burgeren, die ſtad van alle bezetting #
92.

genaamd wierdt, mids haar nog niemand verloſt. Waarvan de gedachtenis op dee- ſtad Her

##" overmand had, was zelfs in 't midden van zen
zeldzaamen
penning
die #
alhier
nog geplaatſt
wordt,bewaard,
vermids en
ik den
pag. I5 I•
de hevige beweegingen des inlandſchen

#l

oorlogs met geene krygsknechten belaſt zelven, naadat het eerſte deel reeds was
geweeſt. Want als Don Johan, gelyk wy afgedrukt, van den Loontrekkenden Raads
te voore (*) verhaald hebben, het ſlot van man dier ſtad, den Heer Quiryn Crollius,

* Namen geweldiger hand veroverd had, en
hy des voor vyand verklaard was, zoo

eerſt bekomen en nooit elders ontmoet
heb.

O

33322.ººs
( IVIT,

43VSCII), NIII
LITIE EXT9A

'OEDERANTIEEL
GIE- OIRUDINIB'

LIBERATA
(ZIESEPTE Bº

####
De eene zyde bevat het wapenſchild der gemelde ſtad, en de andere dit Latynſche op
ſchrift:

CIVITAs BUSCIDucEN s1s MILITE EXTRAN E o A FOEDERATI
BELGII ORDINIBus LIBERATA, 21 SEPTEMBR is 1577.
DE

H IS TO R IP EN N IN GE N.

II. Boek.
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1629.
e-h

DE STAD 'S HERTOGENBOSCH VAN DE VREEMDE KR rGS

KNECHTEN Door DE STAAT EN VAN 'T VERE ENIG DE
NEDERLAND, DE N 21. VAN HERFST MAAND

1,77, VERLosz.

(1) Ou

By deeze vryheyd, mids zy ſedert tweede een wakkere (11) tegenſtand gevon- (11)Refol.
weygerden (1) eenige bezetting te ont den : zulks zy moetende aftrekken uyt #

denhov. Beſchr.
der ſtad

fangen, hebben de burgers zich , tot ſpyt het platte land door 't plonderen, #"
dat Prins Maurits ten beleg voor die ſtad branden, en blaaken lieten bederven. Dan 1629. fok

's Herto

was gekomen, zoo als (2) verhaald is, al in 't midden van zoo gevaarlyke tydsge- "
tyd gehandhaafd, en de bewaaring hunner ſtalte gaf de Hemel, door 't wel gelukken

genb. pag.
2. I4.

(2) II. Deel
fol. 7.

ſtad te gewilliger op zich genomen, dewyl van eenen ontworpen aanſlag tegens We
die was omringd met zeer veele poelen, zel, waar uyt het Spaanſche leger zynen

en gelegen in een zoolaag en moerig land, toevoer trok, een geheel ander aanzien
dat
men het naderen van buyten genoeg aan 't weezen der Nederlandſche zaaken.
(3) Aitze
ma zaaken zaam voor ondoenlyk hieldt.
Invoege Want de Heer Otto van Gendt, Heer
van ſtaat

thans Prins Frederik Hendrik , naa zyn van Diede en Stedevoogd van Emmerik,
leger beſchanſt, en door 't middel van verwittigd door eenen Peter Muller, hoe
fol.856. dyken door de moeraſſen heen ſamenge zekere toren van de veſt dier ſtad geſloopt
4) Reſol. hecht te hebben, de reviertjes de Aa en bleef leggen, om aldaar een nieuw bolwerk
erStaaten
te ſtichten, zonder dat de toegang anders
van Holl. Dommel door twee dammen liet opſtoppen,
19 July
(3) en dus het laage land buyten zyne ver dan met een ſtaaketſel geſlooten was, heeft
1629. fol.
ſchanſing onder water zetten. Als hy hier hy,bericht dat de meeſte bezettelingen mede
I IO.
) Neu mede, en met het oprechten van water naar de Veluw getoogen waaren, twaalf
9#
Hiſt. molens, om het water rondom van de ſtad honderd (12) man te voet en achttien kor- (t?) Neu
van Holl.
af te trekken, bezig was, naderde de Graaf netten paarden uyt de omgelegene plaatſen #
I. deel ,
vanden Berg met het Spaanſche leger, ſterk geligt, en des nachts naar Wezel gezon- I. deel,
pag. 304.
(6) Reſol.
den. Welke des morgens, zonder van Pºë 3"
derStaaten omtrent dertigduyzend man, voor de be
van Holl. ſchanſing van den Prins van Oranje.
Dan den vyand ontdekt te zyn, ter beſtemde
25 July
ſedert te vergeefſch (4) een- en ander plaatſe kwaamen, het ſtaaketſel (13) aan (13)Aitze
1629.fol.
ma zaaken
en oorl.
I. deel,

II 5.

(7) Reſol.

maal op de wyk van den Graaf Erneſt van ſtukken hieuwen, en, onaangezien de te
Naſſou en Breederoode zynde aangevallen, genſtand der op de been geraakte wacht,

derStaaten

I42.

trok hy te rug, en zich met den Graaf den negentienden van Oogſtmaand in de
Erneſt van Montekukuli, die in 't land(5) ſtad drongen. Twee wachthuyzen wier
van Kleef met zeventienduyzend Keyzer den ſtraks veroverd, de wallen en ſtraa

(8) Neu

ſchen lag, op den zeſtienden van Hooi ten bezet, midsgaders eene der poor

van Holl.

Io Aug

1629. fol.
ville Hiſt.
van Holl.

I. deel,

pag. 306.
(9) Reſol.
der Staat.

van Holl.

25 July
1629.fol.

maand vereenigd hebbende, ſedert naar de ten voor de vanpas genaderde ruy
Veluw, met voorneemen om de (6) Yſſel tery geopend, en aldus, met gevangen
oordſche ſchans te veroveren. Dan die neeminge (14) van elfhonderd der bezette
door de Aarnhemſche burgers wel be lingen, zoo gewigtige ſtad tot geen kleyn
zet vindende, is het Spaanſche leger verlies de Spanjaarden , (15) veroverd.

van ſtaat
en oorl.

I. deel,

fol.872.

(14) Mere. .
Franç.
1629.
tom.XV.

pag. 736.
(15) Reſol.
der Staaten
van Holl.

2o Aug.

Zulks door den Dordrechtſchen Predikant 1629. fol.

een weynig beneden die ſterkte over den

I I7. en

163. en

118.

21 Aug.
1629.fol.
165.

Yſſel (7) getoogen, onaangezien de poo Weſterburg wegens dit bekomen voordeel
'# Reſol. gingen, die de Graaf van Styrum een- (8) een deftig poëetiſch werk wierdt gemaakt,
erStaaten
en hy deswegen door de (16) Staaten van
van Holl. en andermaal gedaan had om dat te belet
16 Aug. ten. De vyanden (9) aldus een openveld Holland met tweehonderd guldens be
1629. fol. hebbende, deeden ſtraks Amersfoort en ſchonken, evenals ook de gedachtenis daar
15o. en
17 Aug.

1629. fol.

Hattum aantaſten.

De eerſte ſtad wierdt

van door 't uytgeeven van deezen gedenk
in 't kort (1o) vermeeſterd, doch by de penning is vereeuwigd.

I54
*

--

*

*

--

-

* *

*
*

II. Deel.

Yy

-

-

-

Een

# Reſol,
erStaaten

van Holl.

19 Dec.

1629. fol.
224e
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TA DIEI OP TENMAX-MANV

IEXIIGVMS QVIPPIE COPIIS \

"W/ IMIPERIO FRED HENR PR,
à E-AV/ AIRANS DVNM IPSE SIIILVA'NA

|IDNCIS OPPVGNAT,EOMISSIS
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Een leeuw, de Koning der dieren, en 't zinnebeeld der Vereenigde Geweſten, ontneemt o
Ëpiſt
en
de
voorzyde den liſtigen vos een wezeltje, dat hy (verſtaa den # met loosheyd over vyf
Ponto lib.
(1) Ovidii

tien jaaren had bekomen, binnen deezen dichtregel, ontleend van den (1) Sulmonees:

II. ep. IX.
Yſu 11.

REGIA RES, IDEOQUE MEUM EST, SUCCURRERE LAPSIS.

HET IS EENE KONING LTKE ZAAK, EN DAAROM OOK MYN
PLIGZ, D EN GEVALLEN EN TE HULP TE KOMEN.

Myn leezer ziet wel, dat het verloſte wezeltje op de gewonne ſtad Wezel zyne zinſpeeling
heeft. De rugzyde heeft geene verbeelding, maar alleen dit langwylige opſchrift:

VESALIA, AB HISPANO CONTRA JUS ET FIDEM OCCUPATA,
DEI OPTIM1 MAXIM1 MANU, EXIGUIS QUIPPE COPIIS IMPERIO
FRED ER 1 c I HENR 1 c1 PR 1 N c1 PIs A RAUS1 o N 1s,
DUM IPSE SILVAM DU CIS OP PUG NAT,

EO MISSIS, CAESO CAPTO QUE PRAESIDIO,

IN PRISTINAM LIBERTATEM REsTITUTA,
ET CUM ILLA SIMUL PATRIA AB HO ST E,

VISCERA EJUS INSIDENT E,
LIBERATA EST. XIX. SEXTIL 1s, MDCXXIX.
CUM PR IV 1 LE G1 o F1 ER1 FE CER UN T.

WEZEL DOOR DEN SPANJAARD TEGENS RECHT EN
2. ROUW Z2TNDE IN GENOMEN,
IS DOOR DE HAND VAN DEN ZEER GOEDEN

EN GROOT EN GOD,
VER MIDS GERINGE BEND EN OP 'T BEVEL VAN
FRED ER IK HENDRIK

PRINS VAN ORA Nj E, TERW rL Hr ZELF
'S HERTOGENBOSCH BE LEGERT,

DERWAART WAAREN GEZOND EN,
NAA 'T VERSLAAN EN GEVANG EN NEE MEN DER

BezETTINGE,

IN Z rNE VOOR IGE VR rHErD HERSTELD,
EN MET HET ZEL VE TE GELTK HET VADERLAND

VAN DEN VrAND,

DIE rozr IN 'T HART DES LANDS zocHT TE DRINGEN,
DEN 19. VAN OOG STMAAND DE Sj AARS 1629.

-

VER LOST GE WOR DE N.

EN HEBBEN Zr DES MET VOOR RECHT DEEZEN DOEN MUNTEN.
In

H'I s T. o R 1 P EN N IN GEN.

II. Boek.
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In de gewonneſtad hadden gelegen twee Prinſes Anna van Chimay aanmerkens- 1629.
kornetten te paarde, met zes Spaanſche, waardig is: mids zy getrouwd met Eugeen

(#" drie Italiaanſche, en (1) zeven Duytſche (7) Graaf van Boſſu Grootmoeder onder #
# of Walſche Vendelen te voet, van welke anderen is van Thomas Philips Graaf van tafel. Ee.
tom: XV. niet alleen alle de Spanjaards en Italiaanen Beaumont, tegenwoordig Aartsbiſſchop

* zonder genade in de hitte desgevechts waa

van Mechelen, en Kardinaal der Roomſche

ren doorſtooten, maar ook veelen van

Kerke. Alexander Prins van Chimay, al

de Duytſchers en Waalen omgekomen. dus by 't inneemen van Wezel op 't bedde
Boven allen wierdt het ſneuvelen van den van eer geſtorven, heeft aan zynen oud
## (2) Prins van Chimay zeer beklaagd, ſten Zoon Aalbert, welke hem in het jaar
# welke, zynde Ridder van 't Guldenvlies, zeſtienhonderdachttien gebooren was het
349.
zoo groote blyken van beleyd en dapper Prinsdom van Chimay, en andere heerly
heydonder Spinola,ſtaande de laatſte krygs ke goederen naagelaaten: dan dewyl dees
togt in den Palts, had # , dat hy (8) geene kinderen by zyne Gemaalin Kla-S:#
door Keyzer Ferdinand tot Prins van 't ra Eugenia, Dochter van Hertog Philips Proeici."
Duytſche Ryk wierdt verheven. Hy was van Arenberg, geteeld heeft, zyn alle die 3"
(3)
Hubn. in het jaar vyftienhonderdnegentig (3) ge goederen in het jaar zeſtienhonderdacht
#
# # booren, en zoon van Karel van Ligne Prins enveertig aan Philips zynen jongeren
ot.S. R.I. van Arenberg en (4) Anna Erfprinſes van
g#
-

Broeder

verſtorven.

Behalven

dat de

-

P#" Croy, van wie (5) wy hiervoor, als zy gedachtenis van deezen geſneuvelden

# paſ met den voetboogden vogel afſchoot, heb Prins van Chimay in de naakomelin

## " ben geſproken. By zyne Gemaalin # gen van zyne jongſte Dochter alsnog
dalena , Dochter van Karel van Egmond, beſtaat, zoo heeft men ook, om zyn

## welke hy in het jaar zeſtienhonderddertien ongelukkig omkomen te vereeuwigen ,
#T# (6) trouwde, heeft hy twee Zoonen en twee daarop in dit jaar deezen penning ge
# * Dochters geteeld, van welke laatſte de IIAU Int.

d'Or. pag.

Zyn geharnaſt borſtbeeld mids hy in 't harnas voor zyn Vaderland geſtorven is, ſtaat op de
voorzyde, en in den rand dit omſchrift zyner tytelen:

-

ALEXAND ER, PR IN c EP's CHIMAY ET SAc R1 RoMAN 1
IM PER 11, COMES BELLE M. o N T 11. Z.

ALEXANDER, PRINS VAN CHIMA r EN VAN HET HETLIGE
-

ROOMSCHE RTK, GRAAF VAN BEAUMONT ENZ.

Van het top eens bergs ziet men op de tegenzyde eenen moedigen arend, betekenende zyne
onſtervelyke ziel, het aardſche verlaatende, hemelwaart vliegen, onder deeze bovengeſtelde
ſpreuk :
ALTIO RA PETO.

IK STREEF NAAR HOOGER.
Yy 2

Met

1629.

18o
N E DE R L A N D SC H E
Met het winnen van Wezel vielen zes boſch zyneaanvechtingen zoodaanig voort
enzestig ſtukken geſchut, de geheele geld gezet, dat hy , naa 't veroveren van de

(1) Reſol.
der Staat.
van Holl.

23 Feb.
1630. fol.
24

(2) Reſol.
derStaaten
van Holl.
16 Maart

163o. fol.

# Aitze
mazaaken
van ſtaat
en oorl.

I. deel,
fol. 872.

(4) Reſol.
der Staat.

van Holl.

22 Aug.

1629. fol.

kas van 't leger, gelyk ook de twee by ſchanſen Sint Antoni en Izabelle, midsga
gelegene ſterkten den overwinnaar, en ders nog verſcheydene andere werken, eyn
een voortreflyke buyt den gemeene ſol delyk ook den achtſten van Herfſtmaand de
daaten in handen. De Vereenigde Ge laatſte halve maan, voor de Vuchter poort
weſten waaren des zoo gevoelig over dit gelegen, (7) veroverde: waarnaa men den (7)
Aize
ma zaaken
bekomen voordeel, dat zy den Heer van myneerder aan 't lighaam der plaatſe met #
Diede met eenen gouden penning en keten zoo goeden uytſlag hechtte, dat de bele- en oorl.
van vyftienhonderd guldens (1) beſchon gerden, ziende het bolwerk opgejaagd, #.
ken, en daarenboven eene jaarlykſche lyf den elfden der zelfde maand, de Heeren
rente van eenegelyke ſom toeleyden, wel Oppermont en Appelman om te handelen
keſedert op 't verzoek des Prinſen met nog in 't leger zonden. En ofwel veel te ruy
(2)eens zooveel verhoogd wierdt. Peter me voorwaarden door deeze uytgezonde
Muller,evenals ook zyn BroederenZwager, nen geëyſcht wierden, zoo vondt de Prins
die tot den welgelukten aanſlag raad en hulp van Oranje echter goed, verſtaande dat de
hadden by gebragt, wierden insgelyks ie vyand uyt de Veluwe getrokken op hem
der met duyzend guldens, en eene jaar afkwam, die op den voet, als aan de be
lykſche rente van zeshonderd guldens, zetting van Breda vergund was, in te willi
nevens eenen (3) gouden gedenkpenning gen; om eenmaal van zoo langduurig, moei
(waarſchynlyk den voorgaanden)begiftigd. jelyk en geldverſlindend beleg een eynde
De Algemeene Staaten ſchreeven ook eenen te maaken. Volgens het verdrag, dat den (s, al
Dankdag uyt, en bevaalen naar vereyſch (8) veertienden geſlooten was, is de Ste- ##
van zaaken openbaare (4) vreugdeblyken devoogd met zyne bezettinge, nog twaalf van ſtaat
te bedryven, wegens dat met Wezel tege honderd (9) man ſterk, ten derden dage #

) Neu lyk alle des vyands achtergelaate veldrus daarnaa uyt de ſtad, volgens het eerſte lid fol. 88%.
#s
#
Hiſt.
ting, voorraad van geſchut en eetwaaren, van 't verdrag, met alle tekenen van eer #.
van Holl.
tot het uytvoeren van zyne onderneeming naar Dieſtgetrokken. Het Bevelhebberſchap van Holl.
I. deel,

pag. 308.
(6) Reſol.

in de Veluwe voorſchikt, hen was in handen

van Holl.

eerlang (5) op deeze tyding genoodzaakt de, en de Stedevoogdy aan dien Graaf zelf

23 Aug,
1629.fol.

waaren , naa 't verlaaten der veroverde opgedraagen, midsgaders de gedachtenis

17o. en

plaatſen , weder terug te (6) trekken, deezer zonderlinge belegeringe, welke men
Terwyl dit in de Veluwe voorviel, had by die van Ooſtende,Breda, en Rochel ver
Prins Frederik Hendrik voor 's Hertogen geleek, op deezen gedenkpenning bewaard.

wierdt aan Philips van Tienen Luytenant
derStaaten gevallen. Invoege de vyandlyke benden Kornel van het Regement van Breederoo-

25 Aug.
1629. tol.
I75.

Er -

#,

-, ", ". S.

--*-*- Z. wees

#: "

,
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(re) Reſol , Frederik Hendrick, dien de Staaten van Holland, door den Heer van (10) Duyvenvoorde en an
de Staaten dere hunne Gemagtigden in 't leger, over het winnen van 's Hertogenboſch deeden geluk wen
van
Holl. ſchen, zit in 't volle harnas te paarde op de voorzyde, in wier verſchiet de gewonne ſtad ge
19 Sept.
1629. fol.

zien wordt. Het om-en opſchrift luydt aldus:

ORDINu » ConfoEDe Rat 1 BELG11 AUs Picro, PRinciers FREDE
R 1 c1 HENR 1 c1 FORT 1T UDINE SILVA DU CIS CAPTA.

'S HERTOG EN BOSCH ONDER HET GEZAG DER STAATEN VAN
'T VER EE NIG DE

NEDERLAND, Doo R DE DA PPE RHErd

VAN PRINS FRED ERIK HENDRIK, GEWoNNEN.
Het

--

H IS TO R I P EN N I N GEN.

II. Boek.

18t

Het grondbewerp der verraste ſtad Wezel ziet men op de tegenzyde, even als daarrondom 1629:
deeze ſpreuk tot randſchrift geſteld:

-

-

FACTUS EST YOVA REFUGIUM ET ADJU TOR IN

TEMPORE OPORTUNO. 1629.
DE HEERE IS ONS EEN TOE VLUGT EN HELPER GE WORDEN

TEN BEQUAAMEN TrDE.

Door het overgaan deezer ſtad kreeg de eyſchte ſchepen, tot beteugeling der Duyn
kerkſche rooveren, in zee te (8) brengen; (8) Reſol.

Godsdienſt, die aldaar en door der zelver

geheele Meijery totnogtoe alleen geoefend zoo beſloot men echter, als hebbende die #
was, eene geheel andere gedaante. Want, ſtad met de wapenen gewonnen, het ge- #"B#
volgens het verdrag door den Prins met daane verzoek van Vrankryk op de (9)be- 1627. fol.
den Magiſtraat en de Geeſtlykheyd geſloo leefdſte wyze van de hand te wyzen. De #Reſol,
ten, moeſten nietalleen alle Nonnen en Koning van Spanje nogtans poogde dender Staat
## diergelyke geeſtlyke vrouwlieden (1) uyt Roomſchen Godsdienſt op het platte land #
# ME ſterven, maarook alle geeſtlyke mansper of in de Meijery van 's Hertogenboſch te i63o fol.
giſt:
#nde ſoonen (2) binnen twee maanden de ſtad handhaaven, en geboodt des, in weerwil 9.
Geeſtl.
-

art. 4.

ruymen. Ja de Gemagtigden der Algemeene der Staatſche bevelen , alle Roomſche

(*) Reſol. Staaten, hebbende bezit van alle de kerken

Geeſtlyken zich in het bezit hunner ker

#" dier ſtad doen neemen, en in de hoofdkerk

ken te houden, met laſt aan zynen Breuk

7 Mey, de eerſte dankpredikaatſt door den Leeraar eyſcher (*) van de verlaaters der kerken in (*) Filkaai,

#" Voet (als (*) hiervoor gezegd is) verrich rechten (1o) te vervolgen, doende daaren- (io)Aitze
#" ten, deedenden twintigſten van Wynmaand boven alle de Onroomſche Predikanten, ma #"
#s. aan alle (3) Roomſche Paſtooren en hun mids de Staaten by hun beſluyt volhard- #
ma zaaken ne Kapellaanen van de geheele Meijery van den, op het omgelegen land rondom Ber- #
# 's Hertogenboſch een zeer ſtreng bevel aan gen op Zoom en Sluys in Vlaandre oplig- "
idººi, kondigen van alle openbaare kerken van ten. En gelyk de verwarringen, die hier
fol 888 dat geweſt aanſtonds te ontruymen, en uyt op het platte land ontſtonden, zeer
vooraltyd te verlaaten, zonder daarin voor groot waaren, zoo bragten die tewege dat

taan eenigen dienſttemoogen doen, met laſt 'er eene ſamenkomſt tuſſchen eenige Gezan
van daarenboven binnen acht dagen over te ten der Aartshertoginne en den Heer Brui

brengen eenen netten ſtaat van alle de goe nings Jenſema, nevens den Schatmeeſter (11) Reſol,
deren en inkomſten tot iedere kerk behoo (11) Johan Goch, vanwege de Vereenig- #
rende. Onbeſchryvelyk is 't hoe groot ge
rucht deeze zaak, nietalleen in de Room

ſche Nederlanden maar ook in Vrankryk,
maakte. Zulks Koning Lodewyk den
(4) #
derStaaten tweeëntwintigſten van (4)Wintermaand aan
# # de Algemeene Staaten eenen eygenhandi
#ol gen brief met een zeer
Ver

de Geweſten te Tilburg wierdt gehouden. #"
Staande deeze handeling vertoonden de 163o fol.

Staatſche Gemagtigden het gedrag hunner ”
Meeſteren geene nieuwigheyd, maar een

beſtandig gebruyk te weezen, van dat, zoo

-

wanneer eene ſtad met de wapenen wierdt
gewonnen, dan het oppergezag over het
zoek zondt, van aan de inwoonders der onderhoorige platte land, evenals de Meije

#

3, '

gewonne ſtad de vrye oefening van hun ry by ſlotvonnis aan 's Hertogenboſch eer
men Godsdienſt te laaten.

Zyn Afgezant tyds onderhoorig verklaard was, aanſtonds

zoo in 't kerk- als werreldlyke onder de
een openbaar gehoor; ja men boodt van magt van den overwinnaar, (12) kwam (12)Reſol.
wege die Kroon in 't geheym den Staat te vervallen: als bleek by het overgaan
, T #n
van Holl.
aan, zoomen in de gunſt, die de Koning van Antwerpen, Breda, Linge, Groenin- #jºy
E de Roomſchen verzocht, bewilligde, ge, en Zutfen, zoo door den eenen als an- 1639 fol.
van den zelven, boven de tienhonderdduy deren gewonnen. En ofwel tot ontſlag ”
zend guldens, by 't verbond van Compie der Onroomſche Predikanten den Roomſch
gne beloofd, nog met een millioen (6) 's gezinden van 's Hertogenboſch en des
jaars, zoo lang de oorlog duurde, te zul zelfs Meijery wierdt toegeſtaan in eenige

# de Heer (5) Baugy verzocht het zelfde in
#

#ol
#e "

(oReſol
#
van Holl

#l
74.

-

#len byſpringen. En ofwel het verval van

ſchuuren zoohier zoodaar hunnen Gods

van Holl. 's Landsinkomſten thans zoogroot(7) was, dienſt onder oogluyking te verrichten, zoo
:# dat men geenen raad langer wiſt, om de is 'tlechter, mids zy uyt- en de Onroom
# benden te land te betaalen, noch de ver ſchen integendeel in het volle bezit aller
II. Deel.

Zz

open
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162.9. openbaare kerken en kerklyke inkomſten ſtad zelve aanleyding tot het maaken van
# Reſol. der geheele Meijerye geſteld (1) wierden, deeze drie gedenkpenningen heeft gegee
-

er staat dat dit zoowel als het winnen der Hoofd- 'ven.
van Holl.

11 July
163o, fol.
IHO,

-

##
#nec rapta, a EX:

- 33 kººr SN

%#olumn

## Fred Henric Prº Araujº exe: #N

#Belg Frojep E##
#3 #obſeſa.in: nine: ips, urbi Gº
##### # unit objectis (-2,
#iahoeiilisanºiſy
rep:##
E'
#natis,
hoſte turnsuo
& Cº. 2 #ſ
&

#tº a max Orbis terriducib. SNS
%# olijn obſeſſa, nec capta, a "#A
// & Fred Hemric.Pr.Aramiſ.exerc2:

//###ted-Belg Pro-Irnp-prid Cal-Maï 3
| # obſeſſantanimentis ipsiurbi #R
| #parib, in aditin Jni unic objectis,
#ſub oculis airxily repulsiespuig ##
#, natis, hoftecun suo & Caeſaris ##
# exercifu in Yelawam trans- 3/
\z
###
\\\

greſſo & cunéteſt ſtrano-,

//

I. De gekroonde Leeuw der Vereenigde Geweſten dryft op de voorzyde van den eerſten met

zyn opgeheven zwaarduyt een boſch (zinſpeelende op den naam der gewonne ſtad en haarer onder
hoorige Meijerye ) verſcheyden nacht- en ongedierte van uylen, vleermuyzen, ſpinnen, ſlangen,
padden, baſilisken, draaken, beeren, wolven, zwynen, aapen, ezels en ander geſpuys, waar
mede men de Roomſche Geeſtlyken in 't oog heeft. In den rand ſtaat tot omſchrift:
HINC IN IMICA MIHI, SILVA EST MEA, CEDITE
MONSTRA.

PAKT U VAN HIER, GY VYAND LYKE GEDRO CHTEN, DIT
BOSCH

IS 'T MY NE.

Op de tegenzyde leeſt men, binnen den behaalden zeegekrans, dit langwylige opſchrift:
SILVA-DUCIS,
A MAXIM 1s ORBIS TERRARUM DUCIBus O LIM OBSES SA,

NEC CAPTA, A FRED ER 1 co HENRI Co PR 1N c1 PE A RA US1 o N ENs I,
EXERC1T U U M FOEDE RAT ARUM BELG11 PROVINCIAR UM
IMPE RAT o RE,

PRID1E CAL EN DAR U M MAI 1 OBSES SA,
MUN IMENT IS IPSI U RBI PARIBU s,

IN AD ITU QUI UNICus,

OBJECTIs sUB OCUL Is AUXILII REPULSI,
EXPUGNATIS, HOSTE CUM SUO ET CAES ARIS EXER CITU
IN VELA VIAM TRANS GR ES SO, ET CUN CTA
FRUSTRA MOVENTE,
CAPTA EST.

XVII SEPTE MB R1s, MD CXXIX.

CUM PRIVILE G1 o J: LOOFF F Ec1 T.
'S HER

H IS TO R I P EN N IN GE N.
-
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1629.

»

ve-a

'S HERTOGENBOSCH,
EERT TDS VAN DE GROOTSTE VELD HEER EN DER WER RELD
WEL BELEGE RD,
DOCH NOOIT GEWONNEN,

IS VAN FREDERIK HENDRIK PRINS VAN oRA Nj E,

BEVE LHEBB ER VAN DE HE IRLE GERs DER VEREENIGDE
GE WESTEN VAN NEDERLAND,

DEN LAATSTEN VAN GRASMAAND BEREND,
EN, NA A 'T BEMAG TIG EN DER SC HANS EN,

WELKE IN STERKTE DE STAD zE LVE GEL rK,
EN OP D EN EENIGSTEN TOEGANG IN 'T GEZIGT DER

AFGESLAAG ENE HULPB EN DEN GELEGEN
WAAR EN,
TER WTL DE VTAND MET Z rN EN 'S KETZERS LE GER
-

IN DE VELUW GE z'RoKKEN

ALLES TE VERGEEFSCH ONDERNAM,
DEN 17 VAN HERFSTMAAND DES JAARS 1629,
AVE RO VER D.

MET VOOR RECHT GEMAAKz Doo R J. Loo FF.
II. De tweede is den eerſten gelyk, en verſchilt alleen in den krans van het ruggeſtuk, zoo
als in de afbeelding kan gezien worden.

MTV NIMIENTISJIPSIVRBIE

#NS IN AIDITY,

à

VNICVS,

IET CAR SARISIE.XER:

t

WCITY INVEL AVIAMI TRANS/
GERESSD,IET TVNCTA /
FRYSTRA MOVIENTIE
CAPTA JEST,
-

S

XVII-SEPT-M-IDD5XXIX

ST ex--- vººr

III. De inhoud van denderden is ook wel de zelfde, doch behalven dat hy door eenen ande
ren Penningmaaker gemunt zy, ziet men eene andere ſchikking in 't geboomte en gedierte op

de voor-, en het opſchrift met eene andere letter en zonder krans op de rugzyde uytgedrukt.
De Spanjaard, die naa het verliezen van werpen, om voor zich op deeze wyzeden
Wezel uyt de Veluwe wel was terugge-| bekomen overweg naar de Veluw open te
trokken, bleef echter by zyn voorig be- houden. De eene ſterkte, welke by Span
ſluyt, om, by gunſtiger aanblik der zaa- keren op den boord der Veluwe gelegen
ken, den inval te hervatten, en de hoo- was, wierdt door Graaf Johan van Naſſou

ge voorneemens, die hem thans miſlukt waa- met eenige Keyzerlyke benden, even ge

ren, alsdan uyt te voeren. Hierom had lyk de andere door den Kornel Disfortzeer
de Graaf vanden Berg zoo op den eenen als naauw bezet gehouden. Frederik Hendrik
anderen oever van den Yſſel, tot dekking uyt dit gedrag hun voorneemen afmeeten

eener brugge, die hy over dienſtroom ge-|de en wel bewuſt hoeveel er den Lande aan
legd had, twee hechte ſchanſen doen op- | gelegen ": dat de vyand vandaar
-

-

Z

2.

#
W1erdt,
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1629. wierdt,ſchreef(1) aan- en verkreeg van de | aan leeftogt in zyn leger kreeg, zaagen
:-E - Staaten, dat de benden, die men om den | zich eyndelyk (2) zoowel de Duytſers als (2)Neu
Holl.
# vyanduyt de Veluwe te jaagen had aange- | Spanjaardsgenoodzaakt, om niet van hon- van
#
## des Lands zouden blyven, om den ver- | brieven van Graaf Erneſt van Naſſou tot het pag. 318.
-

van Hall nomen, nog twee maanden in den dienſt |ger te vergaan, van de noodige vrygeley- I. deel,
199.

ſchanſten vyand, door het afſnyden van | veylig aftrekken te verzoeken. Willigſtondt
den noodigen toevoer, waare 't moo- | die dit verzoek toe , zulks de vyandlyke
gelyk, zyne nieuwe opgeworpene werken |benden, onder 't beleyd van Johan van

ter wederzyden van de Yſſelbrug te doen | Naſſou de opgeworpene ſterkten (3) ver- #
verlaaten. Om dit werkſtellig te maaken | laatende, met alle hunne pakkaadje naar van Holi

zondt hy aan Graaf Erneſt van Naſſou be- |Borchholte in 't Bisdom van Munſter wee- #
1629. fol.
e

-

-

e

vel, om met omtrent tienduyzend mannen |ken. Des wierden de nieuwe geſtichte #
te voet en dertig Kornetten te paarde by ſchanſen aan gene zyde van den Yſſel ge
de ſchans Yſſelsoord over die rivier te ſlecht, aan deeze zyde zeernaauw bezet,
trekken, en op zyde van Zeventer naar en door hulpe van Frederik Hendrik, naa
den kant van Doesburg voortrukkende zich 't winnen van 's Hertogenboſch, niet al
tuſſchen de laatſtgemelde plaats en het dorp leen Duysburg, maarook verſcheydene
Keppel neder te ſlaan : met voorneemen andere plaatſen hernomen, die de Span
van, naa 't winnen van 's Hertogenboſch, jaards in 't Hertogdom van Kleef en het
in perſoon met de benden, die toen no Graafſchap Mark hadden, (4) veroverd,
voor die ſtad laagen, zich omtrent Zutfen om aldus Wezel buyten alle bekommering van Holi.
te legeren, en met den vyand tuſſchen te houden. Van welk verjaagen der vyan
beyde te krygen hem dus allen toevoer af den uyt de Veluwe, midsgaders het win
te ſnyden. Dan zoodra die uyt het na nen van Wezel en 's Hertogenboſch, op

deren van Erneſt van Naſſou van dit voor- | deezen gedenk-en legpenning de gedachte
neemen de lucht, en ook eerlang gebrek | nis bewaard is.

gºkſ,vººr AS

S"

RS

#%^HosºftyNi X
#se

VIESAILIA

I. Het voorſtuk van den eerſten verbeeldt Prins Frederik Hendrik te paarde en geheel in 't
harnas, welken de Staaten van Holland thans andermaal , op zyne komſt in 's Graavenhaage,
#n by eene plegtige bezending zoo uyt de Edelen als de Gemagtigden der vyf voorzittende ſteden
van Holl. Van 't # er en de drie van 't Noorder gedeelte door (5) monde van den nieuwen Loontrek

(5) Reſol

7 Nov.. kenden Raadsman Kats, over de voor gemelde overwinningen lieten begroeten en gelukwen

# fol

ſchen. Het om- en opſchrift luydt aldus:
ORDINu M CONFOEDE RAT 1 BELG11 AUSP1 c1o, PR1N c1P 1s FRE

P**re HENRI c1 FORTITUDINE SILvA DUCIs CAPTA.

'S HERTOGENBOSCH, oNDER HET GE zAG DER STAATEN VAN
* V*** ENIGDE NEDERLAND, Doo R DE DAPPERHErd
V4" PRINS FREDERIK HENDRIK GEWoNNEN.
De

:
-

H IS T O R I P EN N IN GEN.

185
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bovenhelft van 't ruggeſtuk, dat in tweeën gedeeld is, verbeeldt den togt naar Wezel, onder aa-man
1629.
ditDe
byſchrift:
VESALIA EXPU G NATA,

WEZEL ING E NO MEN.

In de benedenhelft zyn de Yſſel, de daar over geſlaage brug, en de wederzyds geſtichte ſchan

ſen, indiervoege als ze door de Spanjaards verlaaten en door de Staatſche benden in bezit genomen
zyn, verbeeld, onder deeze woorden:
VEL AVIA LIBERAT A.

DE VELUW VERLOST.

En dewyl deeze voordeelen, voor het eyndigen van den veldtogt ten rechten tyde, door
Gods genade verkreegen waaren, leeſt men in den beneden rand dit byſchrift:
O PORTUNE VIND ICAS CAUSA M

TUAM DoMINE!

TEN BEQUAAMEN TrDE HEERE! VERDE EDIGz Gr
U WE ZAAK.

e

II. De eene zyde van den legpenning, die te Uytrecht gemunt is, 't welke voor de inbreuk (oReſol.
der vyanden byzonderlyk had bloot (1) gelegen, en zich des door (2) twaalfduyzend opontboo- der Staat.
dene boeren begonnen te (3) ſterken, voert het gekroonde wapenſchild van dat Landſchap, met van Holl.

#

dit omſchrift:

-

I4 I.

AET ER NO VICTORI GLORIA.

1629.

(2) Reſol.'
derStaaten
Van Holl.

DEN EEUWIGEN VERWINNAAR ZT DE EE RE.

#'el.

1629.

#
Op de andere zyde ziet men het kopſtuk van den Prins van Oranje , met eenen gepluymden
helm gedekt, nevens dit omſchrift van deeze en de opſchriften van beyde zyden:

#

#1.
185.

FRED ER 1 c1 HENRI c1, DE 1 GRAT 1A PR IN c1 P1 s AURAN 1AE,
CONGRATULATIO,

EX AMERSFORTIA VELUA o U E FUGA &C. HOSTIUM,
VESALIA ER EPTA, SILVA DU CIS VICTA.

-

GELUKWENSCH ING

AA N FREDERIK HENDRIK, DOOR GODS GE NA DE PRINS

VAN ORANJE,

\.

WEG ENS HET VLUG TEN DER VTAND EN UT T AMERSFOORT
EN DE VELUWE,

HET ONTWELDIG EN VAN WEZEL, EN VEROVER EN VAN
'S HERTOGENBOSC H.

Onaangezien de Vereenigde Geweſten |den, zoo hadden zy de beſcherming van
in dit jaar te lande (4) over de honderdtwin- | de vrye zeevaart echter niet vergeeten ,

tigduyzend man in hunne bezolding had- | maar onder het beleyd van hunnen nieu
II. Deel.

-

Aaa

WCIT
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1629. wen Admiraal (1) Peter Heyn op 't eynde en het lyk, op laſt zyns Luytenants, zoo

VENET van Bloeimaand tegens de Duynkerkſche vaardig met een kleed overdekt, dat nie
ville Hiſt roofſchepen zeven welbezeylde Fregatten mand van 't bootsvolk dit droevige toeval
gewaar wierdt, maar waanende onder het
pag. 3ï4. het neemen van een groot getal Hollandſche oog en bevel van hunnen Admiraal te ſtry
#n (2) ſchepen zich thans zoo ontzaglyk ge den het de drie gemelde oorlogſchepen
#" maakt hadden, dat alle de Scheepshopluy veroverde, en te Rotterdam opbragt. Het

# en een jagt in zee gezonden. Welke door

27 Feb, dender Vereenigde Geweſten zich met diere
#". eeden onderling verbonden, om, worden
6 Maart, de aangetaſt, veeleer den brand (3) in 't
#" buskruyd te ſteeken, dan zich door de
2#Maart
Duynkerkers te laaten veroveren en op
1629. fol. brengen. De Lt. Admiraal Peter Heyn,
Larrey die van de Staaten gelaſt was om zich op de

lighaam van den geſneuvelden Admiraal
wierdt naar Delft gevoerd, en aldaar den
vierden van Hooimaand met zeer groote
pracht en ſtaatſië, en verzeld onder ande

ren van de (5) Leden der Staaten van Hol

5) Reſol.
erStaaten

land in 't koor van de Oude of Hippolytus van Holl.
kerk begraaven. Boven zyn graf lieten de
# # hoogte van Duynkerke op te houden en die Algemeene Staaten een heerlyk praalge
ïv.fol.S6 roofſchepen het uytloopen te beletten, vaarte van wit en zwart marmer ſtichten,
zag in 't laatſte van Zomermaand drie en daarop de getuygenis van 's Lands ge
vyandlyke oorlogſchepen, onaangezien houdenis ſtellen, en hoe hy onder andere
zyn verblyf aldaar, met eene ongehoorde manhaftige daaden en hoedaanigheden, (6) Neu
ſtoutheyd, en als hem tot een ſcheepsge zonder het ſtorten (6) van veel bloeds, ville Hiſt.
Holl.
vechtuyttartende,uyt de haven van Ooſten het Vaderland hebbende verrykt, zyn lee van
I. deel,

#

de in zee ſteeken.

Dierhalven de ſtevens

ven niet dan zeegepraalende over de vyan

Pa3-3 14

naar hen toewendende, gaf hy het teken den van den Staat, met eene roemwaardi
ten ſtryd, en ſmeet zich tuſſchen tweeder ge dood eyndelyk verwiſſeld had. Dus
zelve. Doch naauwelyks was het gevecht ſtervende heeft hy zelfzynen naam en ver

(4)Merc. begonnen, of met de derde laage wierdt dienden roem vry duurzaamer gemaakt dan
Frans
den Lt. Admiraal Peter (4) Heyn op 't ver wel dees gedenkpenning, welke om dien

#xv. dek ſtaande door eenen geſchutkoegel met te vereeuwigen alleen is in 't licht gegee
pag. 256. de rechter ſchouder het leeven ontdraagen,

VCn.

De eene zyde verbeeldt des Lt. Admiraals ſchip tuſſchen de twee Ooſtendiſche ſchepen op de
Vlaamſche kuſt, om hooge wordt het overige der vloote, en in den rand eenige ſchilden, waar
ſchynelyk van zulke ſchepen als hem op deezen togt verzeld hebben, gezien. Voorts ſtaat
zyne beeldenis op de andere zyde, binnen dit randſchrift:
AFBEELDINGE VAN DEN VERMAERDEN HELT PIETER
PIETERsZoo N HEYN ADM 1RAAL.

In 't midden van zooveele nederlaagen, Hendrik den IV, Koning van Vrankryk,
zoo te lande als te water den Roomſche was getrouwd geweeſt, wierdt eyndelyk,

Nederlanden in dit jaar overgekomen,ſcheen op den zeventienden (7) van Wynmaand

7) Merc.

de geboorte van eenen Zoon en toekomen ten zeven uuren 's morgens, uyt zyn huu

1629.

rang

den erfgenaam der Spaanſche ryken den welyk een Zoon gebooren; wiens gezon tom.XV.
neerſlagtige gemoederen eenige verquikking de lighaamsgeſtalte den Vader een langlee pag. 782.

mede te deelen. Want aan Koning Philips, ven beloofde. Welke den volgenden zon
die nu veertien jaaren met de Dochter van dag, verzeld van zyne Broeders en

# de
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Grooten zyns Hofs, op een plegtige wy gehouden,en Balthazar Karel Dominikus Lu 1629.
ze over deeze zonderlinge ontfange wel kas Philips van Ooſtenryk genaamd wierdt.

## Merc.
r2I1C,

#
tom.XV.
Pag,783.

(2) Merc,
Franç.
1629.
tom.XV.

pag. 787.

daad den Hemel in de Lievevrouwe kerk

Naadat de plegtigheden des Doops, welke

ging bedanken, en ten bewyze zyner
vreugde acht Hoofdedellieden des Spaan
ſchen ryks met den gouden ſleutel vereer
de. Den vierden van (1)Slagtmaand wierdt
de jonge Erfprins des naamiddags omtrent

zyne Majeſteyt zelve onbekend uyt een
geheym vertrek der kerke gezien had,
geëyndigd waaren, keerden alle de Vorſt

lyke Gezanten, alle de Hovelingen en
Hofjuffers in de zelfde orde, als ze geko

half vier uuren met veele plegtigheden naar men waaren, langs de gemelde galery,
de kerk van Sint Jan langs eene opgeſlaage die alom met zeer koſtelyke tapyten be
houte galery gebragt, alwaar ter zyde van hangen was, weder ten Hove, alwaar al
den Hoogen altaar opeene verheve ſtellaad les weergalmde van vreugde, in welke
je de Vont ſtondt, in welke eertyds Do ook de Roomſche Nederlanden, nu naa
minikus, inſteller van der Predikheeren de dood van den Aartshertog Aalbert we
ordre, gedoopt was. De Kardinaal van der als voorheen aan 't Spaanſche Ryk
Zapata, onderſteund door vier andere Biſ gehecht, insgelyks hun deel naamen :
ſchoppen, bediende den Doop aan den zulks die van Kameryk in 't byzonder,
jongen Prins die door des Konings Broeder ter gedachtenis dier langgewenſchte ge
Don Karel enzyne Zuſter (2)Maria, onder boorte, deezen gedenkpenning deeden
trouwde Koningin van Hungarië, ten Doop maaken.

Het geharnaſte borſtbeeld van den Spaanſchen Koning ſtaat op de voor- en dit opſchrift op de
tegenzyde:

op NATUM PHILI Pro 4. Hispania Run REGI PRIMOGENITU",
17 OCTo BR1s ANN 1 1629, S EN ATu s CAMERA c EN s1s
F1 ER I FE c1T.

WEGENS DAT AAN PHILIPS DEN IV KONING VAN SPANj E,
DEN 17. VAN WrN MAAND DES JAARS 1629, Z rN EERSTE

zoow Is GE Boo REN, HEEFT DE RAAD VAN KAMERIK
-

DE EZ EN DOEN MAAKEN.

Behalven deeze algemeene vreugd we Vranx tot medehelper (3)toegevoegd, en G) rateſ,
gens de geboorte van den langgewenſchten naa zyn overlyden, dat den vyftienden van la mor
Erfprins, had Gent, hoofdſtad van Vlaan Oogſtmaand des jaars zeſtienhonderdvyf # in
C
vita
dre, nog eene byzondere
wegensdat de tien voorviel, den zelven in die hooge fine
Corn.
grondſlag van de alom vermaarde kerk der waardigheyd opgevolgd, en door Hen Vranx
Abtdye van Sint Peter in dit jaar door den drik vander Burg Biſſchop van Gent, en M, S.
Abt Joachem AarſſensSchaik gelegd wierdt. Willem van Kaſtello Abt van Baudelo ,
Dees, een Uytrechtenaar van geboorte, midsgaders Liven Molinëus Abt van Dron

was om zyn zonderlinge deugden en uyt ge in de Heerlykheyd van Zwynaarde
muntend vernuft aan den Abt Kornelis (welke deeze Abtdye toekomt) plegtelyk
Aaa 2

in
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1629. ingewyden (1)gemyterd. Op zyne aan- |eenen toren verſieren. Daarenboven nog

(NET ſtelling vondt hy de zaaken der Abtdye | veele ſieraaden tot (2) den Kerkdienſt, en

(2) Tabel
la mortua

#
#"
terum
"***

Gand. ſive

zeer verloopen, dan doorzyne goede huys- |eene menigte van boeken tot het aanquee ria Abbat.
vita
houding de opgenomene laſten afgelegd, | ken der geleerdheyd van alom vergaderd, in
Arſenii
de klooſterlyke tucht herſteld, en de vry- | midsgaders de noodige erven, die tot zyn
(3) Ant.
dommen en gerechtigheden der Abtdye | oogmerk dienſtig waaren, (3) gekocht Sanderi
vroomlyk voorgeſtaan hebbende, nam hy | hebbende, heeft hy eyndelyk in dit jaar Gand. ſive
-

#

voor de ten val neygende gebouwen van 't |den
van eene nieuwe klooſterkerk
klooſter te herſtellen. Des liet hy aan- | gelegd, welke een der heerlykſte gebou

w

Gandav.
ICIUlIn

pag. 336.

ſtonds de ſlaapkamers der Monniken, die |wen van Gent zynde op deezen gedenk
van elkandere hier en daar verſpreyd waa- | penning verbeeld ſtaat, die wegens het leg
ren, onder een dak langs eene ruyme ga- | gen van den eerſten ſteen, en ter eere van

lery ſamen hechten, het verblyf der Ab- |den voornoemden Joachem Aarſſens, ge
ten uyt den grond deftig opbouwen en met | maakt is.

-

Op de voorzyde des pennings ſtaat het hoofd van Sint Peter, als Beſchermheylig dier Abtdye,

# welke door Dagobert, Koning van Vrankryk, in het jaar zeshonderdveertig (4) op den Blandyns
Nedei

berg geſticht is. Het randſchrift, genomen uyt den (5) Evangeliſchryver Mattheus, luydt

fol. 29o.

aldus:

$8 Kap.

#.

SUPER HAN C PET RAM EDIFICABO ECCLESIAM MEA M.
OP DE EZ EN STE EN ZAL IK MTNE GEMEENTE BOUWEN.

(6) Mon-

Zeer aanmerkelyk is 't dat niemand in deeze Abtdy wordt aangenomen, ten zy hy alvoorens
door eenen Arts en Wondheeler der ſtad bezigtigd zy, en die hem verklaard hebben alle manly

tanus over ke leden volkomenlyk te bezitten. Voorts is deeze Abtdy door den inval der Noormannen eer
Guicciard. tydts verwoeſt, doch ſedert door Karel (6) den Kaalen herbouwd: waarvan dees Joachem Aarſ

#der ſens de eenenzeſtigſte Abt, en eerſte grondlegger der kerke geweeſt is, welke op de rugzyde,

#.

nevens dit om- en opſchrift, verbeeld ſtaat:
JOACHIM ARSENIUs, ABBAs SAN c T1 PETRI JUXTA
G AND Av U M IN MON TE BLAN D1 N1 AN No
MDCXXIX.

JOACHEM AARSSENS, ABT VAN SINT PETER NABT GENT
OP DEN BLAND rNS BERG. IN 'T j AA R 1629.

Want deeze Abtdy heeft eertyds buyten 1 vollen bloei ſtondt. Maar thans was die
de ſtad Gent gelegen, dan is ſedert door | niet alleen en te gelyk de gulde eeuw dier

het uytleggen der wallen daar binnen ge- ſtad geweeken, maarook alle de Roomſche
trokken, als de koophandel aldaar nog in | Nederlanden tot de uyterſte elende en ar
moede
M
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der Geloofsleerete, meer te vlugten is. Zyn 1629.

in den bloedigen oorlog omgekomen en onze ſchatten uytgeput, ons is de moed
bedorven, en deeze gelyk ook de Geeſt echter, die eertyds met zoo veelglorië het
lyken in de uyterſte verſlaagenheyd door Vaderland tegens alle vyanden, ter behou
de hooggaande jammerklagten van hunne denis van Wyf en Kinderen , beſchermd
medebroeders, welke zoo uyt 's Herto heeft, totnogtoe niet ontvallen.

Dierhal

genboſch, als de geheele Meijerye op het ven verzochten zy haare Hoogheyd (4) #"
(nMere gemelde bevel(1)der Vereenigde Geweſten ten ſpoedigſten iemand van haar Hof aan #

#

verjaagd, en uyt hunne goederen en in den Spaanſchen Koning af te vaardigen, ton XV.

#xv. komſten gezet waaren. Ieder had den met verzoek, dat zyne Majeſteyt de goed- *****
Pag-73o mond vol van de gevaaren waaraan het heyd wilde hebben van geenen onderſtand
Land en de Roomſche Godsdienſt waaren

meer in Nederlandt te zenden, maar de

bloot geſteld, door den algemeenen inval, beſcherming daarvan den ingezeetenen
met welken zy van de zyde der Vereenig over te laaten, die zich ſterk maakten van,
de Geweſten gedreygd ſcheenen. Dier als der zaaken kundig, beter hun eygen

halven vergaderden de Geeſtlykheyd en Vaderland te zullen beſchermen, en de
Adeldom, door de geneegenheyd tot den ſlaaverny afkeeren, waarmede niet min
Godsdienſt hunner Voorvaderen opge hun Godsdienſt dan Wyven en Kinderen
wekt, een- en andermaal te ſamen , en gedreygd wierden. De goedaardtige Land
(2)Neu- zonden Jakob Boonen (2) Aartsbiſſchop voogdes, die de traanen uyt de oogen
ville Hiſt van Mechelen uyt den naam der Geeſtlyken, ſprongen, mids zoo naadrukkelyk vertoog
# en Philips Hertog van Arenberg uyt dien haar het hart niet weynig griefde, nam
pag. 316. van den Adel, aan de Landvoogdes te dien voorſtel dankelyk aan, en zondt den
Bruſſel. Naa de rampen te hebben opge Graaf van Solre (5) naar Spanje, om aan '#
ſteld, aan welke hun Vaderland nu meer den Koning en zynen Raad de rechtmaa- #
dan vyftig jaaren had bloot geſtaan, be tige klagten zyner misnoegde onderdaanen I deel,

tuygden zy alle die onheylen van het quaa te vertoonen. Op zoo gewigtige bezen- ****
de gedrag der Spanjaarden herkomſtig te ding had al de werreld de oogen geveſtigd,
weezen, als aan wie men, uyt wantrouwe en alle ingezeetenen de hoope opgevat,

der ingezeetenen, meeſt alle de voornaam dat het ſchip van Staat, het welke totnog
(3) Merc. ſte (3) ſtaats- en krygsbedieningen totnog toe onder de Spaanſche vlagge zoo quaalyk
#on toe had toevertrouwd. Die waaren ver was beſtierd geweeſt , zoodra het roer

XV, pag rykt, deeze verarmd, en alles wasgeſchaa daarvan den landzaaten wierde toebe
774
pen om zoo gehaaten landaard op 't lyf trouwd, zekerlyk en met glorië de lang
te loopen. En wat kan dit (dus ſpraaken gewenſchte haven der behoudeniſſe zoude
ze) anders voortbrengen dan den volſlaagen bezeylen: zynde buyten deeze hulpmid
ondergang van onzen Godsdienſt, den wiſ delen hen geen ander vertrouwen meer

ſen val van den Staat, en eene ſlaaverny overig , zoo als op deezen legpenning
der landzaaten, die, mids het verſchil niet duyſterlyk betuygd wordt.

Op de eene zyde ziet men een beſchaadigd ſchip met de Spaanſche vlagge, onder het jaar
163o en een anker, 't zinnebeeld der hoope, binnen dit omſchrift verbeeld: :
SPES SUPEREST SOLA, S PES ULTIMUM SOLA MEN.
-
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ſt men in den rand

-

der andere zyde

deeze tytels:
II. Deel.

Bb b

PHI

19o
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PHILIPP us IIII, De 1 GRATIA REX HISPANIAR UM,
INDIARUM, Z°:

PHILIPs DE IV, Door Go DS GE NA DE KONING VAN SPANJE,

DE INDIËN, ENZ:
De Graaf van Solre, die op 't eynde des uyt Spanje ſtonden overgemaakt te worden,
voorleeden jaars, tot het uytvoeren van volgens de belofte, welke zyne Majeſteyt
had. En
den ontfangen laſt naar Spanje verreysd by monde aan hem zelf
(i) Merc was, kwam in 't laatſte (1) van Louw opdat niemand noch aan de geneegenheyd
Franç
maand deezes jaars zeſtienhonderddertig des Konings, noch 't erlangen dier beloof
#xvi. weder te Bruſſel, medebrengende eenen de hulpe te twyfelen had, ſtelde hy ook 's
pag. 516. brief van Koning Philips aan de Staaten van Konings medegebragte wiſſelbrieven (3) #s.

#

Brabant: in welken zyne Majeſteyt het ge van zoo groote geldſommen den vergader- #
noegen uytdrukte, dat zy wegens de zoo de Staaten ter hand, als er tot den veldtogt, ton xvi.
lang ſtandvaſtiggebleeve trouw haarer die nu voorhanden was, van noode waa-P*5 517
Roomſche Nederlanden had opgevat, wel ren. Door deeze belofte nu van's Wor
ke zich door zoo uytmuntend gedrag als ſten overkomſt, en den ontfangen onder
een zeker eerſtgeboorterecht in haare tede ſtand verquikt, gaf men laſt tot het op

re geneegenheyd boven alle haare andere vullen van 's Lands oorlogsſchuuren,
onderhoorige Staaten hadden verkreegen. het herſtellen der vervallene veſtingwer
Dierhalven beloofde Philips, dat hy hun ken, het aanneemen van nieuwe benden,
nen welſtand ten hoogſte ter harte nam, en het vervaardigen van alles 't gene tot
en niets zoude verzuymen 't gene dien den aanſtaanden veldtogt vereyſcht wierdt.

eenigszins konde bevorderen, ja des be Zulks de voorige nevelen der eerſtopgevat
ſlooten had in perſoon, zoo ſpoedig hem te verſlaagenheyd nu als verdweenen waa
doenlyk was, in Nederland (2) te komen, ren, en men het ſchip van Staat ſlechts

g#e.
# om aldus met te beteren uytſlag de verval geſlingerdoordeeldeomalhier gelykhet(4) (ompen
toinxvi. le achtbaarheyd des Lands te herſtellen. den Huyze van Ooſtenryk ſtaande de Bo-}, #"
P"ë 3'5: De Graaf van Solre die 's Koningsbrief aan heemſche oorlog in Duytſchland geſchied
de beſchreeve Staatsvergadering in 't begin was, door de wyze voorzorg van zooop
van Sprokkelmaand overgaf, beveſtigde lettenden Vorſt het ſtuurſche noodlot, dat
nietalleen het zelve door een bygevoegd hen totnogtoe den nek gekeerd had, zelf
ſchriftlyk vertoog, dat hy daarnevens in in weerwil aan hunne belangen te hechten:

leverde, maar gaf aan de Vergadering eene gelyk men op deeze twee legpenningen
lyſt over der onderſtandgelden, die in 't kort vindt uytgedrukt.
l

I. Het borſtbeeld van Philips, omhangen met het Guldenvlies, ſtaat op de eene zyde van
den eerſten; binnen het randſchrift deezer tytelen:
PHILIPP Us IIII,

De

GRAT 1A HISPANIARUM ET

INDIARUM REX, Z°.
-

PHILIPS DE IV, Doo R GODS GENADE KONING VAN
SPANJE EN DE INDIËN, ENZ.
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Op de andere zyde ziet men het ſchip van Staat, niet als voorheen geheel reddeloos, maar 163 o.
met herſtelde maſten en zeylen, dat de verbolge zeegolven zelfs in haare dolſte woede ten Hemel verheffen, waar op ook deeze ſpreuk zinſpeelt:
AGITATA RESURGO. 163o.

GESLINGERD Z rN DE VERRrS IK 163o.
II. Eene

# verbeeldende (1) de # wordt rondom eene ſtar, het zinnebeeld (t)Joan.
Piërii Va

van (*) 't n

t, vertoond, binnen deeze ſpreuk in den rand der voorzyde van den tweeden

penning:

leriani
Hiërogl.
lib. XVI.
C2D. S.,

FATO PRUDENTIA MAJOR. 163o.

#Vile
riani Hië

DE VooRZIG TIGHErD IS STERKER DAN HET NooDLoz. 163o.

rogl. lib
XLIV.

Op de tegenzyde ſtaat het wapenſchild van den Schepen Johan François van Tourneau, Heer

#

h

van Kruykenburch, Wan- en Lombeeke, enz: (3) welke eerſte Heerlykheyd naamaals door de Brab.
den Koning tot eene (4) Baronny verheven is, waarrondom in den randdeeze ſpreuk geſteld is: #
POST NUBILA PHOEBU S.

(4) Juriſ
prud: he
roica. fol.

3o8.

NAA DONKERE WOLKEN ZONNESC H2TN.

wyze gelukwenſchten, en door de Heeren
Huygens, Noordwyk, en vander Duſſen,
alle drie Leden haarer hooge Vergaderin
ge, aan den verjaagden Koning van Bohee
iet, tom. ſchap van den Vader en het geheele Ryk, me en zyne Gemaalin eene diergelyke be
Terwyl dit in de Spaanſche Nederlan
den voorviel, was de Koningin van Groot
brittanje den negentienden van Bloeimaand
Z van eenen (5) Zoon, tot geen kleyneblyd

'fol 99 in het kraambedde bevallen.

De Koning, groeting nietalleen lieten afleggen, maar

niet vernoegd met doorzynen gewoonlyken ook tot een teken haarer gehoudeniſſe we
Afgezant Karleton aan de Vereenigde Ge gens de ontfange eer en opgevatte blyd
weſten van dit langgewenſchte geluk te ſchap, het geſchut (6) loſſen, de klokken
hebben laaten kennis geeven, vondt ſe luyden , en alom piktonnen aanſteeken.
dert goed het zelve by eenen eygenhandi
gen brief te doen, dien hy door eenen
Edelman zyns Hofs, daartoe alleen afge
zonden, aan hunne Hoogmoogendheden
liet overleveren. Welke zyne Brittanni

I. deel ,

met zeer groote plegtigheden en koningly

fol. 99o.

ke ſtaatſië, in 't Hof van Sint James den

2N
2 KvN/CAROLI FRINEN
6 AWMAGN-IBIRITANN\
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INNATI XXIX-MIAllII
M

cn oorl.

De bediening van den Doop geſchiedde,

zevenentwintigſten van Zomermaand. De
Koning en Koninginne Moeder van Vran
ſche Majeſteyt wegens de geboorte van kryk waaren de Vontheffers van denjongen
deezen Zoon, en toekomenden erfgenaam Prins, wien de naam van Karel gegeeven
zyner Ryken, eerſt door haaren gewoon wierdt,als blyktuyt deezepenningen, welke
lyken Gezant Joachimi, en ſedert by zoo wegens zyne geboorte, als zynen toe
plegtig herſchryven op de verpligtendſte gedienden Doop gemunt zyn.

V

(6)Aitze
ma zaaken
van ſtaat.

u

-

-

I. Op de Schotland
voorzyde en
vanIerland,
den eerſten
ſtaan in in
't midden
wapenſchilden
Vrankryk,
en daarrondom
den randdedeeze
# van Engelan
geland,
Bb b 2
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163 o.

HACT ENUS ANGLORUM NULLI.

TOT NOG TOE IS DIT AAN NIEMAND DER ENGELSCHEN
TE BEURZ GEVALLEN.

Te weeten, dat hy Erfprins van Grootbrittanje gebooren was: want dees Koning was al
gebooren eer zyn Vader den Engelſchen troon beklom. De tegenzyde heeft geene verbeelding,
maar binnen een randſierſel dit opſchrift:
HONOR1 PRIN c1 P1s MAGN.AE BRIT ANN1AE, FRAN c1AE, ET HIBERNIAE,
NAT1 29. MAI1, AN No 163o.

TER EERE VAN DEN ERFPRINS VAN GRooz'BRITTANj E,
VRAN KRTK, EN IERLAND, GEBOOR EN DEN z9. VAN

BLOEIMAAND, DES JAARS. 163o.
Dat is naar de oude tydrekening, die in Engeland nog gebruykt wierdt.
II. De tweede, die de zelfde voorzyde heeft, voert op de rugzyde, binnen een ander rand
E

ſierſel, dit verſchillende opſchrift:

:

IN HONOREM CAROL1, PRINCIP 1 s MAGNE BRIT ANN1AE, FRANcie,
ET HIB ER N1AE, NAT1 29. MAII, 163o.

z'ER EERE VAN KAREL, ERFPRINS VAN GRoo TBRITTANJE,
VRANKR2 K, EN IERLAND, GEBOOR EN DEN 29. VAN
BLOEIMAAND, 163o.

III. De laatſte, die op zynen Doop # is, heeft zeer kleyn verſchil in de verbeelding
der voorzyde, doch op de achterzyde 1t verſchillende opſchrift:
MEMoR1AE CAROLI, PRIN c1 P1s MAGN.AE BRITAN NIAE, FRANCIAE,
HIBERN 1 AE o U E, NATI XXIX MAII, BAPTIZAT 1 XXVII
e

JUN11 MDCXXX, SAcru M.
TER GEDACHTEN IS VAN KAREL,

ERFPRINS

VAN GROOTBRIT

TA Nj E, VRANK RTK, EN IERLAND, GE BOOR EN DEN 29.
VAN BLOE IMAAND, GEDOO PZ DEN 27. VAN
ZOMERMAAND.

163o.

In den zelfden oord daar in 't voorlee

Rynberk begoſten op te werpen, trok de
den jaar de oorlogsbedryven eyndigden, Stedevoogd van Wezel de omgelegene be
naamen zy in dit jaar weder hunnen aan zettingen byeen, om die vandaar te ver

vang. Want Graaf Willem van Naſſou dryven. Dan op hunne aankomſt vonden
zettede zynekrygsverrichtingen in 't Her zy de ſterkte zoona voltrokken en de be
togdom Berg en 't Graafſchap Mark voort, zetting zoowel op haare hoede, dat men
en had het geluk, naadat zyne aanſlaagen op raadzaam oordeelde terug te trekken. Als
Duſſeldorp en Mulheym miſlukt waaren, dit geſchiedde, bemerkte de Kornel Yſſel
(1) Neu
ville Hiſt,
van Holl.

I. deel,
Pag. 331.

de ſtad Sichtelen (1) en eenige andere plaat
ſen in het Hertogdom Gulik te vermeeſte
ren. Sedert tyding zynde ingekomen, hoe
de Spanjaards eene nieuwe ſterkte, aan
den mond van hunne gegraave vaart, by

ſteyn, die over de benden het bevel voer

de, dat hy door vyftienhonderd man te

voet en acht kornetten te paarde vervolgd
wierdt, des beval hy de zynen te zwen
ken, en in vyf verſcheydene hoopen #
deeld

',

/
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deeld op den vyand aan te vallen; welke, onaangezien het daarvoor leggende bol- 163o.
onaangezien de groote dapperheyd, die hy werk, in 't eynde van Sprokkelmaand T
ſtaande het gevecht betoonde, wierdt over wierdt veroverd, en ſedert ook de drie

ear

hoop geſmeeten, en ten eenemaal geſlaa
#
# van Graaf Jo

ſterkten, volgens zeker verdrag (4) deh ville
(#Ne",
Hiſt,

ville Hiſt.
van Holl.

voerd had. Doch deeze voordeelen waaren

algemeene verſlaagenheyd, maakten zich ****

I. deel,

zeer gering ten aanzien van die, welke de des anderen daags niet alleen meeſter van 't

,

Inet

(1) Neu

pag. 333

tweeden van Lentemaand getekend. De E #
an van (1) Naſſou, welke het bevel ge Nederlanders, zich bedienende van deeze I deel,

Weſtindiſche Maatſchappy , onder het Eyland van (5) Antonio Vaz en van 't ge
beleyd van Hendrik Lonken en eenige heele Landſchap Farnambuko, maar het
Staatſche oorlogſchepen, waarover Dirk weſtelyke gedeelte van Amerika omzey

van Waardenburg het bewind voerde, op lende kwaamen in Grasmaand te Sint Maar
den Spanjaard ſtaande dit jaar in Brazil ten ; welke ſtad zy verbrandden, en het
bekwam. Deeze twee vlooten teſamen drie

(5) Aitze
ma zaaken
van ſtaat
en oorl.

I. deel,

fol. 998.

land, naa het uytgeplunderd en bedorven

envyftig ſchepen ſterk, wendden het naar te hebben, verlieten. Deeze behaalde voor
Farnambuko, met voorneemen van Olinde deelen gaaven zoo grooten luyſter aan de
hoofdſtaddesGeweſtste vermeeſteren. War

Weſtindiſche

M# ,

dat men de

(2) Aitze-denburg (2) met zeſtien ſchepen aan de zelven begoſt aan te zien als de Meeſte

#" noordzyde zynde genaderd, landde met res niet alleen van ganſch Brazil, maar
en ooit

#.

omtrent drieduyzend man, terwyl het ove zelf van geheel Amerika: ja men vleyde zich (6) ovidii
rige der vloote onder Hendrik Lonken aan met de hoope van eerlang onder 't beleyd Melº,
lib. I.Y7.89.
-

-

” de zuydzyde voor het Regif, zynde eene van Frederik Hendrik de goude eeuw , # 9
ſterkte op een punt van eene hoogte waar van de oude (6) Dichters zooveel ge- #
lands gelegen, het ſlot Saint George aan zongen hebben, in de Vereenigde Gewes-#

# taſtte. De Portugeezen verweerden zich

ten te zullen herbooren zien, zoo als uyt #533;

van Hoij hier dapper, doch konden echter niet be deezen gedenkpenning is op te maaken , #1.
2? AE! letten, dat de ſtad Olinde (3) langs den welke op het winnen van Farnambukoge- ###19, &

#" kant daar de Jeſuiten hun klooſter hebben,

we -

-

munt is.

-

I. Boven de afbeelding van 's Hertogenboſch wordt op de eene zyde het geharnaſte borſt
beeld van Frederik Hendrik, door den Oorlogsgod Mars en de Overwinning, met eenen

lauwerkrans gekroond, onder deeze bovengeſtelde ſpreuk:

AUREA CoNDET SAECULA.
Hr ZAL DE GOiV DE EEUW OP RECHTE N.
II. Deel.

C cc
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Twee Engelen houden op de andere zyde eenen krans boven den gekroonden Leeuw der Ver
eenigde Geweſten, aan wiens rechter zyde de Voorzigtigheyd, houdende eene ſlang, en ter
ſlinker zyde de Standvaſtigheyd met eenen pylaar gezien worden. Waar onder in vier ſchildt

jes de ſtad Grol, het neemen der Zilvervloote, het verraſte Wezel, en het ingenomen Fer
nambuko verbeeld ſtaan, met ieders bygeſtelde jaar, wanneer die voordeelen behaald zyn. Om
hooge leeſt men in den rand dit byſchrift:
AUSPICIIS AD SIT VICTRIX CON CORDIA.

DAT DE OVERWINNEN DE EEN DRAGT GEPA ARD Z2 MET
HET'

HoogGEZAG.

II. De voorzyde van den tweeden, die in dit jaar alleen ter eere van Frederik Hendrik ge
maakt is, bevat zyn geharnaſt borſtbeeld, binnen dit randſchrift:
EFFIGI Es FRIDER ICI HENRICI, DEI GRATIA PRINCIP1s

AURAICAE, COMIT Is A NASSA v 1A, CATZIMELIBocoQUE
AFBEELDING VAN FRED ER IK HENDRIK,

DOOR GODS

GENADE PRINS VAN ORANJE, GRAAF VAN NAS SOU,
-

EN KAT ZE NEL LE NVBO GE.

Binnen eenen lauwerkrans houdt op de rugzyde een gewapende arm een bloot zwaard, om
wonden met eenen wimpel, waarop 's Prinſen zinſpreuk te leezen ſtaat:
PATRIAEQUE, PATRIQUE. 163o.
EN AAN HET VADERLAND, EN AAN MY NEN VADER.

163o.

Doch terwyle de Vereenigde Geweſten veertigduyzend guldensaan rentenjaarlyks
zoo groote voordeelen, zoo hier te lande te zullen geeven, zoodra hy den Françoi
als over zee, behaalden, en de Prins ten zen het Prinsdom Oranje zoude in handen

dienſte zyns vaderlands een nader beſcher
(1)

ſtellen: waarvan het verbond al over drie

# mend Verbond (1) met de Kroone van jaaren tuſſchen den Franſchen Koning en

#" Vrankryk ſloot, zoude hy zelf zyn eygen

den Stedevoogd den achtſten van Winter

en oorl.

Prinsdom van Oranje in dit jaar, door de maand (3)geſlooten was. Dan als nu over (3) Aitze

#.

ſtaatkundige poogingen van den Kardinaal de uytvoering wierd geraadpleegd, kreeg #"
van Richelieu byna verlooren hebben. Dees de Prins van Oranje kennis van deze trou- en #

afgerichte Kerkvoogd bevroedde den

weloosheyd, en zondt daarop de Heeren #

haat, die 't Roomſche hofoverzyn gedrag vander Does en Montes, twee van zyne "”

had opgevat, wegens dat hy de Onroom Raadsluyden, derwaart, om de waarheyd
ſchen, zoowel in 't Keyzerryk als de Wer dier zaake te onderzoeken, en den Stede
eenigde Geweſten, krachtdaadig onder voogd tot het afleggen zyner bedieninge
# ſteunde, en nam voor ten genoegen (2) te beweegen. Maar zy zaagen zich beyden
van Holi des Pauzen het Prindom van Oranje de aldaar zoo quaalyk gehandeld, dat de laat
##9 Kroone van Vrankryk in te lyven, welke ſte het beſtorf en vander Does de ſtad ont

geſmert, en zegd wierdt. Des zondt de Prins van O
een krachtig rugſteunſel aan zyne Onroom ranje den Heer Knuyt in ſchyn van eenen

” het als een doorn in den voet

ſche onderdaanen in dien oord totnogtoe Koopman derwaart, om door geweld en 't

verſtrekt had. Hy handelde dierhalven maaken van aanhang den Stedevoogd af te (4) Neu
zetten. van
Aldaar
ontdekte
hyhen
de I#II.
#.
wegens 't overgeeven van die ſtad en dat vyanden
den gekomen
Stedevoogd,
en aan
Prinsdom met den Heer van Valkenburg,
die voor den Prins van Oranje Stedevoogd zynen laſt, welkeuyt liefde tot hunnen na- pag. 34s.
dier plaatſe was, en beloofde hem vierhon tuurlyken Heer zich nevens hem te

derduyzend guldens in gereed geld, en gens Valkenburg verbonden, heymelyk
ſol
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ſoldaaten in de ſtad bragten, en met hul 't doen van tegenſtand afmaakten, en dus 163o.

pe van deeze den Stedevoogd, als hy
uyt het ſlot in de ſtad kwam, op den
middag van den elfden van Zoomermaand
in zeker huys overvielen, ja hem onder

(1) de ſtad onder de gehoorzaamheyd GETALE
ma zaaken
van den Prins van Oranje bragten ; al van
ſtaat
waar ook in dit zelfde jaar dit geldſtuk I.##
deel,

gemunt is.

fol. 1o35,

Het borſtbeeld van den in 't bezit geraakten Prins ziet men op de voorzyde, zoo als in den
rand deeze tytels:
FREDER1c Us HENR1c Us, DE 1 GRAT 1A PRINcE Ps AU RAN 1AE,
CO ME s

NAss A v1 AE.

FREDERIK, HENDRIK, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN
ORANJE, GRAAF VAN NAS SOU.

Rondom een kruys, uyt vier leliën en eenig loofwerk beſtaande, leeſt men in denrandder rug
zyde de gewoonlyke ſpreuk der Prinſen van Oranje:
SOLI DEO HONOR ET GLOR1A.

163o.

GO DE ALLEEN Z2 DE EER EN LOF.

Door het naadrukkelyk hier voorverhaal
de vertoog van den Graaf van Solre, en het
verlies van Farnambuko, wierd het Spaan
ſche Hof uyt den ſlaap der zorgeloosheyd

163o.

de baai van Todos los Santos te doen ;

nam hy een beſluyt om de Nederlandſche
vloot op te zoeken en haar ſlag te leveren.
Deeze was ſlechts zeſtien ſchepen ſterk,
opgewekt, en nam een beſluyt om tot het van welke er tien, door het grootegetal der
herwinnen van dat ſuykerryke Landſchap Spaanſche ſchepen verſchrikt, hunnen Ad
alle zyne krachten in te ſpannen. Veele miraal verlaatende het aanſtonds op een (2)
# Reſol ſchepen wierden derhalven in het begin (2) loopen ſtelden, waarover (4)zy naamaals
#"desjaars zeſtienhonderdeenendertig te Liſ ook geſtraft zyn. Pater echter verloor daar
# #" ſebon en in de havens van Galliçie toege om den moed niet, maar viel met zyne

#" ruſt, en ofwel eene beſmettelyke ziekte in zes overige ſchepen op den vyand, ſchoot
i&#n rol. 't kort meer dan tweeduyzend man weg eenigen in den grond, en verbrandde ver
115

(4) Reſol.
derStaateh

van Holl.

1o Mey
1633. fol.
21.

rukte, de toeruſting diervloote wierdtech ſcheydene anderen, eer de Spaanſche vloot

ter op laſt des Hofs zoodaanig aangebon hem (5) konde omſingelen. Dus langen
den, dat die eyndelyk, dertig ſchepen tydzynen vyandonbetwiſtbaare blyken van
ſterk, onder het beleyd van Antoni d'Oc zynen heldenmoed hebbende gegeeven, zag
quendo omtrent het midden van Bloeimaand hy eyndelyk een zynerſchepen, Prins Wil
inzeeſtak,en den noodigen onderſtand van lem genaamd, met tweehonderdvyftig man
wapenen, buskruyd, en anderen voorraad in den grond ſchieten. Echter volhardde
(3) Neu (3) in de ſtad Sant Salvador aanbragt. On hy in 't gevecht, totdat zyne eyge kruyd
# dertuſſchen door vierentwintig ſchepen uyt kamer door eenen ingeſchootengeſchutko

ideel, verſcheydene havens van de Spaanſche gel in brand geraakt, hem met al zyn volk
Pºg 35” Weſtindiën verſterkt, en tyding hebbende en 't ſchip tegelyk in de lucht opjoeg ;
bekomen, hoe de Hollandſche Admiraal waarop de vier overige ſchepen al vechten
Pater, die 't opperbevel in Brazil voer de afweeken en hun overſchot met nog
de, naa de Portugeezen het beleg van Olin een genomen vyandlyk ſchip in behoude
de te hebben doen opbreeken, zich van de
rivieren Sint Antony en Sint Michielver
zekert, midsgaders tweeduyzend man naar
Tamaraka, en het overige zynslegers naar
Paraiba gezonden had, om eenen aanval op

haven bragten. De Spanjaards, hoewel

zy geenen grooten roem door dit gevecht

behaald hadden, lieten nogtans niet naa
het bekomen voordeel Hemelhoog te ver
heffen, hoe zyden Nederlandſchen Admi
C cc 2

raal

(5) Neu
ville Hiſt.
van Holl,

I. deel,
P2g.353,
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1631. raal hadden doen ſpringen, en hun Koning den muyl van den Nederlandſchen Leeuw

op deeze wyze, als een andere Simſon, meende te rukken, zoo als uyt deezen ge
den honigraat van 't ſuykerryke Braziluyt denk-en legpenning kan worden opgemaakt.

I. en II. Het geharnaſte borſtbeeld van den Spaanſchen Koning ſtaat op beyder voorzyde 3
binnen deeze tytels tot randſchrift:

PHILIPP Us IIII, HISPAN1 ARUM IN DIARUM o U E REX
CATHOLICUS. 1631.
PHILIPS DE IV, ALGEMEEN GELOO VIG KONING VAN

SPA Nj E EN DE IND IËN. 1631.
(1) Rech- - Op beyder tegenzyde ziet men Simſon eenen door hem gevelden Leeuw den muyl (1) op
teren
kap ſcheuren, welke hem op den weg ontmoette, als hy naar Thimnath reysde, en in wiens lig
XIV. W

#* 3 haam hy eenige dagen daarnaa cenen honigraat vondt. Waarop dit byſchrift zinſpeelt:
DUL CIA, SIC MERUIT.
ALDUS HEEFT HY DE ZOETIG HE YTD VERDIEND.

Naar 't voorbeeld van 't Spaanſchen hof, inwachten. Niet zoodraa was dees tegen
had men in de Roomſche Nederlanden , ſpoed door Graaf Erneſt van Naſſou ont

naadat Frederik Hendrik te vergeefſch dekt of hy rukte met de vloot, die 's daags
eenen inval in Vlaandre gedaan had, op den tevoore had moeten afhouden, opge

raad van eenen Kapulyn , Philips van propt van krygsvolk, en nu verſterkt met
Bruſſel genaamd, vyftig groote ſchepen , eenige Zeeuwſche ſchepen onder den Ad
tien ponten, acht pleyten, en een groot

miraal Hollaart naar den belemmerden

getal roeiſchuyten uytgeruſt, om een der
Zeeuwſche eylanden te vermeeſteren. Dee
ze vloot, behalven den grooten mond- en
oorlogsvoorraad, was met verſcheydene

vyand. Dus verhief zich omtrent tien uu

ren des avonds het gevecht, waardoor het

water als in vuur verkeerd, en de duyſtere
lucht door den zwaveldamp nogmeer ver
duyzenden van 't uytgeleezenſte krygs- en donkerd wierdt, terwyl de bogtige oevers
bootsvolk bemand, en raakte, op den tien en ſtranden, op 't losdonderen van 't ge

'E# den (2) van Herfſtmaand onder 't beleyd van ſchut, met een naar geloei en yſlyk #
# Johan van Naſſou de Schelde afzakkende, der weergalmden. Een- en andermaal ſloeg
#eel, onder de gunſt van twee geſtichte katten Graaf Johan van Naſſou met eene weêr
***" voorby de ſchans de Parel door het gat van galooze kloekmoedigheydzynenaanvallen
Zaftinge, met voorneemen van over de on den vyand af, dan ten derdenmaale tuſ
diepten van 't verdronken land Valkeniſſe ſchen Vianen en Staveniſſe zynde aange
te naderen. Maar dit ondoenlyk vinden taſt, wierd zyne ſlagorde gebroken, en hem
de wendde zy het, naa 't verjaagen der zoo algemeene nederlaag toegebragt, dat

'# Zeeuwſche en Hollandſcheſchepen,(3)op

hy (4) en nog tien anderen in eene boot die (4)Neu

van Holi den twaalfden voor by Bergen op Zoom

alleen ontkwaamen. Groot voorwaar #

# naar Tolen, dan vermids de vloot het al was deeze overwinning : want de Veree-ideel,
2 oktoE. tyd langs de ondiepte hieldt om de zwaare nigde Geweſten bekwaamen zesenzeven- "#2:
gedeelte der zelve, 'ttewelke
met geſchut
en tig ſchepen met alle de uytruſtinge en #
#" Zeeuwſcheſchepen
ontwyken
raakte een
e

voorraad, zynde alle de overigen # van Holl.
krygsgereedſchappen gelaaden was, by of in den grond geſchooten. # het #t

laag water aan den grond, zulks de voor bootsvolk, waaren er over de (5) vierduy-2oet,

hoede de vaſtgeraakte op het Slaak moeſt zend gemeene ſoldaaten gevangen, en dus #"
Zee

-
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'# Zeeland van eenen inval verloſt, om wel knechten en twaalfhonderd ruyters in 't 1631.
van Holl. ken te onderſteunen de Spanjaard (1) met Prinſenland had geworpen.
De gedachte. VIIIe tillt,

-

#" zyn leger tot Rozendaal en Breda was af. nis van zoo heerlyke zeege vindt men

Pºg 349 gezakt, en bereyds drieduyzend voet op deeze zes gedenkpenningen bewaard.
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I. Boven het hoofd van den Prins van Oranje,
II. Deel.

# # de

voorzyde van den eerſten in
volle
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163 1. volle ruſting te paarde zittende verbeeld is, houdt eene #d- Overwinning eenen lauwer
krans en zeegepalm, ſtaande op den voorgrond dit opſchr

-me
--

Dew PR INs vaw oRANGre, owzEN HELD VAARDIGH,
STRTD VOOR 'T VADERLAND EN DE VR 2 HEID WAAR DICH,
CUM PRIVILE GI o.

AME2 VOOR RECH2 GEMUAVZ.

Op de achterzyde ziet men tuſſchen de Oudetonge, Nieuwvosmaar, en Philipsland de ſche
pen onderling in gevecht, boven dit opſchrift, dat op den voorgrond te leezen ſtaat:
GoD WAS Z rN VOLK DE N 13pen SEPTEMBER GEDACHTIGH,
EN BRACHT TOT NIET 'S VTA NTS VLOOT OVER DE SEILEN 8o.
1631.

#

II. De tweede heeft op de eene zyde het geharnaſte borſtbeeld van Frederik Hendrik, welke
erStaaten door de Staaten van Holland, zoo by brieven als door monde van de naar 't leger (1) gezondene

# #ºll. Gemagtigde Raaden, over het bekomen voordeel op eene zeer plegtige wyze wierdt geluk ge

s#t

wenſcht.

In den rand ſtaat tot omſchrift:

2 Oct.

1631. fol.
125.

FREDERrcus HENRicus, De1 Grazia PRINCEPs AUR1Acus,
COM Es NASSAv I Us.

FREDERIK HENDRIK, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN
ORANJ E, GRAAF VAN NASSO U.

(?) De III.

#

Onder den ſcheepsſtryd, die op de andere zyde verbeeld is, leeſt men op den voorgrond deeze
ſpreuk van (2) den Heldendichter Klaudianus:

Aug. Yſu.
98.

CONJURATI VENIUNT AD CLASSICA VENTI. 1632.
e

DE SAMEN GESPANNE NE WIND EN KOMEN OP HET STEEKEN

DE R TROMPETTEN TEN STRYD. 1631.
III. Op de voorzyde van den derden, die door de Staaten van Zeeland gemunt is, houdt
eene gevleugelde en gekroonde Overwinning, gezeeten tuſſchen de wapenſchilden der byzon
dere ſteden van dat #eweſt, in de rechter hand den ſtandaard der Vereenigde Geweſten, en
in de ſlinker het wapenſchild van den Prins van
, wordende verder van een helder he
mellicht, waarin des HEEREN naam JE HO VAH te leezen ſtaat, omſcheenen, waarom op
-

$#

de voorgrond onder haare voeten dit opſchrift ſtaat:
AUSP ICIIS AR MATA DEI,

MET GODS GUNST GEWAPEND,

Op de rugzyde ziet men omhoog het wapenſchild van Zeeland, zynde van een Hemelſch
licht beſtraald en omvangen. Beneden zyn de wateren en ſtroomen, de omgelegene landen, en de
vlooten afgebeeld, boven dit ondergeſtelde opſchrift, als het vervolg van dat der voorzyde:
ZEL ANDIA V ICTRIX

PRISCA PER IN DIGEN AS REG NA TUETUR AQUAs. 1631.
HANDHAAFT HET ZE EG HAFTIGE ZEELAND Z YNE

ovDE

HEERSCHAPP 2 O VER ZTNE EYGENE STROOM EN.. 1631.
-
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,
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IV. De eene zyde van den vierden verbeeldt de # eylanden, ſtroomen, en beyde
de vlooten, boven deeze uytlegging en beſchryving van het gene verder op die zyde verbeeld
ſtaat:

A. 'T LEGER VAN D EN PRINS.

B. GRAEF JAN GE SALVE ERT.

-

C. EENIGEN A EN D EN GRONT.
D. DE VLOOT OP ANC KER.

É. TROUPPEN GEVANGENEN.
F, ONSE

ooRLoo GHsCHEPEN.

e

VISE ADMIRAEL VAN ZEELANDT (1) MAR 1 N Us HOLLARE.
Capiteyn AERT MET 'T SCHIP VAN SYN EXCELLEN T 1E.
Capiteyn Cornelis ROGIERS Zo oN. Capiteyn Frans JACOBSZoon.
N
*

»

Capiteyn EEUWICHRY KE. Capiteyn Jan De COCK.
Capiteyn Jan De MOL. Capiteyn Daniël CORNEL 1s zo oN.
Capiteyn PHILI Ps Joos TEN. V. . . . O. . . . J. . . . V. . . . W. . . .

De andere zyde heeft geene verbeelding, maar boven het Zeelandſche wapenſchild, dit lang
wylige opſchrift:

-

DEU s OP T 1 M Us MAx1 M Us HISPAN o R U M CL ASSEM AUSP1 c11s
OR DIN UM BELGII,

DUCTU FRED ER 1 c1 HEN R1 c1 PRIN c1 P1s AURA1c AE,
SUB LEGATO SUO IN ZEEL AND I A HO L LA RIO

DISSIPAVIT INTRA VIANEN ET STAVENISSE,
ET POST EA N EBULA CIRCUMFUSAM,

VADISQUE ALLIS AM IN MANUs sUoRUM oMNES DEDIT,
AUT PER DID IT,

SOLO PRAEFECTO COM1 TE JOHANNE DE

NASSAU,

SOCIISQUE X EXCEPTIS,

LXXVI NAVIBUS, ET CIO CIO CIO CIO CXL MILITIBUS
CAPTIS,

PERQUE CASTRA PRINCIPIs BERGAM AD

ZO MAM

GREGATIM DE DUCTIS.

XIII. SEPTEMBR1s, ANNo 1631.
J: Loo FF FE CIT.

DE ZEER GOEDE EN GROOTE GoD HEEFT ONDER 'z GEZA G
DER STAATEN VAN NEDERLAND,
DOOR HET BELE2 D VAN FRED ER IK HENDRIK
PRINS VAN ORANJE,

ONDER ZrN EN LUrTENANT IN ZEELAND HoLLAAR,
DE VLOOT DER SPANJAARD EN TUS SCHEN VIA WE
EN STAVENISSE VERsg Roo ID,
l

EN VERVOLGENS MET EEN EN NEVEL oMvA wc Ew,
EN OP DE Droogz'EN VAsrGERAAkz zrwDE,

HEN ALLE IN DE HANDEN DER zrwew gege evew,
OF VERDELGD,

UTTGE ZONDERD ALLEEN DE Hoo FD BEVELHE B B Ex
GRAAF JOHAN VAN WAS SOU
EN 1o. ZTNER 2'O GTGEZELLE NV
D dd 2

Z2TV.

#
nyk
van
Zeeland

fol,

N E DE R L A N D SC H E
Z rND E 76. sc HE PEN GENOMEN, 414o. SOLDAATEN

2 OO

163 I.

GE VAN GEN
EN GEZAMEN TL rK B 2 B EN DEN DOOR DE LEGER PLAATS
VAN DEN PRINS NAAR BERGEN OP ZOOM GE B RA GT.

DEN 13. VAN HERFSTMAAND IN 'T JAAR.

1631.

DOOR j: LOOFF GEMAAKT.

V. De vyfde heeft op de eene zyde het zelfde opſchrift, en op de andere zyde de kuſten en
Pſal

ſt #
W. 2.

ſtroomen afgebeeld, by en op welke de gemelde overwinning behaald is. Verder ſtaat op den

# des pennings deeze ſpreuk, toegepaſt en ontleend van den Koninglyken (1) Harpzang
IChtCT:

VERE SURREXIT DE Us, ET DISSIPATI SUNT

INIMICI. EJus.
WAARL2 K IS GOD OPGESTAAN, EN Z rAV Z2CNE VrAN DEN
-

VERSTROOID GEWORDEN.

V(

«

-

W

Er -

-

vr., bºevo ...v.
EN

A VAN nv, wil El-

-

N

EA-

-

VI. De inhoud van den zesden penning, die my nergens dan by den Heer Willem Lormier
in 's Graavenhaage ontmoet is, is geheel dien van den eerſten gelyk, behalven dat hy op de
voorzyde onder den Prins te paarde alleen deeze zyne zinſpreuk tot opſchrift voert:
PATRIAEQUE, PATRIQUE.
EN AAN 'T VADERLAND, EN AAN MTN EN VADER.

Naa het voorverhaalde zeegevecht,waar wy gezegd hebben , had moeten opbree
ken, ververſcht te hebben, keerde hy in
zyn manſchap en ſchip was omgekomen, Wynmaand met zyne onderhoorige vloot
vertrok d'Ocquendo met zyne overgeblee naar Liſſebon. Doch op deeze terugrey
vene ſchepen naar de kuſt van Paraiba, ze ontmoetten hem vier (1) ſterkbemande (!) Neu

in de Nederlandſche Onderadmiraal met

en zettede aldaar twaalfhonderd ſoldaaten

Nederlandſcheſchepen, welke, onaangezien #

aan land, om tegens de Nederlanders be hetgroote getaldervyanden, echter voldoe- ##
ſtandig te weezen. Sedert bezettede hy ning van het laatſt in Brazil voorgevallen ge- pag. 354.

ook de rivier Saint François, niet alleen vecht begeerende, alle zeylen byzetteden,
om het landſchap van Seregippe en de Baai de bloedvlag opſtaaken, als verwoede Leeu
van Todos los Santos te dekken, maarook wen, onder 'tbalderen van 't geſchut op den

om de onderhanden zynde toeruſting, tot Spanjaard aanvielen, en dien nu van na
het herwinnen van Farnambuko alleen be by dan van verre, zoo met hun grof- als
gonnen, des te meer te begunſtigen. Naa handgeſchut indiervoege de laag gaven,
dit alles verricht, en het leger van Albu dat de geheele Spaanſche vloot eerlan
kerke, dat de belegering van Olinde, zooals te ſchande maakten. Want d'Ocquendo
VCT

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

II. Boek.

2 OK

verloor in dit gevecht, behalven zyneney Herkules, welke Keyzer Karel, door 't 1631.
gen Luytenant, tweeëntwintig Hopluy ontdekken der onbekende landen, van de
den, zevenhonderd gemeenen, en nevens Straat van Gibraltar tot in de Weſtindiën

zynen Onderadmiraal nog drie andere ſche

# had, in beyde de werreldsdeelen

pen en twee kleyne vaartuygen. Zulks op hunne grondſlagen deed ſchudden, ja
de Nederlandſche Zeeleeuw, door den door 't veroveren zooveeler landen weder

vyand zyne krachten op deeze wy. vry naauwer intrekken en verplaatſen: vol
ze zo in het eene als andere werrelds gens de zinſpeeling van deezen gedenk

deel te doen gevoelen, zich niet alleen penning, die op de twee gevechten, met
wyd en zyd beroemd en ontzaglyk d'Ocquendo voorgevallen, in dit jaar ge
maakte, maarook de oude kolommen van

munt is.

I. Het geharnaſte borſtbeeld van Frederik Hendrik, Opperadmiraal der Vereenigde Geweſ
ten, ſtaat op het voorſtuk; binnen het randſchrift deezer tytelen:
FREDER1 cus HENR 1 c Us, DE 1 GRAT 1 A PRINCEPS AURIACAE ;
COMEs NASSAv 1AE.

FREDERIK HENDRIK, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN
ORANJ E, GRAAF VAN NAS SOU.

Van twee Pylaaren, verbeeldende die van Herkules, ziet men op het ruggeſtuk den eenenreeds op
zyde hellen, en den anderen door den Nederlandſchen Leeuw omverre en van zyn voetſtuk ruk
ken, met het
Spaanſche zeevermoogen zoo in deeze als andere werreldsoorden te ver

#

kleynen: waarop ook het opſchrift, dat op den voorgrond des pennings ſtaat, zinſpeelt:
CONCUSSIT UTRAMQUE. 1631.
-

Hr HEEFT ZE BErDEN DOEN WAGGE LEN. 1631.

"

En dewyl de Nederlanders daarenboven, door 't winnen van verſcheydene landen zoo in de
Ooft-als Weſtindiën, de paalen van hun eygen vermoogen en gebied ook verre voorby de oude

Kolommen van Herkules hadden uytgebreyd, zoo leeſt men verder in den boven rand dier
zyde:
HERCULEAS ULTRA EXTULIT COLUMN AS.

HT HEEFT DE LAND PAAL EN VOO RBT DE PTLAAREN VAN
HERKU LES U2 TG E ZET.

-

i),
},

O
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II. Dezelfde voorzyde is ook wel gepaard met eene andere tegenzyde, voerende des Prinſen
wapenſchild zonder eenig byſchrift, zoo als uyt deeze tweede afbeeldinge kan gezien worden.

Terwyl nu op deeze wyze de krygskun geenszins zyne ſtem te zullen geeven in
de zoo te water als te lande tot zoo hoogen de algemeene verbetering der verpondingen,

top van volmaaktheydgevoerd was, wierdt en zyne gemeente buyten ſtaat zyn van den
ook de oefening der beſchaavendegeleerd tweehonderdſten penning, dien men ſtondt
heyd in de Vereenigde Geweſten niet ver in te willigen, te konnen draagen. Dier
waarloosd. Want weynig zoude het moo halven, mids die van Amſterdam desonaan
gen baaten zoo grooten roem, met gevaar gezien by hun voorneemen volhardden,
des leevens, op alle werreldskuſten behaald wierdt die zaak toenmaals opgehouden,
te hebben, indien de gedachtenis dier be doch ſedert (op geïndoordeel des Prinſen)
dreevene heldendaaden, door de geleerde vaſtgeſteld dat die van Amſterdam met het
hiſtoriſchriften als gebalſemd, in weerwil doen der openbaare leſſen zouden ophou
van den al verſlindenden tyd, den naako den, totdat by vonnis van (3) den Hoo- (3)Reſol.
melingen tot een ſpoorſlag der deugden niet gen Raade ('t gene binnen eene maand ##
wierdt achtergelaaten. Tot dat eynde , moeſt geſchieden) wegens de gerechtigheyd #

en opdat de jeugd niet genoodzaakt waare dier zaake zoude zyn geoordeeld. En de- 1631 fol.
buyten 's lands ter ſchoole te gaan, had wyl volgens dit beſluyt die zaak aldaar ge- **
Prins Willem van Oranje, met goedkeuringe bragt, en op den tweeëntwintigſten van
(1) Reſol. der (1) Staaten van Holland reeds op den Wintermaand ten voordeele van Amſter
derStaaten
van Holl. zesden van Sprokkelmaand des jaars vyf. dam wierdt uytgeweezen , zoo (4) ver- (4) Reſol.
6 Feb.

tienhonderdvierenzeventig te Leyde eene

I574

Hooge School op den naam van Koning derſteund door den Raadder Hooge Schoo- ## #
Philips den II opgerecht, en die (gelyk hier le,by geſchrift van de Staaten van Hol- ##

(*) I. Deel voorin't

fol. 197.

# verhaald is)naadat de ſtad

der Staat.
van Holl.

8 April
1631. fol.
62.

land om in hooger (*) beroep by die Wer-#""

ſedert zoo zwaar beleg had uytgeſtaan, met gadering ontfangen te worden, met het by- (*)4trek
veele voorrechten beſchonken. Sedert waa

(2) Reſol.

zocht echter de Magiſtraat van Leyde, on- #

ren de inwoonders van Amſterdam, door

ſlot van(f)ſchorſing van 't gewysde. In ee- (i) D.
ne zaak van die tederheyd beſloot men, al-clauſ:

den geduurig aanwaſſenden koophandel,zoo

voorens tot een beſluyt te koomen, het #"

merkelyk in getal toegenomen, dat de Ma gevoelen van den Raad in te nemen : maar
giſtraat dier volkryke ſtad reeds in 't voor dewyl de Gemagtigden van Leyde vooraf
gaande jaar goedvondt, opdat hunnejeugd begeerden hunnen Magiſtraat daarvan te
niet zoude genoodzaakt zyn om iets in de verwittigen, en die van Amſterdam betuyg
Geſchiedeniſſen, Natuurkunde of Welſpree den geenen verderen ſtilſtand te konnen
kendheyd willende vorderen, naar Leyde toeſtaan in een recht, 't gene zy reeds te
te gaan woonen, eene Doorluchtige School voore zoo wel hadden beweezen, en nuby
binnen hunne wallen op te rechten. Maar ſlotvonnis van den Raad was beveſtigd,
niet zoodra wierdt dit beſluyt werreldkun had dit beroep geenszins, maar wel die Door
dig, of de Magiſtraat van Leyde deed daar luchtige School haaren voortgang, wor
tegens een zeer naadrukkelyk vertoog in de dende nietalleen het geweezen Klooſter
Hollandſche (2) Staatsvergadering, en be van Sinte Agnes (5) daartoe bequaam ge- (5). Kom
weerde dat dit regelrecht ſtreedt tegens de maakt, maarook boven de openbaare hoor- #.
verkreegene voorrechten zyner Hooge plaatſen eene groote menigte van allerhan- van Am

Schoöle,ja betuygde, zoo men den voort de boeken vergaderd, tot welke ieder twee- "
gang dier nieuwigheyd niet verhinderde, maal ter weeke op Woensdag en
Q
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desnaamiddags van twee tot vyfuuren vryen ſchiedeniſſen, en Welſpreekendheyd in 't 1632.
-

-

-

ee

toegang heeft. Behalven den Heer Kaſper openbaar leſſen geeven, en daarin de jeugd
van Baarle, die by 't openen der Schoole onderwyzen. Deeze Schoole ſtaat voor
eene zeer geleerde redevoering over den ieder open, en word wel meeſt van de zul
Wyzen Koopman deed, wierdt de Heer ken bygewoond, welke op de kennis
Gerard Voſſius, een man in de Geſchie der Stiermanskunde en Zeevaarte toe

deniſſen en Taalen der ouden zonderlinger leggen. Wat vruchten nu de Amſter
vaaren, op eene vaſte wedde beroepen, ge damſche jeugd en andere toehoorders
lyk ook ſedert nog Maarten Hortenſius, uyt de zelve geplukt hebben, laat ik over
om de Wiskonſt uyt te leggen. Thans ten aan 't oordeel van mynen Leezer, zyn
tyde zyn 'er zes Leermeeſters, die op ge de my genoeg alhier aan te tekenen dat
zette dagen en uuren in de Latynſche en dees gedenkpenning wegens der zel
Duytſche taale over de Rechtsgeleerdheyd, ver inſtelling en oprechting, gemaakt
Natuurkunde, Artſenykennis, Wiskonſt,Ge is.

*----

De

-

Godsdienſt,

Gerechtigheyd, en Wysheyd, elkandere vaſthoudende, zyn op de eene zy

de binnen dit randſchrift verbeeld :

PRAEVALET HAC*TRIGA V IS CON CORS AMSTE LOD AMI.
DE EEN DRAG TIGE KRACHT VAN AMSTERDAM MUNT U YT
DOOR DIT DRIE GES PAN.

Boven het gekroonde wapenſchild dier ſtad, dat op de andere zyde door twee Leeuwen

wordt vaſtgehouden, leeſt men op eenen wimpel deeze ſpreuk:
IN HOC SIGN O TUTA.
VETLIG ONDER DIT SC HILD:

Te weeten het driegetal der gemelde hoofddeugden, of liever de nieuwgeſtichte School met de
vrye konſten, die daarin worden geleerd, en waarvan de gereedſchappen en werktuygen in 't
ronde zyn verbeeld, en door eenen band ſamengekoppeld: op welke deeze ſpreuk ſtaat:

ARTE ET LABoRE FRUITUR. HoNoRE.
DOOR DE KONSTEN EN DEN ARBETD GENIET Z2 DE EER.
*

v - V

*

*

-

ondertuſſchen
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(r) Reſol.
wierdt echter ook het voordeelen des Konings van Zweede Guſ derStaaten

ſtuk des oorlogs door 's Lands Staaten be ſtaaf Adolf, dien de Vereenigde Geweſten van Holl.
hartigd, te meer dewyl men iet groots met vyftigduyzend guldens (1) ter maand Maart tot
Van IO

ſtaande dees veldtogt hoopte te ondernee byſprongen , op die van den Huyze van 7 April
men, uyt aanmerkinge dat de ongehoorde Ooſtenryk behaald, hen aan den kant van 1632, fol.
E e e 2.

Duytſch- "

N E D ER LA N D SC H E
1632. Duytſchland de handen vol werks verſchaft Kuylemburg en de Heeren Noordwyk ,
2o4

ten Vooral vattede de verjaagde Koning van Broekhove, Knuyt,Zuylen, vander Haar,

Boheeme thans nieuwe hoope op van door en Haarſolte dit Beſluyt niet alleen bekend
des zelfs zeeghaftige wapenen zyne Ver gemaakt en geluk op zyne voorgenome rey

vallene zaaken in Duytſchland te zullen ze gewenſcht, maar hy door de zelfde Ge
(1) Reſol herſtellen, en beſloot dierhalven (1) zich magtigden, mids de onpaſſelykheyd van

#" in perſoon derwaart, te begeeven - en den Prins van Oranje, ook tot het eynde
vani, tot hebbende tot laſte des Lands drie- of van 't Haagſche Boſch uytgeleyd. Nee
#ol. viermaalhonderdduyzend
guldens ſtaan, mende dan zynen weg door 't Sticht Keu
ZOnam hy een gedeelte dier penningen op, len, is hy verzeld van eenige ruyters van

ja verzocht van de Staaten zelfs met eeni

Wezel naar Heſſen vertrokken: van waar

ge onderſtandsgelden te worden bygeſpron hem de Landgraaf tot Frankfurt geleydde,
gen. Den vierentwintigſten van Louw daar hy den tienden met zeventig paarden
maand des jaars zeſtienhonderdtweeënder en veertig karroſſen belandde. Den vol
tig door den Graaf van Kuylemburg en de genden dag ging hy den Koning en de Ko
Heeren Noordwyk, Knuyt en Walta ter ningin van Zweede te Hoeghſt begroeten,
Vergaderinge zynde opgehaald, en aan de om deszelfshulptorzyne herſtelling te ver- goal
deur door alle de Staatsleden ontfangen, zoeken. Dan die ſchreef hem zoo (4)har- #
nam hy zyne plaats recht over den voor de voorwaarden, zoo ten aanzien van zyn van
zittenden Heer dier weeke, en maakende

#"

Koninglyk gezag, als ten voordeele der #

(*) Ai: zyneaanſtaandereyze (2) aan hunne Hoog Augsburgſche Geloofsbeleydeniſſe voor, fol. 1261.

#" moogendheden bekend, bedankte de zel dat de Koning van Boheeme de hoopezy
en oorl. ve voor alle ontfange eer, vriendſchap, en ner herſtellinge genoegzaam geheel verloor,

# genooten onderſtand, met verzoek van zy ja, het zy uyt hartzeer wegens het ver
ts)Reſol

ne Vorſtlyke Vrouw en Kinderen in hunne loop zynerzaaken, het zy van de daar heer
beſcherming te houden, en ſtaande zyn af ſchende beſmettelyke legerziekte aangetaſt,
weezen te blyven onderſteunen. Op dit den negenden van Wintermaand te Ments (5) Reſol.

de Staaten vertoog wierden hem den volgenden overleedt (5) en het ſtervelyke afleyde, #

## dag # (3) guldens ten zullen
naadat herſtellen
de eerſte hoope
van zyne
zaaken
te 29
vanJan.
12 tot
aanleyding
tot
het
maaken
3: Jan , onderſtand toegelegd , en uyt den naam
1623. fol.
#* * der Algemeene Staaten door den Graaf van van deezen gedenkpenning had gegeeven. #”
-

De borſtbeelden van hem en zyne Gemaalin ſtaan op de voorzyde, en binnen het randſchrift
deezer tytelen:
FRIDER1 cus ET ELIZABETH A, D E1 GRATIA REx RE G1N Ao UE
BOHE MIAE, COMEs PALATINUs RHEN1, ET PR1 NcE Ps
ELECToR; DUX BAVARIAE.
*

FREDERIK EN ELIZABEZ, DOOR GODS GENADE KONING EN

KONINGIN VAN Bo HEEME, PALTS GRAAF AAN DEN RrN,
EN KEURVORST; HERTOG VAN BEIJERE.
De

H IS TO RIP EN NI N GEN. * II. Boek

zo;
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De tegenzyde verbeeldt eene ondergaande Zon, boven het jaar 1632, omvangen van deeze
ſpreuk, in naavolging (1) van die van Salomons Boetprediker, tot randſchrift:

(1) kap. I.

-

Y. 5.

soL occIDENS RENAscITUR.
EC c LEs 1 As T1s I.

DE ON DE RG AAN DE ZO N VERRTST WE DE R.
PREDIKER

I.

Inmiddels was in Nederland de veldtogt benden berend zag. De aangelegenheyddier
voorhanden, om welken te openen de belegerde ſtad noopte de Aartshertogin om
Prins van Oranje, naadat hem door eenen t'haaren behoudeniſſe alle krachten in te

uyt de Edelen en de Gemagtigden van
Dordrecht,Leyde, Amſterdam, Alkmaar en
Enkhuyze, door monde van den Loon
(2)Reſol. trekkenden Raadsman des Lands (2)

#" geluk op zyne reyze gewenſcht was,
van io

ſpannen. Zy ontboodt verſcheydene ben
den onder Gonzales de Kordua uyt den

Palts, zondt den Markgraaf van Santa Kro
çe met alle de manſchap, die men in Bra
bant had konnen by een raapen, tot ont

zich aan 't hoofd van 't leger, dat twee zet dier ſtad, en bekwam eenen magtigen

(9) Reſol.
#" honderddrieënvyftig (3) vendels voet (9) onderſtand van den Keyzer, onder den derStaaten

## fol. knechten, en achtenvyftig kornetten ruy Graaf van (1o) Papenheym. Dan alle hun van Holl.
46.

teren ſterk was, in 't midden van Bloei

'E# maand ſtelde. Naa Arſen, een kleyn ſte
#". deken over de Maas, ingenomen te heb
#6 ben, ſloeg hy den eerſten van Zomermaand,
(4) Aitze- het beleg voor (4) Venlo, en deed, terwyl
ma zaken de Burgermeeſters dier ſtad met eenen
# vrygeleybrief, om bevel van den Graaf

van 23
ne raadſlagen liepen tot niet, hunne poo Juny
tot
gingen waaren (11) vruchteloos, en de aan 7 Aug.
fol.
vallen,die zy in verſcheydene reyzen op de 1632.
5
beſchanſingen der beleggeren deeden, wier (1o)Aitze
zaaken
den met groot verlies afgeweezen , ja de Ina
van ſtaat.
bezettelingen, naa de eene verſchanſing naa cn oorl.
de andere door ſtorm op ſtorm verlooren I.fol.deel,
12o4.

#deel, vanden Berg te haalen, naar Gelder te hebben , eyndelyk genoodzaakt den

(11) Reſol,

de Staaten
"" verreysd waaren, van twee kanten de tweeëntwintigſten van Oogſtmaand het van
Holl.

ſtad zoo hevig aantaſten , dat eerſt verdrag (12) der overgaave te ſluyten.

van 23

de Burgers en daarnaa de bezetting op Naauwelyks was dit verricht, of de Prins Juny tot
Aug.
den vierden dag der belegeringe het ver van Oranje zondt vyfentwintig kornetten 71632.
fol.
drag der overgaave ſlooten, en de ſtadden paarden, en even zoo veel vendelen voet 92.
overwinnaar inruymden. Ten zelfden da gaſten, onder het beleyd van Stakenbroek, (12)Aitze
mazaaken
van ſtaat
Opperluytenant
der
ruyterye,
met
zeven
(s)Refol. ge wierdt Graaf (5) Erneſt van Naſſou met
oorl.
de Staat en zesduyzend man naar Straale en Roermond tien ſtukken geſchut naar Limburg, welke en
I. deel,
# # gezonden: van welke de eerſte plaats ſtraks plaats weyning geſterkt was, en niet an fol. 12o7.
3) Neu
Juny tot wierdt in bezit (6) genomen, en de tweede, ders van belang(13) dan het ſlot had. Dier (rville
Hiſt,
Holl.
#l. eer 't avond was, langs alle toegangen be halven geenszins het grof geſchut afwach van
59 .
rend. Zulks de Prins van Oranje den vol tende, gafzy zich (14)den achtſten van I. deel,
374.
(14)Aitze
## genden dag met het geheele leger daar voor Herfſtmaand over : zulks de overwin pag.
ma zaaken
van ſtaat kwam, en met zoo groote vaardigheyd de naar met drieënzeſtig kornetten ruyteren en van
ſtaat # beukeryen ſtichtte, en de loopgraaven open vyftienhonderd buſſchutteren, naa het ſte en oorl
I. deel,
fol 191. de, dat de burgery nergens anders op be deken Weerd en verſcheydene andere ver fol.
12o7.
7) Reſol, dacht was, dan zich den (7) overwin overd te hebben, eenen geweldigen inval

# naar te onderwerpen. Dus was nu de Maas

in Brabant deed, ja tot onder de poorten

van 23 tot tot zooverre, ten koſte van Graaf Erneſt van Namen het platte land wyden zyd on
# van Naſſou, die met een en kogel in 't hoofd der brandſchatting ſtelde. De Vereenigde
#632. fol. voor Roermond wierdt
»
Geweſten niet weynig over deeze bekome

#

onder 't gebied der Vereenigde Staaten ge ne voordeelen verheugd, zaagen die aan
5) Reſol,
bragt, en dus de vaart geopend, waarlangs als van des Heeren milddaadige hand her #erStaaten
g) Neu- men te ſcheep al het noodige voor 't leger komſtig, en uytſchryvende deswegen eenen van Holl.
23
#e #. tot voor Maaſtricht konde brengen, welke algemeenen (15) Dankdag, deeden zy ook van
Juny tot
59-

van Holl: ſtad zich den tienden der zelfde maand , deezenpenning ter gedachtenis van het win

7 Aug.

#.

1632. fol.
98.

(8) zoo door de eygeneals de Franſche hulp nen van Maaſtricht en Limburg, munten,

*

's
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(oReſol. ,,De voorzyde, bevat het geharnaſte borſtſtuk van den Prins van Oranje , Die op zyne terug
&#Staten komſt den tienden van Wintermaand door de Heeren Breederoode, Duyvenvoorde, en de Ge
van Holl. magtigden van Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyde, (1) Amſterdam, Alkmaar, Hoorn, en
van 3 tot Enkhuyzen, door monde van den Loontrekkenden Raadsman des Lands van Holland, over de

#.

bekomene voordeelen wierdt geluk gewenſcht, en de rand dit dubbelde omſchrift:

1 16.

AUSPIC11s POTENT1ss 1M oRu M BEL G11 ORD IN UM,
AR MIS ET IN DUSTRIA

INVICT1ss 1M1 PRINC1 P1s AR AUS1 o N1s FRED ER 1 c1 HENR1 c1,
ET - Soc1o RUM IPs 1 us,

LIBERATA MOSA LIMBURGoo UE RECEPT'o,
A DEO ILL Us T R1s VICToR1A.
ONDER HET GEZAG DER HOOGMOOGE NV DE STAAZ'EN VAN

NEDERLAND,
DOOR DE WAPENEN EN HET BEL ETD

VAN DEN oNVERWINNEL rKST EN PRINS VAN ORANJE
FREDERIK HENDRIK, EN ZTNE TOGTGENOOTEN,
DE MAAS VERLOST EN LIMBURG VERO VERD Z rN DE,
IS DEEZE HEERL2TKE OVERWINNING VAN GOD
VERKREEG EN.

Men verſtaa door deeze togtgenooten zoo de Engelſche als Franſche benden, welke laatſte in 't
't leger (2) uytgemaakt hadden, ſtaande het beleg om den
#n zevenden nacht in de naderniſſen geweeſt (3) waaren, en onder den Markgraaf van Eſtiau
# zonderlinge blyken van hunnen moed gegeeven hadden, met de over de Maas gekomene vyan
i deel, den uyt hunne begonnene werken op te ſlaan, en met verlies (4) van omtrent vierhonderd der
fol. 1193, hunnen door den ſtroom terugdryvende den overtogt te beletten.
(2) Aitze- derwaart trekken het

#van

(3) #e.

Het platte grondbewerp van Maaſtricht, en de aantrekkende legers van Papenheym op de be
#"ſchanſingen
der beleggeren zyn op de andere zyde verbeeld, nevens dit byſchrift:
#
TRAJECTu M AD MOSAM RECEPT U M. 163z.
Cn OOTI,

I. deel,

(4) Aitze

#

MAASTRICHT HERNOMEN.

en oorl.

C

163z.

- ,

# , Dees roemruchtige veldtogt wierdt ſe- [eenigde Geweſten den

bloeijenden ſtand
** dert door het winnen van Erkelens, Suſte- | van hunnen Staat ook aanden overzeeſchen

ren, en verſcheydene andere kleyne plaat- | koophandel verpligt, welke, onaangezien
(s) Nen: ſen, die in Gelderland (5) nog overig | de langduurigheyd van den oorlog, de inge
- -

# waaren, geſlooten. Behalven aan de #
I deel,

zeetenen in

# ſtelde om zoo groote geld

des Hemels, het beleyd des Prinſen en de | ſommen op te brengen, als tot het uytvoe

*** kloekheyd der ſoldaaten, waaren de Ver- |ren van zoo zwaare veldtogten vereyſcht
-

-

?

Wier
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wierden. Onder allen was de Ooſtindiſche

aanſlagen te leur loopen, en, naa onnoe
handel althans een der krachtigſte zenuwen melyke ſchatten, manſchap, en tyd ge
van den ſtaat geworden: want deeze Maat ſpild te hebben, zich eyndelyk genood
ſchappy, naa de Portugeezen verjaagd, en zaakt om tot tweemaal toe zyne aangevan
de Noot-Nagel-en Kaneelkuſten vermeeſterd ge belegering met ſchande te moeten (3)
te hebben, had zich by alle Indiſche Vor opbreeken. Het gene de achting der Maat
ſten en Staaten geheel ontzaglykgemaakt, ſchappye nog meer in top voerde, en niet
(1) Neu
ville Hiſt.
van Holl.

I. deel,
pag. 2o I.

(2) Neu

en in het jaar zeſtienhonderdnegentien (1)
Batavië op het eyland Java inneemende, al
daar den ſtapel van haaren koophandel, en
de verblyfplaats van den Hoofdgezagheb
ber der Maatſchappye en zyner Raaden
geveſtigd. Waar door Batavië, 't welke

1632.
-

(3) Neu
ville Hiſt.
van Holl.

I. deel,

pag. 326.

alleen den Chineeſchen handel meer en

meer aldaar deed toeneemen , maar ook

verſcheydene Chineezen uytlokte om zich
met ter woone derwaart te begeeven , die

in dit jaar, gevoelig zynde wegens de vry
dommen en voorrechten, diezy aldaarne

(4), Frang.

in 't begin deezer eeuwe niet aanmerkelyks vens de andere volken genooten,des befloo
dan zyne reé of haven had, in 't kort een ten aan Jakob Speks, Opperlandvoogd of
der ſchoonſte en bloeijendſte plaatſen van Hoofdgezaghebber der Ooſtindiſche Maat

Valentyn

geheel Aſië is geworden. En ofwel de Ko ſchappye (welke den drieëntwintigſten van

I. onderd,
fol. 21o.

Oud en
Nieuw

Ooſtind.

I. deel,

ville Hiſt.
van Holl.

ning van Java, die te (2) Japara zyn hof (4) Herfſtmaand des jaars zeſtienhonderd (5) Naam
houdt, wegens het verloop van zynen Chi negenentwintig op Batavië gekomen was) boekje der

I. deel,

neeſchen koophandel, die zich geheel te deezen gouden gedenkpenning in dankbaa

Pag- 323.

Batavië neerzettede, die ſtad een- en an re erkentenis, acht dagen voor zyn ver

dermaal belegerde, zag hy echter alle zyne trek(5) naar 't Vaderland, aan te bieden.

cNA

-

N#hoc munusculum nos ciues Chynen:
"Ik

f

#ses Batauire LMq, obtulimus insi:
Na gni heroi Iacopo SPExio India,
* RW

Nºrum Orientalium Generali Pa
Nºtrono nostro obseruando, %
d 25 nO
1652 Ady

%e

bris Batauiae 4
-

o A7

De eene zyde verbeeldt Batavië, zyn vierhoekig ſlot gewoonlyk verblyf van den Hooggezag

hebber, de voorgelege ree, en # hoven. Op de andere zyde ſtaat in de oude Chinee
ſche taalmerken deeze Maleytſche
e

preuk:

35 à

-

€K UTB

tU +5 # #
#

85

DE WARME ZON DEELT HAAR LICHT VAN BOVEN TOT BEN E
DEN TOE, AL zoo LAAT EENE LOFLTKE

REGEERING

HAAREN BEROEMDEN NAAM NAA TOT IN 'T VIER
HONDERDS2'E LID VAN HAAR GESLACHTE.
Fff 2

Welke

Hooge
Indiſche
regeer
Pag. 4

-
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artaaling my door den Heer Juliaan van Groenewegen, Veertigraad der ſtad Delft

e-

+ en"# # Maatſchappye ter kamere aldaar, van Batavië bezorgd is. Voorts
leeſt men onder dezelve ſpreuk in de Latynſche taal dit opſchrift:

-*

*

/

IN PERPETUAM GRATITUDIN IS MEMORIAM,
Hoc MUNUscU LUM NOS CIVES CHINENSES BATAVIAE
LUE ENT ER ME RIT oQUE OBTULIMUS INSIGNI HEROI
JACOBO SPEXIO,

-

INDIARUM ORIENTALIUM GENERALI,
PATRONO NOSTRO OBSERVANDO

ANNO 1632, ADY 25. NOVEMBRIS, BATAVIAE.

wr CHINEESCHE BURGERS VAN BATAVIË HEBBEN,
TOT EEN EEUWIG GEDENKTE KEN ONZE R DANKBAARHEYD,
GAARNE EN MET RECHT AAN DEN VOOR TREFFELTK EN

HELDj AKOB SPE KS,

OPPERLAND VOOGD DER OOSTIN DIËN,
ONZEN EER WAARDIGEN BESCHERMER,
D EEZE KLE rNE GIFT, IN 'T JAAR 1632. DEN 25. DAG VAN

SLAGTMAAND TE BATAVIË OPGE DRAAG EN.

Dat de Vereenigde Geweſten langs de ranje, inhoudende verzekering van zyne
Maas in dit jaar zoo groote voordeelen hulpe, zich onderling tot het opruymen
behaalden moeſt andersdeels ook aan den der Spanjaarden, hadden (4) verbonden. (#) Neu

Graaf vanden Berg worden toegeſchreeven, Dierhalven vreezende voor zwaardere ge- #"
welke tegens het Spaanſche Hof misnoegd, volgen, en zich buyten ſtaat vindende om I. deel,
zoo wegens 't verwaarloozen der Ne en aan den vyand van buyten, en tegelyk ****
(eNeu- derlandſche zaaken, als boven (1)zich den aan de inwendige misnoegden het hoofd te
ville Hiſt. Markgraaf van Santa Kroçe tegens beloften bieden, vondt de Aartshertogin geenen an

#" verheven te zien, in het begin van den deren middelweg open, dan de Vereenig
pag. 36o. veldtogt, in plaatſe van aan Frederik Hen de Geweſten om Vreede te ſmeeken, en liet
drik het hoofd te bieden, met den zelven des, op den naam der Roomſche Staaten
(2)Reſol geheym verſtand (2) hieldt, en des met zy van Nederland door brieven van den Her-

-

tog van Arenberg (5) by den Prins van #,
#
oll. ne aanbetrouwde manſchap terug naar Gel
-

-

-

van, " der, ja ſedert in perſoon, zich ontſlaan
# tot ' de uyt den # van Spanje, naar Luyk
163, tol. was geweeken. De Aartshertogin poogde
75hem door zoetluydende brieven wel weder
ten Hoove te lokken, dan hy daaraan geen

Oranje voor drie Gemagtigden, te weeten van Holl.

den Baanderheer Zwartſenburg (6)den Heer #"
man van Antwerpen Edelheer , vrygeley- #Aitze

. Hellebus, en den Loontrekkenden Raads- 1632 fol.

brieven verzoeken, om aan zyne Hoogheyd mazaaken

geloof ſlaande, veel min de daarop gevolg opening te moogen doen van zaaken van #
de indaaging gehoorzaamende, wierdt zyn de uyterſte aangelegenheyd. De verzoch- idee,
# en leeven als van eenen halſtarrigen te brieven wierden toegeſtaan, en zy, naar tel. ***
(3) Reſol. y vonnis van den Hoogen Raad van Me 't leger voor Maaſtricht gereysd zynde,
3) Keio
S#
chelen (3) verbeurt verklaard. En dewyl ten gehoor van den Prins van Oranjegeleyd,
van Hoit de gedoemde Graafſedert by uytgegeeve wien zy betuygden te zyn gekomen om de
# tot ne en alom geſtrooide vertoogſchriften be meening der Vereenigde Geweſten op het
8 April tuygde van zins te zyn een leger ter be ſtuk van den Vreede te verſtaan, wegens (7) Aitze:

#re. ſcherming van 't Land op de been te bren het (7) uytvinden van middelen om een- #"
-

gen tegens de onderdrukking der Spanjaar maalden bloedigen oorlog te doen eyndigen en oorl
den, oordeelde het Hof te Bruſſel dit ſlechts met belofte, zoo de Vereenigde Geweſten #a.
een gemaakt ſpel te zyn, en dat hy ver daar toe geneegen waaren, dat dan de
ſtand houdende met den overigen miſnoeg Roomſche Staaten van hunne zyde een aan
den Nederlandſchen Adel, zy op de ge zienlyker getal van Gemagtigden zouden

ſtrooide aanmaaning van den Prins van O zenden, om dit groote en langgewenſch
- 'j'

-

-

-

te
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te werk by de hand te neemen, en tot een kreet was opgegaan, wegens den gedaanen 1633:
goed eynde te brengen. Gelyk deeze be inval der Staatſche benden, en het ver
zending openlyk geſchiedde, zoo had op branden van huyzen, ſloten, klooſters, ker
den uytſlag der zelve al de werreld de oo ken, en dorpen , nu te meer om Vreede,
gen geveſtigd, doch wel voornaamelyk de mids de handeling daarover reeds begon
inwoonders der Roomſche Nederlanden ; nen was, gewenſcht wierdt, zoo als uyt
naarmaaten daar eene geweldige jammer deezen legpenning kan worden opgemaakt.

Eene der kerken, die by 't doen van den laatſten inval der Staatſche benden, en het onder
brandſchatting ſtellen van het platte land van Luxemburg, Namen, Brabant, en Henegouwe,
zoohier zoodaar waaren aan 't vuur ten beſte gegeeven, wordt op de eene zyde in volle vlam

en nevens drie bedrukte huysluyden verbeeld, wier twee de handen te ſamen gevouwen hebben,
terwyl de derde die in 't haair heeft 5 binnen dit randſchrift :

QUID MISERIS SUPEREST?
WAT IS G NS EL END IG EN OVERIG?

'

Dierhalven alle drie den Vreede te voet vallende, die op de andere zyde, nevens het wapen
ſchild van den Brugſchen Loontrekkenden Raadsman vander Mark verbeeld is, bidden zy, dat, (r) Virgilii
tot voorkoming van diergelyke rampen, de Olyftak van den zoo lang gewenſchten Pays aan het #neid.
lib. XI.
Land door zyne bezending mag bezorgd worden. Want het omſchrift, zynde eene ſpreuk W. 362.
van den (1) Mantuaan, luydt aldus:

TE POSCIMUS OMNES. 1633.
W2 S MEEKEN U AL LEN. 1633.

Naa deeze verklaaring de Vreedehandel Vereenigde Geweſten tot hunne verzekerd
zynde begonnen, wierdt door de weder heyd afgeſtaen worden. Dees grondſlag

o)Reſol zydſcheGemagtigden een voet (2)ontwor wierdt naar Bruſſel en naar 's Graavenhage
der Staat pen, die het richtſnoer der volgende han gezonden, om daarop ten ſpoedigſte nevens
# delinge moeſt weezen, en van deezen in de Gemagtigden ook hunne beſluyten naar
23 Decº

houd was. De Roomſche Nederlanden had

Maaſtricht te laaten afgaan. Van de zyde

# " den
ſte Beſtand
te bezorgen,
door dat
denhetSpaanſchen
verdrag van'tlaat
Koning der Vereenigde Geweſten wierden de (4) #
Heeren Terreſteyn, en Haarſolte, met #"
e

in alle deelen wierdt naagekomen, en men
tot handhaaving van dien zich onderling
te verbinden:gelyk ook tot het handhaaven
van de wederzydſche vryheden en gerech
tigheden # ieder, die beſtaan zoude de

den Schatbewaerder Gogh , en van der van 8 tot
Roomſche Staaten wege, behalven de #1.
drie welke wy hiervoor reeds genoemd 11i.
hebben, nog de Aartsbiſſchop van Me
chelen, de Abt van Sint Vaz, de ge

zelve te beleedigen. Alle Spaanſche krygs

melde Heer vander Mark, de Heer Dan

knechten hadden te vertrekken, alle #

chermont van wege Henegouwe , de
ten moeſten aan der ſteden zyde geſlecht Heer Ronnet Schepen van Namen, de
-

'Aitze- worden, en de krygsbedienden aan (3) nie
mazaaken mand dan aan de Staaten des Lands den eed

Heer Broide Loontrekkend Raadsman van

Douay, en de Hertog van (5) Arenberg (#Net,

# afleggen. In de Vlaamſche zeeſteden zoude tot Gemagtigden der Maaſtrichtſche Vree E#
de bezetting niet dan met wederzydſche dehandelinge benoemd en afgezonden. In deel,
fol. " bewilliginge veranderd of gelegd, en eeni Dees Hertog van Arenberg was een Zoon P* 377.

I deel,

ge ſteden, naamaals te noemen, aan de
II. Deel.

van Karel van Ligne en Anna van Kroy, van
Ggg

wel

2 IO

'.
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1633. welke wy hier voor, als zyden vogel (*) Prins van Espinoy; naamaals met Izabelle
7:

l

afſchoot, hebben geſprooken. Door het Klara van Barlemont, Dochter van Graaf

# #" kinderloos afſterven van zynen Oom Ka Floris van dien naam, en eyndelyk met G) Imhof
en 115. - rel van Kroy, Hertog van Aarſchot waa Maria (2) Kleopha van Hohenſollern, zyn- #.

# als oudſte Zus de weduwe van Johan Graaf van Bronk-# "
ter van den overleeden, alle de Heerlyke
ren hem door zyne

horſt, uyt welk laatſte huuwelyk hem in

goederen van dien Huyze aanbeſtorven. dit jaar een Zoon, Karel Eugeen, geboo
Daerenboven was hy Erfmaarſchalk, Se ren wierdt: wiens Kleynzoon Leopold,
neſchal, en Kamerheer van Brabant, Land tegenwoordig Hertog van Aarſchot en

# voogd van Henegouwe Hoogedelman(f)des Arenberg, thans te (3) Bruſſel woont, met #

" Spaanſchenryks, en door Koning Philips de Prinſes van Biſignano in het jaar ze- tafel. 243.
G2:# den III met de Ordre (1) van 't Gulden ventienhonderdelf getrouwd is, en by
van ſtaat vlies in 't jaar zeſtienhonderdachttien be de zelve eenen Zoon en eene Doch
# ſchonken. Drie verſcheydene reyzen is ter geteeld heeft, tot lof van wier Bet
ma zaaken

-

-

rol riës. hy getrouwd geweeſt. De eerſte maal met overgrootvader dees gedenkpenning ge
Hippolyte van Melun, Dochter van den maakt is.

Het geharnaſte borſtbeeld van deezen Hertog, ſtaat op de voorzyde, met de Ordre van 't
Guldenvlies geſierd, binnen dit randſchrift:

PHILIPPus, De1 GRAT 1 A PRINcE Ps Co ME so UE ARENBURG1 cus,
DUX ARSCHOT AN U s.

PHILIPS, Doo R Go DS GE NA DE PRINS EN GRAAF VAN
ARENBERG, HERTOG VAN AARSCHOT.

Op de tegenzyde grypt eene hand, die uyt de wolken komt, naar de overwinning, die door
eenen lauwerkrans en palmtak verbeeld wordt, onder deeze ſpreuk:
STET QUOCUNQUE LOCO.
Z2 STAA WAAR ZE WIL.

Dees Payshandel, aldus te Maaſtricht te geeven. De Prins van Oranje dierhal
begonnen, wierdt ſedert, mids de peſt ven, verzeld van de jonge Paltsgraaven
door het beleg veroorzaakt, zich meeren Karel en Robbert, vertrok in 't (5) laatſte (5) #
meer in die ſtad verſpreydde, vandaar naar van Grasmaand naar de grenzen en ſloegden #"

#n (4) 's Graavenhaage overgebragt: alwaar elfden der volgende maand het beleg voor ##
van Holi zoowel het ſtuk des oorlogs als dat van den (6) Rynberk, welke ſtad, tuſſchen Wezel #
# Vreede het voorwerp was van de veelvul en Orſoy aan den Ryn gelegen, de brug #

aderingen welkevan
dige Raadsverg
### fol. Vereenigd
door
de was waarvan zich de Spanjaardsbedienden, #.
Oran
e Staaten en den, Prins
om naar Vrieſland te trekken, en zwaare I. deel,

B I2 •

je dagelyks gehouden wierden. Want men
had beſlooten, onaangezien dees aangevan

brandſchattingen van de Overrynſche lan- ****

den der Vereenigde Geweſten te vorderen.
ge Vreedehandel, het Staatſche leger ty. De Prins van Oranje, die zyne wyk aan
dig in 't veld te brengen, en door 't de Zuydzyde der ſtad had, beval den Heer
veroveren van eene ſtad van aangelegen van Gent, Stedevoogd van Wezel, met
heyd aan de Handeling des temeer klems tien vaanen te voet en zeste paarde ove:den
-

Kyn
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Ryn te trekken, en de groote ſchans, die ruyterye den afkomenden Spanjaard was
aan de Noordzyde was gelegen, en de Over tegengezonden, wierden de aanvechtingen
rynſche brug dekte, met zes ſtukken ge met des temeer naadruks voortgezet, en
ſchut te beſchieten. Dan als men hierme dus de Stedevoogd Alexander Diesdorf ge
de en het voortzetten der loopgraaven te noodzaakt het verdrag der overgaave den
gensdeſtad zelve bezig was kreeg men kond tweeden (2) van Zomermaand te tekenen.
ſchap, hoe Graaf Johan van Naſſou om In de gewonne ſtad, waaruyt de Spaantrent Gulik verſcheydene vyandlyke ben ſche bezetting, nog dertienhonderd man
(1)Neu

1633.
T
,,,,,

##
van ſlaat

##

den byeen trok, om zich by François (1) ſterk, twee dagen daarnaa met alle tekenen fol. 64.

Ville Hiſt,
van Holl.

I. deel,
pag. 379.

van Monkada, Markgraaf van Aytona te
voegen, welke met twintig duyzend man
bereyds over de Maas was getoogen om
Rynberk, zoo 't eenigszins doenlyk waa

van eer was getoogen,wierdt de KornelWyn
berge, in erkentenis zyner bekome won
de ſtaande het beleg, tot Stedevoogd door
den Prins van Oranje aangeſteld, tot wiens
re, te ontzetten. Dierhalven, naadat de eer, wegens het winnen van zoo aanmer
Kornel Pinſe met meeſt alle de Staatſche

kelyke ſtad, dees gedenkpenning gemunt is.
-

Tuſſchen verſcheydene ſtandaards, vendels, trompetten, en ander oorlogstuyg ziet men op
het voorſtuk het borſtbeeld van den Prins van Oranje, binnen deeze zyne gewoonlyke ſpreuk:
PATRIAEQUE, PATRIQUE.
EN AAN 'T VADERLAND, EN AAN MY NEN VADER.
n

Waar onder het verheven bewerp der gewonne ſtad, met dit byſchrift, gezien wordt:

RYNBERCK. 1633.
Wegens den

onſtervelyken lof, dien de Prins van Oranje, door 't winnen van Maaſtricht,

in 't voorgaande jaar behaald had, zoo is nogmaals op het ruggeſtuk die Stad, en het daarrondom
beſchanſte leger verbeeld, nevens dit randſchrift:
TRAJECTUM AD MOSAM RECEPTUM.

1632.

MAASTRICHT HERWoNNEN 1632.
Onaangezien de Prins van Oranje door wierdt by voorraad uyt den weg ge
de verhaalde belegering van Rynberk eenen ruymd, midsgaders veel gehandeld was,
geruymen tyd afweezig was, zoo wierdt hoe men zich van de begeerde goedkeurin

echter de aangevange Payshandel tuſſchen en ſtipte naakoming des Spaanſchen (4) ##
de Roomſche Gemagtigden en die der Konings, van 't gene'er wederzyds zoude #n
(3) Ne: Vereenigde Staaten (3) in 's Graavenhaage verhandeld en beſloten worden, konde ver- en oorlog,

# voortgezet. Want naadat de wederzyd zekeren, zoo vonden de Vereenigde Staa- # #7.
I deel,

ſche volmagtsbrieven onderzocht waaren, ten goed, die zwaarigheyd vooreerſt daar

*** en het gene er aanſtootelyk in bevonden laatende, van de zaak zelve te beginnen,
Ggg 2

CIl

2I2
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1633. en ſtelden om de aangevange handelingmeer | aan zyn Vaderland ſtond te bezorgen,
#n ontwerp, uyt eenentwintig leden beſtaan- | Heer Schotte, Loontrekkend Raadsman van Holl,
#,
de, mitsdien
den Roomſche
hand. |zen,
|van Bruſſel,
inperſoon
naar Spanje
te rey.
#
I. #
Dan
daarinGemagtigden
veele zaakenter
wierden
den Koning
mondeling
ten beſten
des ***

(i) Alſ ze voortgangs te doen hebben, een nader (1) | eyndelyk overhaalden, om nevens (3) den &##

fol. 1218.

ner medeleden naar Bruſſel te moogen zen- | door de Vereenigde Geweſten verzocht
den, om het ontfangen nadere ontwerp al-| wierden, byzyne Majeſteyt, ten ſpoedigſte
daar den vergaderde Staaten te vertoonen, | dit doenlyk waare, te bevorderen. Dan
van het reeds verhandelde verſlag te doen, | als de Hertog, vervuld van de goede hoo
en , de noodige volmagtsbrieven van 't |pe zyner reyze, met eenen zonderlingen
Spaanſche Hof te bezorgen. Dit zynde | drift in't voortzetten des werksden zeſtien- , ..

-

t

gevonden, tot welke zy verklaarden niet | Lands van de geſteldheyd der zaaken ver
gemagtigd te zyn, verzochten eenigen hun- | ſlag te doen, en de volmagtsbrieven, die

-

ºn

ingewilligd, vertrokken de Aartsbiſſchop |den(4)van Slagtmaand naar Spanje vertrok- ##
# van Mechelen, de (2) Hertog van Aren-|ken was, dreven de Spanjaards en Spaans-E#
#" berg, en nog twee anderen der Gemagtig-|gezinden, met deezenblindenyver van den #
# den ten ſpoedigſte naar Bruſſel: alwaar, naa | misnoegden Nederlandſchen Adel openlyk #'
# veele gehoudene raadsvergaderingen, de |den ſpot, en kreeten dien uyt voor ver

r

||

l

genen welke over het gedrag der Span- | geefſchen arbeyd en koſten, verlooren met
jaarden misnoegd, en op de aangeboo- | den Koning te willen overhaalen en bewee
de vereeniging en Staatſche Regeering |gen om de Nederlanden, uyt vreeze van
verliefd en verlekkerd waaren, het voort-| ze door de wapenen te verliezen, by ver
zetten
des werks
dapperdoor
aandrongen
| drag genoegzaam
te ſtaan en van
overdeezen
te gee
ja den Hertog
van Arenberg
den glans; |ven:
zynde dit deafzinſpeling
dier bezendige, en het nut dat hy daardoor | legpenning.

i
|
l

-

(5) Diog.

De Wysgeer Diogenes, welke op helderen middag te Athene met eene brandende (5) lant

taaren
eenen menſch zocht, ſtaat op de eene zyde verbeeld, tuſſchen een wapenſchild van
t
vita Dio- den huyze van Weſembeeke en het woord QUAERO, IK ZOEK: zynde het zinne
genis.
beeld van de misnoegde Nederlandſche Vreedezoekers, doch die te blind waaren om dien aan
Laërt in

te treffen, als het omſchrift betuygt:

QUAERENTI LUX PAR VA N IM IS.
DEN ZOEKER IS HET DAG LICHT TE KLET NV.
(6) Ovidii

De andere zyde verbeeldt drie van de vyftig Dochters van Danaus, van welke de Dichters
#xim. verſieren dat haarer negenenveertig, tot ſtraffe van dat ze op den laſt haars Vaders in den eerſ
# 46# ten nacht haare mannen hadden vermoord, in de Helle veroordeeld zyn om eeuwig (6), een
Metam.

Jib. IV.

-

462.

-

bodemloos vat met water te vullen. Op welken vruchteloozen arbeyd ook dit randſchrift

#. zinſpeelt:
Mythol.
lib. IX.
cap. 17.

PER IT UN DA LABOR QUE.

1633.

HET WAT ER EN DE A R BETD GAAN VERLO OR EN

1633.

Onbeſchryvelyk is't hoe zeer de Koning | mogten met den Koning van Spanje in on- (7) Neu

van Vrankryk gevoelig was, als hem be ||den
derhandeling
te treeden. Dierhalven, om # j
voortgang deezer Vreedehandelinge te idee,
mids hy beweerde dat de Vereenigde Staa-| ſtremmen, benoemde hy den Baanderheer ##
richt van deeze handelinggegeeven wierdt;

# II. Deelten, zonder zyne (*) toeſtemminge,
**27

uyt van Charnaſſé tot buytengewoonen (7) # #.
van Holl.

krachte van het Verbond van Compiegne,

Afgezant by de Vereenigde Geweſten. #

en waarom hy hen jaarlyks met een

Des begaf die zich derwaart, en wendde, Febr'tot

mil

e- #n
19 Maart
tot
Iioen guldens had bygeſprongen, niet ver aldaar zynde (8) aangeland, alle ":

e
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lyke poogingen aan, om den Staat tot het derdzesenzeventig te Antwerpen gebooren, 1633.
achtervolgen van den oorlog te beweegen.
Opdat dit te beter zoude gelukken, zoo
vernoegde hy zich niet met de vertoogen
der Staaten van Vrieſland, Groeninge, en
de Ommelanden, die zich openlyk tegens
,,, den begonnen Payshandel verklaarden, te
(1) Aitze
##n (1) onderſteunen, maar boodt aan, uyt
van ſtaat. den naam zyns Meeſters, zich nader met
# # de Vereenigde Geweſten te willen verbin

folzo

en zynde Johan van den Wauwere zyn
Vader en Elizabet van Biſthoven zyne (3)Sweer
Moeder (3) geweeſt, was hy zelf, onaan- tiAi,

-

gezien zyne jonge jaaren, een voornaam # "l.
boezemvriend van den befaamden Lipſius,

487,

als ook van den hiervoor gemelden Abra
ham Ortels, en, als zynde een man van
zonderlinge (4) bequaamheden, in 'tjaar (#)
tii Sweere
mo
-

e

zestienhonderdveertien, (5) naadat hy in #

den, grootere onderſtanden zoo van volk drie jaaren Spanje, Vrankryk, Italië en #le

als geld te zullen geeven, ja, zoo de nood Duytſchland (6) doorreyds had,tot Schepen #n.
klemde, tegens de Kroon van Spanje den zyner geboorteſtad aangeſteld,ja naamaals #
oorlog zelf te verklaaren. . Door deeze en tot Lid van den Raad van Oorlog verhe- #
andere middelen bragt hy eyndelyk te we ven. Over dertien jaaren was hy Raads- (6) #
ge, dat de Vereenigde Geweſten de verzoch heer en Kommys (7) der Geldmiddelen #
(2) Ai: te vrygeleybrieven aan den Heer Johan (2) te Bruſſel geworden, en vier jaaren laater 48i.
mazaaken
#" vanden Wauwere, om vanwege den Spaan op den achtſten van Sprokkelmaand door #,
en oorl. ſchen Koning de aangevange handeling den Koning met de (8) Ridderlyke waar- ºok iſ,
# te komen voortzetten, weygerden. Dees digheyd begiftigd : en het is hierom dat #
vanden Wauwere was den achtentwintig zyn borſtbeeld op twee der volgende pen- le Brab.
ſten van Bloeimaand des jaars vyftienhon ningen met de Ridderlyke keten verſierdis, Pºk""

I. De voorzyde van den eerſten voert het kopſtuk
II. Deel.

#"

gemelden vanden Wauwere,
welke

N E DE R L A N D SC H E
1633. welke twee zoonen François en Judokus vanden (1) Wauwere, gehad heeft. In den rand ſtaat
2 I4

dees tytel:
(1) Sweer
tiiAth.

JoANNEs w AvERIUS, ANTVERPIENSIS, EQUES.

Belg. fol.
2.59.

JAN VAN DEN WAUWERE, ANTWERPENAAR, RIDDER.
De gepaarde hoofden van Merkuur en Minerva, evenals ze by de oude Romeynen onder
(2) Cicer.
ad Attic.

lib.I. ep.4.

den naam van Hermathena (2)gebruykt zyn geworden, ſtaan op de rugzyde, boven den naam,
AT ER Loos, die hem gemunt heeft, omzoomd
van den Bruſſelſchen Penningmaaker A:
met deeze ſpreuk van Seneka:
HONESTI COMES RATIO.
-

DE RED EN IS GEZELL IN VAN 'T EERL2TKE.

o Sweertii Ath.

II. De tweede, die het zelfde ruggeſtuk heeft, voert op het voorſtuk zyn borſtbeeld met de
Ridderlyke keten verſierd, binnen dit verſchillende omſchrift:

Belg. fol.

489.

Joannes wAvERIUs, ANTvERPiensis, Eoyes, REG, A BELLI
ET AERAR II BEL GI CI CO N SIL II s.

JAN VAN DEN WAUWERE,

ANTWERPENAAR; RIDDE R;

'S KONING S RAADS HEER VAN DEN OORLOG

EN DE

GELD MIDDELEN IN NEDERLAND.

III. De derde, die maar eene penningplaat, en my door den Prins van Rubempré van Bruſ
ſel toegezonden is, voert in den rand deeze verſchillende tytels:

MESSIRE JEAN VAN DEN WAWERE, CHEVALIER, Seigneur
DE QUEN ASTE, DES CONSE ILS DU ROI Au ME.

HEER JAN VAND EN WAUWE RE, RID DE R, HE ER VAN QUI
NA STE, LID VAN DEN KONING L2TKEN RAA D.

In deeze poogingen wierdt de Baander, eene dan op 't andere voorwendſel en on
heer van Charnaſſé nietalleen onderſteund

der 't doen van veele eerbewyzingen, aan

door den ZweedſchenAfgezant, wiens Ko zyn Hof in Spanje, opdat de Vreedehan
ning, ter beſcherming der in gevaar zynde del, die alleen op 't aandringen van den
Onroomſche Vorſten de wapenen hebbende misnoegden Nederlandſchen Adel begon
aangeſchooten, thans de allergeduchtſte nen was, tot hunne ſchande mogte te niet
vyand van het zeeghaftige Huys van Ooſ loopen, en zy, by 't afweezen (6) van dit (6) Aitze
tenryk in Duytſchland was, maar ook door doorluchtige Hoofd, niets euvels ondernee- #
de verjaagde Koningin van Boheeme, op men. Zulks door dit overwachte draalen en oori
hoope van, zoo men den Spanjaarden in de gemoederen op 't hevigſte gaande wier- #
Nederland de handen vol werks gaf, door den; de blaauwe boekjes en hekelſchriften
(4) Aitze de (4) Zweedſche wapenen haar Keurvorſt alom door 't Land vloogen, en de On- (7) Aitze
ma zaaken
van ſtaat lyk Huys eerlang in het bezit zyner goe roomſche Geeſtlyken zich niet ontzaagen #en
en oorl.
deren in Duytſchland herſteld te zien. Ja van openlyk (7) op den
te- #
I. deel,
de
Koning
van
Spanje
zelf
in
plaatſe
van
den
gens den aangevangen handel uyt te vaa- I deel,
fol. 12.13.
Hertog van Arenberg ſpoedig af te vaar ren; ja de Vereenigde Staaten, wanhoo- " "3"

#

(5) Aitze
ma zaaken
van ſtaat
en oorl.

digen, gelyk de Roomſche Gemagtigden

# aan den goeden uytſlag der hande- (8) Aitze

den Vereenigde Geweſten beloofd hadden

inge, eyndelyk aan de vier alhier nog ge- #"

II. deel,

dat binnen (5), eenentwintig daagen kon bleevene Gemagtigden der Roomſche en oorl.

fol. 38.

#'
de geſchieden, hieldt den zelven, nu op 't Staaten den zeventienden (8) van Winter- fol.
38.
maand
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Edelen,
die wonderen
beloofd
hadden
maand volgens Beſluyt, dat 's daags te ſche
te zullen
uytwerken,
als hen
het roer
van 1633.

-me

voore genomen was, hun afſcheyd gaaven.
Aldus onverrichter zaake,naa een jaar han 't ſchip van Staat waare aanbetrouwd,

delens, weder te Bruſſel terug komende, eyndelyk afgemat en naa 't bedaaren dier
was de vreugd, waarmede zich de Span eerſte vuurigheyd, met de ſchande van
jaards deswegen kittelden, op hunnen aan niets verricht te hebben zich althans moe
te leezen, lachgende in hunnen ſten tot ruſt begeeven: 't gene ook deesleg
vuyſt, wegens dat de miſnoegde Nederland penning beveſtigt.

#

De eene zyde vertoont wederom drie Dochters van Danaüs, verbeeldende de driederhande (1) JPiërii
Staatsleden, te weeten de Geeſtlyken, den Adel, en de Steden, zynde geweldig bezig met een Valeriani
bodemloos vat vol water te ſcheppen. Boven op den put zit een uyl, welke het zinnebeeld van HiëroE
hunne blindheyd en (1) waanwysheyd is, dewyl hunne poogingen ſlechts een vruchtelooze ar- lib. XX.
Cap. I 5,

beyd waaren, gelyk het omſchrift te kennen geeft:

PERIT UN DA LABORQUE. 1633.

HET WATER EN DE ARBErD GAAN VER Loo R EN 1633.
Op de andere zyde is een ſtilleggend ſchip met opgewonde zeylen, binnen dit randſchrift,
verbeeld: ,

*

*

*

-

-- ,

t

NUNC VICTA QUIEsco. 1633.
THANS MAG TLO OS ZYN DE RUST IK.

1633.

De Koning van Engeland, die zich ge kennis aan den Prins van Oranje, maar
duurende de laatſte Payshandel geheel on verzocht ook den zelven om nevens den
zydig gedraagen had, ſcheen echter nergens jongen Keurvorſt van den Palts als getuy
meer op bedacht dan om de gunſt van den gen over den Doop te ſtaan. Welke aan
Huyſe van Oranje te winnen, en hier hem, den vierden van Wintermaand, met
door weder eenen naauweren band van Koninglyke pracht te Sint James door
van Kanterbury be
vriendſchap met de Vereenigde Geweſten den
te leggen. Met dit oogmerk verhief hy des diend, en de naam van Jakob gegeeven
Prinſen Neefden jongen Karel, Keurvorſt wierdt, zynde ten Doop gehouden door
(2) Aitze-van den Palts, tot (2) Ridder van den Hoos den Graaf van Arondel, Grootſchatbe
#"
band - waarvan de eertekenen door Jo. waarder van Engeland, uyt den naam van
van ſtaat
en oorl. han Sommerzet , Heraud der wapenen, den Keurvorſt van den Palts en den Prins
# in Nederland gebragt, en door Mylord (3) van Oranje, en door de Markgraavin (3)Aitze
Veere aan den jongen Paltsgraaf op den van Hamilton, in de plaats der Konin- #
vierden van Oogſtmaand in het Staatſche ginne van Boheeme. Dees jonge Prins #
(*) II. Dul leger, midshy, zoo als (*) verhaald is, is ſedert onder den naam van Hertog van #
ſ" *19 deezen veldtogt bywoonde, met de ge Jork bekend, eenen tytel eygen aan het "
woonlyke plegtigheden en het bedryven Koninglyke bloed van Plantagenette uyt
van veelerhande vreugdetekenen, over den Huyze van Anjou, want Koning
handigd wierden. De Koningin van En Richard de II. ſchonk dien aan zynen

#

geland ſedert op den vierentwintigſten van Neef Edmond, vyfden Zoon van Eduard
Wynmaand te Sint James van eenen twee den III , en is die in 't vervolg aan den (#y
den Zoon zynde bevallen, gaf hy ook tweeden (4) Zoon der Koningen van En: #
van deeze geboorte niet alleen by brieven geland eygen geworden. Zoo te Lon-IV: fol.
Hhh 2

den ''''

216
N E DE R LA N D SC H E 1633. den als Weſtmunſter wierden over dee- t honderd ponden ſterlings gegeeven, en on

- ze geboorte en den Doopveele vreugdebly-|der anderen, tot gedachtenis der geboor
ken vertoond, door den Hoofdſchout der |te en des Doops van deezen tweeden Prins,

eerſtgemelde ſtad eene vereering van vyf in Engeland deesgedenkpenning gemunt.
- -sº,

Het gekroonde wapenſchild van den Hertog van Jork ſtaat op de eene zyde, binnen deeze
ſpreuk:

NoN SIC MILLE coHoRTES.
NIET ZO O KONNEN DUYZEND BEN DEN.

Dat is, de Vorſtlyke erfvolging kan door duyzend krygsbenden aan het Koninglyke huys
niet zoo vaſt, als door deeze tweede geboorte, gehecht en verzekerd worden. Binnen eenen
rooze-en lelitak, zinnebeelden van het Koninglyke Huys van Stuart en dat van Bourbon, van
welke dees jonge Prins afſtamt, leeſt men op de andere zyde:

JACOBUS DUX EBORAcENs1s, NATU's 15. OCToB R1s, BAPTIZATus
24 NOVEMB R1s, 1633.

5 A KoB HERTOG VAN 5 oRK, GEBoo R EN DEN 15. VAN WrN.
MAAND, GE DOOPT D EN 24. VAN SLAGTMAAND,

Vier dagen eer de Hertog van Jork ge
doopt wierd, was de Aartshertogin Izabelle
Klara Eugenia te Bruſſel, naa eene korte
ziekte, tot geen kleyne droefheyd haarer
geneegene onderdaanen komen te overly

1633.

Het lyk gebalſemd zynde wierdt 's daags
daaraan in 't zelfde geeſtlyke gewaad, dat
ze naa haar Gemaals overlyden had aange
trokken, openlyk op eene praalbedde in
de Hofkapel voor ieder ten toon gelegd.

den. Deeze Prinſes, volgens haare gewoon Aan de vier hoeken van de rouwbaar ſton
(i) vator te de openbaare kerkdienſten (1) bloots den vier Herauden van wapenen in hunne

#s voets hebbende bygewoond, voelde zich, zwarte Staatſirokken, op welke de waapen
Xilitom, op den achtentwintigſten van Slagtmaand, ſchilden van Bourgondië, Brabant, Vlaan
# Pag- door eene beroerte in haaren rechteren arm dre, en Artois geſtikt waaren : gelyk
9.

aangetaſt, waarom haar, volgens den raad

ook aan het voeteneynde de Stedehou

der

der van 't Gulden vlies in zynen wa

# Artſen, daarop wierdt

ader gelaaten: dan in plaatſe van daardoor penrok , voerende het blazoenſchild
eenige verligting te bekomen, verſpreyd (3) van den Koning van Spanje. Dus drie (3)Aitze
de dit quaad zich temet verder en verder, dagen van al de werreld hebbende kon- #"
zulks, dat de geheele borſt daarvan wierdt nen gezien worden, wierdt het lyk door #ooi."
ingenomen, en zy, naa zoo voorbeeldelyk de Graavin van Falais, de Vrouwe van Pa- #
e

een leven geleyd te hebben, met vreugde lant, de Graavin van Willerval, en die van "
Mommorançy , haare vier Staatjuffers, in
(2) Neu- ' de dood tegemoet ſtapte, en tuſſchen den
eene
houte kiſt gelegd, die weder in eene
# (2) eerſten en tweeden van Wintermaandop
2.

Ul

van Holi haar Hof te Bruſſel, in den ouderdom van loode geſlooten, en door vier Kapuçynen
ig ia
#, zevenenzeſtig jaaren het ſtervelyke afleyde. achter den altaar van de Hofkapelle byge

I. deel,

ZCt,
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zet, totdat wegens het houden der uyt- | te byzetteden, haar by alle haare onder-1633.
vaarte en doen der begraaveniſſe nadere or- |daanen in den hoogſten topbemind, ja zelfs

de uyt Spanje zoude gekomen zyn. On-|by de genen, met welke (1) zy in oorlog to Neu
dertuſſchen was men te Bruſſel in de uyter- | was, geacht maakten. Zulks hetgeen won-ville Hiſt.
ſte droefheyd over het verliezen van deeze |der zy, dat men de gedachtenis van haar #
uytmuntende Vorſtin, wier zonderlinge beklaagelyk afſterven op deeze penningen pag. 388.

hoedaanigheden , welke haar grooteren bewaard vindt, wier eerſte door den pen

luyſter dan de Hoogheyd haarer geboor- |ningmaaker Montfort gemaakt is.

-

I. De rand der voorzyde van den gedenkpenning, welke haar borſtbeeld in geeſtlyk gewaad
vertoont, is omzoomd met deeze tytelen:

D1v A ELIZABETHA, PHIL1 PP 1 II HISPANIARUM REGIs F1 LIA,
CAR o L 1 V AUGU s T I N EP T 1 s.

DE VERGOODE ELIZABET, DOCHTER VAN PHILIPS DEN II.
KONING VAN SPA Nj E, NICHT VAN DEN DOOR LUCH.
2TIG EN KAREL DEN V.

/

Op de rugzyde zit zy, als eene andere Keyzerin (2) Fauſtina, boven de wolken in Geeſtlyk (2) ou- .
ewaad op eenen (3) werreldkloot, vermids zy door haare zeldzaame hoedaanigheden, verre daan R.
ven de wolken en ſchootvry van de ondermaanſche onbeſtandigheden, den lof haarsnaams aan Moog... 2
de Eeuwigheyd had toegewyd. Waarom ook nevens haar een paauw, en in den rand dit by- ###
ſchrift gezien wordt:

#n.
denb.tom.

-

I. fol. 117.

CIO IO LXVI.

AET ERN ITATI AUGUSTAE.
CIO IO CXXXIII.
1566.

AAN DE HEERL2TKE EEUWIG HETD.
I633.

Door welke jaargetallen de tyd zoo van haare geboorte als van haar overlyden wordt aan
geweezen, By de Romeynen was oudtyds eene gewoonte van niet alleen de Keyzers, gelyk
II. Deel.

Iii

wy

NE DE R LA N D sc H E
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1634. wy gemeld hebben, maar ook de Keyzerinnen te vereeuwigen: en gelyk men by 't (1) ver
#NET branden van den lykſtapel eens Keyzers uyt het toppunt des gebouws eenen arend liet wegvlie

# Va- gen, om, als zynde Jupiters vogel, de ziel van den overleeden. Vorſt naar den Hemel te voe
ren, en onder de Goden te plaatſen, zoo heeft men (2) den Vorſtinnen den paauw van Juno,
Hiërogl. Jupyns Gemaalin, ter (3) vereeuwiging, als hier gezien wordt, toegevoegd. Op laateren tyd
leriani

(#on-

nogtans, wanneer het licht van 't Chriſtendom doorſtraalde, en de opſtanding van 't #
de vleeſch geloofd wierdt, is in plaatſe van den arend of paauw de vogel fenix, gelyk op

daan R.

voorzyde van deezen

# #x.

#
II. Penning, als een beter (4) zinnebeeld der verryzeniſſe gebruykt geworden: welke , gelyk
pag. 409. eenige Schryvers willen, door de zonneſtraalen op zyn neſt verbrand zynde, telkens in zyn
. Piërii
## jong, dat uyt de aſſche zoude voortkomen, als komt te herleeven en op te ſtaan. Waar op
Hiërogl. ook het randſch
chrift zinſpeelt:
#v
PCC1
cap. 9.

(3) The-

-

MORS NOVA VITA PIIS.

ſaur.Palat.

fol.341.

#
Hiërogl.

AAAV DE GOD ZALIG EN IS DE DOOD EEN NIEUW LE EVEN.
en

3:.

#

1.

#Wi"
fol.2o4
#. Juriſp:
#"#

#

Want de godvreezenden zien dit leeven als eenen reystogt aan, en het ſterven als den door
gang tot een beter leeven. Dit is de weg van alle vleeſch, waarvan de grootſte Vorſten
niet verſchoond zyn: dewyl alle werreldſche hoogheyd als eene ſchaduw voorbygaat; gelyk het
randſchrift beveſtigt, 't gene op de andere zyde, rondom het wapenſchild van den toenmaals te
Bruſſel in bewind zynde Schepen Johan (5) van Fourneau, Heer van Kruykenburg, Wan- en
Lombeeke, en in dit jaar aldaar (6) Schatbewaarder geworden, geleezen wordt:

C Brab.

#

OMNIA PRAETEREUNT. 1634.
ALLES GAAT VOORB2,

1634.

BESCHRY

9

BES CHRY v ING
D

E

R

NEDERLANDSCHE

-

HISTO RIPENNINGEN,
DE S T WE E D EN DE EL S
DE R DE

B O E K.

Er Y 't verzegelen der geheyme aan welke mids de Spaanſche Koning met het
# papieren van de ºverleede | overlyden der Aartshertoginne aanſtonds

ES

#

Vorſtin, wierdt onder ande weder in 't bezit van Bourgondië, Brabant,
Vlaandre en de andere Landen kwam, welke

NS en een laſtbrief des Konings

4-5-49 van Spanje, (1) door hem door zynen Grootvader aan de Aartsherto
# in't jaar zeſtienhonderddertig ondertekend, gin Elizabet op haar trouwen met den
I deel, gevonden, by welken het hooge Staatsbe Aartshertog Aalbert eertyds waaren ten
*** wind der Roomſche Nederlanden op af huuwelyk gegeeven, de Leden van den
lyvigheyd der Aartshertoginne in han Geheymen Raad, van de Kamer der Geld
den van den Aartsbiſſchop van Meche

middelen, van den Raad van Brabant, en

len Jakob Boonne, den Hertog van alle verdere Staatsbedienden en Magi

Arenberg, den Graaf van Tilly, Don Ka ſtraatsperſoonen , midsgaders ook de Ge
rel Koloma, en den Markgraaf van Ay magtigden van de als nog te Bruſſel verga
tona, tot de aankomſt van den Kardi

derde Staaten den eed van getrouwheyd

naal Ferdinand, Broeder van den tegen en onderwerping afleyden. Doch het zy

woordigen Koning van Spanje, ondertuſ de Koning deeze vermeerdering niet goed
ſchen geſteld was. Dan de Graaf van Til vondt, of ſedert van beſluyt veranderde,
ly zynde overleeden, en de Hertog van A het zy de Markgraaf van Aytona grootere

renberg en Karel Koloma afweezig, von vrinden te Madrit aan 't Spaanſche Hof had,
den de twee overigen alleen tegenwoordig immers aan hem wierdt eerlang alleen de
, zynde beſtierders goed, in de plaats van Opperlandvoogdy, en meteen 't hooge
## Tilly en Koloma, den Graaf van Faira, Krygsbeſtier van Nederland en Bourgondië
van ſtaat
Slotvoogd van Antwerpen, en den Mark door zyne Majeſteyt opgedraagen, het ge
# # graaf van Fuentes, Stedevoogd van (2) Ka ne tot het maaken van deezen gedenkpen
fol. 165 meryk tot hunne Medeleden aan te neemen: ning ook aanleyding heeft gegeeven.
-

Zyn borſtbeeld, met eenen ongeplooiden en gladden Spaanſchen kraag verſierd, ſtaat op de voor
zyde, evenals in den rand dit omſchrift:
Iii z

FRAN

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

2 2O

1634.
-mm

FRANCIs c Us DE MON CADA, MARchio De AYT oN A; BELG1 c A

RUM PROVIN c1 ARUM GUBERNAT oR.

FRANgors
-

VAN MON KADA, MARKGRAAF VAN ATTONA,

LAND VO OGD DER NEDERLAND EN.

Aytona is een der aanzienlykſte en oudſte baronnyen van ganſch Katalonje, en heeft ſedert
(1) Etat
reſent de

vierhonderd jaar deezen Huyze van Monkada toebehoord. Want Peter van Monkada Seneſchal

f# van dat Geweſt, die Zoon was van Konſtanſe van Arragon, Dochter van den Koning Peter
tom. III. den II, en van Willem Radmund, welke (1) in 't jaar twaalfhonderdzevenentwintig ſturf, was
#
35: .. 'er de eerſte Heer van, en Vader van Peter den II, van wien Johan van Monkada afſtamt, tot
2) Alciati
Embl. 12.

%neid.
Virgilii
lib. VI.

Y. 25.
Ovid, de
Arte Am.
lib. II.

wiens behoeve het eertyds tot een Graafſchap, evenals ook weynig tyds daarnaa ten behoeve
van zynen Zoon François, tot een Markgraafſchap is verheeven.

In eenen doolhof ziet men op de tegenzyde eenen Centaurus of (2) paardeman verbeeld, waar
ſchynelyk ontleend van 't verdichtſel van (3) Paſiphaë, Huysvrouw van Minos Koning van Kre
te, welke een diergelyk wanſchepſel, zynde half menſch half ſtier, zoude voortgebragt heb
ben, 't gene door (4) Dedalus, om verborgen te blyven, in eenen doolhof opgeſlooten, en daar
naa door den Atheenſchen Theſeus gedood wierdt. Het randſchrift luydt aldus:

Y. 23. &
24.

(4) Ovidii
Metam.
lib. VIII.
fab. 2.

SECRETA DU CU M CONSILIA.
r

GE HETM ZTCNV D ER VORSTEN RAAD SLAGEN.

De waarheyd van deeze ſpreuk zag men den Hertog van Arenberg in zyn geheym

(5) Aitze
ma zaaken

van ſtaat

en oorlog,
II. deel,

fol. 165.

in den aanvang van Monkadaas Landsbe
wind beveſtigd. Want dees hebbende voor
genomen de Roomſche Nederlanden ge
heel van de quaade vochten te zuyveren ,
waar mede de misnoegde Adel ſedert de
vlugt van den Graaf vanden Berg, tot geen
geringe bekommering des Spaanſchen
Hofs, was bezet (5) geweeſt, liet, naa de

landſchen Adels te weeten : doch als die,

onaangezien het herhaalde verzoek des Ko
nings, en naamaals ook des Graaven van O
livarez, des Hertogen van Alva, en des
Hoofdraads van Kaſtilië, even halſtarrig .
bleef in zich dier zaaken onbewuſt te ver

gift van Montfoort, die aan den Graaf van klaaren, vertrok de Koning in volle gram
den Berg voorheen gedaan was, door een ſchap,liet den Hertog van Arenberg door de
plegtig vonnis van den Hoogen Raad van Hopluyden zyner lyfwacht naar 't ſlot van (7)

Mechelen te hebben doen herroepen, tot
geen kleyne verwondering van iedereen,
den Prins van Barbançon, als medepligtig in
het voorneemen van den gedoemden Graaf,
den zevenentwintigſten van Grasmaand by
den kopvatten, en nevens veele anderen op
den Burg van Antwerpen gevangen zetten.
De Prins van Eſpinoy en de Hertog van
Bournonville, anders genaamd Graaf van
Hennin, op welke hy het mede gemunt
had, wierden tydig gewaarſchuuwd , en
hadden dien volgens het geluk van ter goe
der uure van hunne luſthuyſen naar Vrank
ryk te vlugten. Anderen dit voorbeeld

t

vertrek, en begeerde van hem den waaren
grond van de ſamenzweering des Neder

Aitze
Allemeda (7) gevangen voeren, zyne papie ma zaaken
van ſtaat
ren doorzoeken, en al zyn gevolg, tot Hof en
oorl.
jonkers en Lyfknechten toe, in afgezonderde I. deel ,

vertrekken vaſtzetten,ja ook den Loontrek

fol, 166.

kenden Raadsman van Bruſſel in verzeke

ring neemen. De tyding van dit voorval
in Nederland zynde gekomen (8) veroor

(8) Neu

zaakte zoo groote ontroering en verbitte

ville Hiſt.
Van Holl.

ring in al den Nederlandſchen Adel, vooral

I. deel,

by de zulken, die meêwuſtig van den aan
ſlag waaren, dat de Spaanſche Landvoogd

P38-392.

alom eenen opſtand vreezende zich genood
zaakt vondt,tot geruſtſtelling der gemoede
ren eene algemeene vergiffenis voor alle
volgende, als meêwuſtig des aanſlags om zulke deelgenooten van den Graaf vanden

het Spaanſche juk af te ſchudden en zich Berg te laaten afkondigen, welke bereyds

met de Vereenigde Geweſten te verbinden,
(6) Neu
ville Hiſt.
van Holl.

I. deel,
Pag. 392.

verlieten insgelyks Gelderland en (6) Bra
bant, en toogen naar Holland of Luyk, zich
vervoegende hy den Graaf vanden Berg,
Omtrent den zelfden tyd als dit in Neder

negentienden van Grasmaand niet
waaren gevangen genomen. Aldus was door
de waakzaamheyd en den arbeyd van den
Landvoogd het verbond van den Nederland
ſchen Adel verbroken, en het gevaar,
voor den

land voorviel, nam de Koning van Spanje waarmede het Spaanſche Hof zich gedreygd
Zag,

,
*
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zag, zonder groote beroereniſſe afgeweerd, weder met de Kroone van Spanje vereenigd; 1634.
midsgaders de Roomſche Nederlanden, naa van welk een en ander voorval deeze leg

-aan

de dood van beyde de Aartshertogen, thans' penning de gedachtenis bewaart.

Boven een wapenſchild, door het ontbeeren der kleuren niet wel te kennen, ziet men op
Caeſar
de eene zyde eenen kraanvogel, zinnebeeld der (1) waakzaamheyd, ſtaande op eene wol (1)
Ripa Ico
ſpille, met eenen paſſer eenen maatſtok afmeeten, binnen deeze ſpreuk:
nologia,
ag. 588.

#

aleriani

VIGIL IIS FAUSTOQUE LABO RE.

Hiërogl.

lib. XVII,
Cap. 27.
-

DOOR WAAKZAAMHETD EN GELUKKIGEN ARBETD.

Twee dooreen gevlochte letters , zynde de eerſten der naamen van Aalbert en Izabelle, (*) ILDid
als hier voor (*) reeds gezegd is, ſtaan op de andere zyde ; binnen dit jaarſchrift :

fel.93.

FIDE LIs REV oLV T Io NVM EXIT Vs.

DE ZEKERE U2 TKOMST VAN DE WEDERO MWENDINGEN/
DER ZAAKEN.

Op deeze wyze de ſtaat van het ſmeu ge rots tuſſchen Maaſtricht (3)en Luyk aan (3) Neu
lende
vuur van misnoegen des Adels hebben de Maas is gelegen. De bezetting, die niet ville Hiſt.
(2) Neu
ville Hiſt. de gezuiverd, ging hy in perſoon de (2) zeer ſterk was, verweerde zich ſlechts drie #"
van Holl.
grensplaatſen bezigtigen, liet de vervalle dagen, naadat er dertig kanonſchooten op pag393.
I. deel,
Pag. 392.

ne veſtingwerken herſtellen, de voorraads
huyſen aanvullen, het krygsvolk geſtadig in
den wapenhandel oefenen, en alles tot den
aanſtaanden veldtogt vervaardigen, om

gedaan waaren. Op deeze wyze zich den
overtogt des Maasſtrooms hebbende be
zorgd, nam hy ſedert het ſlot van Luyk in,
en vertoonde zich voor Limburg. Dan de
met naadruk de Vereenigde Geweſten aan daarin zynde Bevelhebber zynen eed hoo
te taſten, en, mids nu het volle Staatsbe ger dan dertigduyzendaangeboodene Spaan
ſtier der Roomſche Nederlanden, door 't ſche piſtoolen ſchattende, trok Aytona met

# terug,

begoſt Maaſtricht te (4) (4)Reſol.
den Spaanſchen Koning gekomen was, de benaauwen, en ſloeg eyndelyk den (5) de Staaten
overlyden van Izabelle, weder in handen van

zyn

oude krygstucht en achtbaarheyddesSpaan

tienden van Hooimaand het beleg voor dié E#"

ſchen naams te herſtellen.

ſtad, waarbinnen de Hertog van Bouillon 1634 fol.
als Stedevoogd, over vyfenveertighonderd # Neu- '
man te voet en vyftien kornetten paarden ville Hiſt.
het bevel had. Dan als naa 't openen der #
loopgraaven de ſtad van vier kanten zeer pag. 394.
vinnig wierdt aangetaſt en beſchooten ,
kwam er tyding hoe Frederik Hendrik
met het Staatſche leger Breda, (6) den (6)Neu,.

Sedert een zeer

naauw Verbond met den Hertog van Or

leans hebbende geſlooten, welke tegensden
Kardinaal van Richelieu misnoegd uyt
Vrankryk geweeken en te Bruſſel gekomen
was, liet hy het Spaanſche leger naar de
Maas afzakken, terwyl de Graaven van Fon

taines en Feria, Stedevoogden van Brugge en
Antwerpen, met omtrent zesduyzend man

derden van Herfſtmaand, belegerd had. #

gelaſt waaren den Vlaamſchen oord tegens Dierhalven, de behoudenis dier ſtad, I. deel,
alle aanſlagen der Vereenigde Geweſten voor het winnen van Maaſtricht ſtel- Pºë 39"
te dekken. Aytona zelf trok den vyfen lende, gaf Aytona bevel tot den af
twintigſten van Zomermaand uyt Bruſſel, togt, en deed in allen ſpoed zyn leger,
en deed onder beleyd van den Hertog van om Breda te ontzetten, derwaart afzak
Geduurende
dit naderen
vanmede
't Spaan
Lerma en den Markgraaf van Leyde het ſlot ken.
ſche leger
had Frederik
Hendrik
zyn
Argenteau
belegeren,, 't gene op eene hoo
II. Deel.
K kk
beleg

n
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1634, beleg opgebrooken, en zynebenden in be uytgehouwen , dat die ſtad, welke door
T zetting gezonden ; zulks de Spaanſche de dapperheyd van Spinola eertyds was ver
Landvoogd op zyne aankomſt buyten ver overd, thans op't naderen van Aytona, door
wachting de ſtad ook verlaaten, en door de achtbaarheydzynsnaams alleen was ont
zynen aantogt gered vondt. Dierhalven, zet geworden. Invoegehy hierdoor de eerſte
hoewel hy geenen vyand gezien, veel min was, die den Prins van Oranje een begon
verſlaagen had, deed hy echter te Breda nen beleg had doen opbreeken, en dus by
(1) Neu, zeegepraalender (1) wyze zyne intreede, het Staatsbewind thans ook het oorlogsge
# wierdt door de burgery met bovengemee zag krachtdaadiger onderſteunde, dan wel
ideel, ne tekenen van blydſchap ontfangen , eer de goedaardtige Izabelle gedaan had.

Pºg 397

en in de groote Kerk, ter eeuwige gedach Waarop dees legpenning wil zinſpee
tenis voor de naakomelingen in eenen ſteen

'N

len.

-

Het geharnaſte borſtbeeld van den Spaanſchen Koning, verſierd met eenen ſtaanden kraag
en het Guldenvlies, ſtaat op de voorzyde, en daarrondom in den rand deeze tytels:
PHILI P P Us IIII, D E1 GRATIA HISPANIA R U M ET IN DIAR U M
REX, Z. 1634.
PHILIPS DE IV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

SPANJE EN DE IND IËN, ENZ. 1634.
De rugzyde verbeeldt eenen Leeuw, die ſtaande op zyne achterſte pooten, in den rechter'
voorklaauw een bloot zwaard, en in den ſlinker' eenen brandenden altaar voert; binnen dit
randſchrift:

FORTIUS MUN ITUR AD ORTUS.
KRACHTIGER WORDT DE AANVAL GESTERKT.

Frederik Hendrik had zyn leger wel,ge ſcheep naar Italië (4) vertrokken.

Al- (4) voya

lyk gezegd is,geſcheyden, doch indiervoe waar hy zoo te Genua en Milaan, als el- # #
ge in de grensſteden verdeeld,dat hy het zel ders met Koninglyke ſtaatſië wierdt inge- Fernande,
• (2) Neu- vebinnen tweemaal vierentwintig (2)uuren haalden een ontzaglykleger, tot onderſtand Pag 18.

# weder konde byeen hebben, waar door
-

van den Keyzer ſamenrukte : met wiens (5)duPrin
voya
- -

A'

# hy de Spanjaards in onzekerheyd hieldt, en eene gedeelte de Hertog van Feria (5) naar #"
Pag 397 belettede iet van gewigt, ſtaande het ove
rige van den veldtogt, tegens de Veree
nigde Geweſten te onderneemen. Des keer
de Aytona terug naar Bruſſel, om daar

de Elzas toog, en hy zelf met het andere Fernande,

zich met het Keyzerlyke leger, voor Nord-Pas-64.
linge vereenigde,en die ſtad tot de overgaaf (6)voya

door de wapenen (6) dwong, naadat hy #"
ce Don
-

alles te doen vervaardigen,'tgene tot depleg het leger onder den Graaf van Saxen Wey- Fernande,
tige inhaaling van den Kardinaal Ferdinand mar, dat tot ontzet kwam, had (7) op de #y #
's Konings Broeder vereyſcht wierdt. Dees vlugt geſlaagen. Met dit geluk begunſtigd, geduffin
ce Don
was al over drie jaaren tot Hoogbevelheb zettede hy met zyne onderhoorige man - Fernande,
(3) Voya- ber van (3) Nederland benoemd, en den ſchap den togt voort door den Nederpalts, ##
-

#" tienden van Grasmaand des jaars zeſtien

en Frankenland, veroverde onder wege nog

##

Fernande, honderddrieëndertig met eenen magtigen drie of (8) vier zeer gewigtige plaatſen, EH#
***

ſtoet van allerhanden Adel van Barçelona te en bereykte eyndelyk de hoogte van

# #s.
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len; daar hy over den Ryn toog om bezit waarvan hy Kardinaal was, bekomen 1634.
der Nederlandſche Landvoogdye te nemen: had. En het is uyt hoofde deezer Ker
mids hy op den weg de tyding van het kelyke waardigheyd , dat men zyn
overleyden zyner Moeije, de Aartsherto borſtbeeld met Geeſtlyk ewaad , en
ginne Izabelle, en voor zich reeds ee zyn wapenſchild met eenen Kardinaals
nen onſtervelyken roem, midsgaders geen hoed op deeze penningen gedekt vindt.
kleyn voordeel voor de Roomſche Kerk,

I. Zyn borſtbeeld in Kardinaals gewaad ſtaat op de voorzyde, binnen het randſchrift deezes
tytels :

*,

FERDINANDUS, DEI GRATIA HISPANIARvM INFANs, z.
FERDINAND, DOOR GODS GE NA DE ZOON VAN
SPANJ E; ENZ:

Zyn gekroond wapenſchild is op de tegenzyde met eenen Kardinaalshoed gedekt, zonder
eenig om-of byſchrift, evenals op deezen

II. Penning, welke zyn borſtſtuk op de voorzyde binnen het zelfde randſchrift, doch niet in (1) voya:
Geeſtlyk gewaad maar in 't volle harnas verbeeldt: mids hy, hoewel Geeſtlyk, zich ſomtyds als ge
duPrin
ce Don
een Krygsbevelhebber, en in volle wapenruſtinge te paarde, niet alleen aan 't hoofd zyner ben Fernande,
den, maar ook by 't doen (1) zyner intreede vertoonde.

pag. 83.

Den Ryn aldus den achttienden van Stevenswaard, ook over de Maas zynde
getoogen, bereykte hy den laatſten dier

Wynmaand zynde overgetoogen, wierdthy
door den Hertog van Nieuburg, en de Keur
(t) voya- vorſten van Ments en Keulen bezocht,
gedEnen bezag onbekend deeze beroemde (2)
ce Don

maand Scherpenheuvel , eene plaats zeer
vermaard door de veelvuldige Beedevaar

ten, en wier heerlyke kapel door den over
Fernande, ſtad, vanwaar hy door eenige benden van leeden Aartshertog Albert, als hier voorge # II.58.Deel
e0
pag. 184. den Hertog van Nieuburg tot Gulik toe meld (*) is, geſticht was. Hier was 't
# wierdt begeleyd: daar hem de Prins Tho dat hem meeſt alle de Grooten van Neder
#
Don, mas van Savoije, en de Markgraaf van(3) land verwelkomden, zulks de weg tuſſchen
Fernande,
e

#” Aytona kwaamen begroeten. Sedert by die plaats en Bruſſel van menſchen krielde,
Kkk 2
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1634. en alom met karroſſen en andere rytuygen hy den Ambroſiaanſchen(*)lofzang in Sin- (") 1e,
TT bezet was. Over Loven zettede hy zyne te Goedeles kerk gehoord, en de uyt Vrank- #
(1) Voya-reys ſedert voort naar ter Vuuren,(1) zyn ryk geweeke Koninginne Moeder begroet

#" de eene luſtplaats der overleedene Aarts, had, voorby de ongeſchoende Karme- o, vo,
FeEde, hertogen, en maar twee uuren van Bruſſel Iiten door de(3)Naamſche binnenpoort op #
Pºg 194 gelegen, alwaar hy eyndelyk den vierden het Hof aankwam. Herten en monden #
van Slagtmaand,door veelvuldige opgerech waaren vervuld met de hoope, welke men #”
te eerboogen, en tuſſchen wel achtduyzend om zyne in Duytſchland reeds betoon
(E#:
Burgers (2) door de Loven de krygsdeugd, van hem en zyn aan• (4) Reſol.
e du Prin- gewapende
2
-

#" ſche poort te paarde zyne intreede deed, ſtaande (4) Landsbewind had opgevat, E#,
-

#e, zynde by deeze gelegenheyd de drang der als onder anderen ook door deezen ge- van Holl.

*” toegevloeide menigtezoo groot, dat hy niet denkpenning, tot zyne eer als Landvoogd #"
dan laat in den avond, en onder de gunſt van Nederland gemunt, kan worden be- ió34 fol.
van het alom ontſtooken toortslicht, naadat

I47.

WCCZCIl,

Zyn borſtbeeld in Kardinaals gewaad ſtaat op het voorſtuk, en daarrondom het rand
ſchrift deezer tytelen:
FER DIN AND U s, H ISPA N1AR UM IN FANS ; SA cRAE Ro MAN.AE
EccL Es 1 AE CARD IN AL 1 s , PR OV 1N c1 A R U M BEL GI
cA R U M G UB ER NAT o R.

FERDINAND, ZO ON VAN SPA Nj E ; KARDINAAL DE R
HET LIGE RO O MSCHE KERK E; LAND VOO GD
AVAN NV ED ER LA NVD.

Eene helderſchynende zon, verbeeldende zyne verquikkende aankomſt, ſtaat op het rugge
ſtuk, door wier alom uytgeſchootene ſtraalen de onder verbeelde zee en landen worden be
ſcheenen en gekoeſterd. Het opſchrift is:
IN COMMUNE BONUS.

HE2TL ZAAM VOOR 'T GEMEE W.

Gelyk men in de Roomſche Nederlanden
by het ontfangen en inhaalen der Vorſtly
ke Landvoogden op deeze wyze het altyd
geweldig drok heeft in 't toeſtellen van eer
poorten,praalboogen, zinnebeelden, en an

|dere Staaten, den Prins van Oranje, den
Kornel en de mindere Hopluyden der ſchut

terye, en andere perſoonen van byzonder
aanzien, zekere hooge opgeſierde Meyſtaa

ken te planten,om aldus dezulken voor wier
dere byſieraaden, zoo is in Holland by de vergader- of woonplaatſen die geſteld zyn,

Burgers van 'sGraavenhaage eene gewoon met de aankomſte van den voorhanden zyn
te in gebruyk van jaarlyks des nachts, naa de groenen zomertyd geluk te wenſchen,
welken de eerſte dag van Bloeimaand zyn en van haare gehoudenis te verzekeren.
beginneemt, voor de Raadkamers, Hoven Volgens deeze gewoonte nu vervoegde
en Huyzen van de Algemeene en byzon zich bytyds, in 't jaar zeſtienhonderd
vyf.

H IS TO R IP EN N IN GE N.
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vyfendertig, Joris de Koleri, Luytenant in het Schutterboek van 's Graavenhaage,

1635.

van een der zes Burgervendelen,mids hy in aangetekend, zulks die alhier niet konnen -

den gemelden nacht met een zyner onder gemeld, doch wel kan beweezen worden,

hoorige rotten ": het Raadhuys moeſt de dat de hooge beſchilderde Meyſtaak, welke
wacht hebben, by Burgermeeſters van 's de gemelde Joris de Koleri voor 't HofVan

Graavenhaage, wier getal van twee tot drie den Prins van Oranje plantte, onder ande

$#
er Staat.
van Holl.

- . . Jan.
1591. fol.
117.

(*) Rector.

door de Staaten van Holland, in 't jaar vyf ren met vyf palmkranſen behangen was,
tienhonderdeenennegentig, is (1) vermeer waar voor hy en zyne onderhoorige Rots
derd, om van dezelve de noodige zinſpreu gezellen van dien Prins met honderd zilve

ken te erlangen: welke door den Beſtier
der (*) der Latynſche ſchoole jaarlyks op
geſteld, en door Burgermeeſters uyt een
driedubbeld getal gekoozen worden, om in

te dukatons beſchonken zyn. En dewyl
de gemaakte onkoſten van den opgerechten
Meyboom niet boven de tachtig guldens

beliepen, zyn van het overſchietende geld

de zyde wimpels, die gemeenlyk wel acht dier vereeringe, ter eeuwige gedachtenis,
ellen lang zyn, met goude letteren geſteld, dusdaanige zilvere penningen geſneeden ,
en aan de Meyboomen gehecht te worden. en onder de Rotsgezellen, die aan het
Hoedaanig nu de inhoud van deeze zin oprechten van de Meyſtaaken de han

ſpreuken in dit jaar geweeſtzy, vind ik noch den geleend hadden, omgedeeld
by eenigen ſchryver van dien tyd, noch

den.
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Op de eene zyde ziet men voor het Hof van den Prins van Oranje den geplanten Meyboom,
en op de andere leeſt men, binnen eenen lauwerkrans dit tweeregelig kreupeldicht:
»

A N N O

z'ER EREN VAN DE PRINS IS DEZE ME I GEPL Awr
Doo R Jo RIS DE COLERI WAS DOEN ONS LUITENANT.
1635.
-

.'

,

-

\
*

*

Dit planten dier Meyſtaaken is alsnog in gebruyk, en ſedert het jaar zeventienhonderd zeſ
tien ook ter eere van den Magiſtraat van 's Graavenhaage geſchied, doch met dit onderſcheyd

dat de oprechting van de zelve nu jaarlyks niet meer door den wachthoudenden Luytenant van
naa gedaane looting
dien nacht, maar met vaſtgeſtelde beurten geſchiedt: gelyk Pieter Huſſon,
in het jaar zeventienhonderdtwaalf, als Luytenant of Hoofdman van 't witte vendel, de eerſte
was, welke volgens die orde de Meyboomen geplant heeft , zulks hy aan iederen Rotsge- (2)Reſol.
zel eenen zilveren lepel omgedeeld hebbe uyt het overſchietende geld van de honderd duka-de Staaten

tons en de driehonderd guldens, die hem, op zyne ingeleverde verzoekſchriften vanwege (2) #n
de Algemeene Staaten en de byzondere Staaten van Holland, midsgaders van de andere giften, E#ol.
die hem van de verdere Standsperſoonen en Bevelhebbers der ſchutterye waaren vereerd gewor- 852.
den.

-

-

(3)Aitze

De algemeene Staaten, zoekende de na
dere verbintenis, die Vrankryk hen had
aangebooden , en waarom zy de laatſte
Vreedehandeling met de Roomſche Ge

voor buytengewoone Gezanten (3)gezon- #
den, en met die Kroone , den negenden en ooi"
van (4) Sprokkelmaand deezes jaars, een #
verweerend en beleedigend Verbond geſloo- (3) Reſol.

van #
magtigden hadden afgebroken, voort te |ten. Uyt krachte van 't welke in't begin
Koning 17 Febr.
zetten, hadden in't voorgaande jaar de Hee- | Zomermaand door den Franſchen
#" Spanje verklaard, en onder
ren Paauw en Knuyt naar 't Franſche Hof de

oorlºg

II. Deel.

## fol,

de ”

, N E DE R LA N D SC H E
1635. de Maarſchalken(1)Chatillon en Brezéeen met de vereende legers, die wel vyftig
(#NET zeer ontzaglyk leger aan de Maas op de duyzend man ſterk waaren, naar Brabant,
# grenzen van Nederland vergaderd wierdt en veroverde, naadat hy den Kardinaal
#" En dewyl het voorneemen der Françoi had genoodzaakt zyne opgeworpene be
Pag,402. zen was om zich by 't leger van den ſchanſingen achter den Demer te verlaa
Prins van Oranje te voegen, zondt |ten, Sint Truyen, Landen, Halen en an
de Spaanſche Landvoogd hen den Prins dere bygelegene plaatsjes. Tienen alleen
Thomas met het Spaanſche leger te ge wilde zich verweeren, dan wierdt naa drie
226

moete, om hen den doortogt te belet vruchtelooze aanvallen, in den vierden

ten. In het Luxemburgſche op de hoog ſtormenderhand veroverd , geplonderd,
te van het dorp Avenne bejegende hy en een yſlyk (2) ſchouwtooneel van de #
het Franſche leger , tegens het welke de wraakzucht der getergde ſoldaaten: waar- fer, tom I.

Spanjaards, den twintigſten van Bloei van de tyding alle inwoonders der Spaan- P'53"
maand, eenen veldſlag waagden. Doch ſche Nederlanden met eene verbaaſdheyd,
naa vyf uuren vechtens zaagen deeze hun die op aller aangezigten te leezen was,
ne benden, ten koſte van vierduyzend overſtelpte , zulks zy niet zonder re
dooden en achthonderd gevangenen, ge den, en vooral die van Ryſſel, op
heel verſlaagen. Alle de krygsruſting , deezen legpenning om Vreede wenſch
veele vendels en ſtandaarden, en de mee ten, als welke, nu Vrankryk van zy
ſte pakkaadje vielen den overwinnaaren in nen kant ook den oorlog verklaard had,
handen, welke, ſedert geenen tegenſtand diergelyke vruchten des krygs op hun
ontmoetende, zich op de hoogte van ne grenzen, die totnogtoe vry geweeſt
Maaſtricht by het Staatſche leger voeg waaren , voortaan te verwachten had
den. De Prins van Oranje trok hier op

den.

Het geharnaſte borſtbeeld des Spaanſchen Konings, met den Ridderlyken halsband van 't Gul

den vlies geſierd, ſtaat op de voorzyde, wier rand met deeze tytelen omzoomd

REX,
INSULENs1 s. 1635.

PHILIPP Us IIII, D E1 GRAT 1 A HISPANIAR UM
PROVIN CIAE

is:

D OM IN U s

e

PHILIPs DE IV, door Gods GENADE KoNING VAN SPANJE,
-

HEER DER KASTEL NTE VAN R2 SSEL, 1635.

Op de tegenzyde ſtaat het wapenſchild van Falempin, wiens bovenhelft geel en de beneden
(3) Bre
viar.Rom.

in Com

pletor.
(4) Eccleſ.

kap. L.
W. 24.

helft rood is, dat van Ciſoing, 't gene uyt drie blaauwe ſchuynſe balken op een goud veld be
ſtaat, in 't midden dat van Ryſſel, zynde eene witte leli op een rood veld, dat van Wavraing,
't gene een wit ſchild op een blaauw voert, en eyndelyk dat van Comines, 't welke binnen
eenen gouden rand drie goude Sint Jakobſchulpen in 't verband van eene goude keper op een
rood veld voert: welke vier rondom ſtaande wapens, die der vier Hooge gerichten der Kaſtel

nye van Ryſſel zyn. Voorts leeſt men in den rand deeze ſpreuk, genomen (3) uyt het dage
lykſche Getydeboek der Roomſche Geeſtlyken, en ontleend van Jeſus den Zoon (4) van Sirach:

1

DA PACEM DoMINE IN DIEBUs NosTRrs.

-

GEEF VREEDE HEERE ! IN ONZE DAG EN.

Naadat deeze algemeene verſlaagenheyd | nog meer was toegenomen, toog het ver
ſedert, door het veroveren van Dieſt, |bonden leger den veertienden van Zomer
-

maand

H IS TO R., I PETN N IN GE N.
maand naar Bruſſel, onder wiens wallen de

III. Boek.
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't land doorliep, veeltyds de uytgezondene

163s.
-w-en

(1) Aitze
ma zaaken Kardinaal

Ferdinand (1) met de verzwakte benden ſloeg, den toevoer onderſchepte,
van ſtaat Spaanſche benden was geweeken, om den en genoegzaam geheel afſneedt. Dit veroor
## onderſtand, die hem door den Keyzeruyt zaakte eenen ondraagelyken hongersnood,
foi, Duytſchland, onder het beleyd van den en die weder veelvuldige ziekten onder
Graaf Pikolomini, ter herſtellinge wierdt de benden, waar door, mids de ongewoo
toegezonden, buyten gevaar van aange ne hette van den zomer deezes jaars, dit
taſt te worden, aldaar af te wachten. Des

ſchoone leger, waarvan geene weêrga ſe

ſloeg het vereende leger, wel ziende dat dert veele jaaren in Nederland gezien was,
aldaar niets voordeeligs zoude, te verrich

hand over hand afnam en in zich zelf ver

ten zyn, zich eerſt tuſſchen Tienen, Bruſ teerende wegſmolt. Zoodat op de tydin
(2) Neu
ville Hiſt.

ſel, en Loven (2) neder, en den vyfentwin

-

(4) dat Pikolomini met de Keyzerlyke #"

# tigſten van Zomermaand het beleg voor hulpbenden over de zesentwintigduyzend fer, tom.I.

#eel, de laatſtgemelde plaats, waar in de Kar man ſterk, te Namen gekomen was, het P*ë 3**
*** dinaal Ferdinand, onder het beleyd van beleg. den vierden van Hooimaand opge
den Heer Grobbendonk, ouden geweezen brooken wicrdt,de Prins van Oranje met het
Stedevoogd van s'Hertogenboſch, bytyds Nederlandſche leger naar het Staatſche Bra
eene zeer ſterke bezetting geworpen had. bant, en de Françoizen naar Roermonde

Welke het beleg voorziende van alle kanten trokken: op welken aftogt van de laatſten,
het noodige liet aanvoeren, 't gene tot eene mids de grond aldaar heel zandigen de hette

langduurige beſcherming vereyſcht wierdt. zeer groot was, nog wel vyf (5) ofzesduy- E#
De Prins van Oranje integendeel toonde
geenszins alhier zyne gewoonlyke voort
vaarendheyd in 't voortzetten der werken,
of om het Franſche leger te doen verſmel
ten, uyt zeker misnoegen, dat hy tegens

zend omkwaamen, waaruyt eene beſmet- van H#
ting
ontſtondt,
die van
ook Holland
de andere
benden, ##
ja
zelfs
de ſteden
aantaſtte',
pag. 4II,

zulks het Franſche leger in eenen zoo e
lendigen ſtaat gebragt zynde veeleer een

den Kardinaal van Richelieu had opgevat, weereloos gaſthuys vol zieken, dan een

of omdat hem het noodige, door het te ſtrydvaardig krygsheir geleek.

De Span

diep intrekken van 't Land, ontbrak, im jaards integendeel hadden ondertuſſchen
mers de verdeeldheden en wantrouwe maa

uyt hunne achter den rugleggende land

men dagelyks toe onder de verſcheydene ſteden eenen grooten overvloed van eet
Landsluyden , waardoor de aanvechtin waaren bekomen , en konden zich niet

gen dagelyks traager voortgezet, en de eet genoeg verwonderen over de zeldzaame waaren onnut verſpild wierden, zulks in 't omwending van het wedergekeerde geluk,
kort beyde de legers in 't midden van het als ziende hunne vyanden, die hen in de
(3) Aitze- vyandelyke land aan alles (3) gebrek kree voorige hongersnooden voor Hooieeters ,,

#" gen. Invoege , naadat het platte land (*) hadden uytgekreeten, thans op hunne # #",
E oºit rondom Dieſt, Tienen en Sint Truyen was beurt met de zelfde geeſelroede geſtraft, " "

# kaalgegeeten, de benden zich genoodzaakt en zich buyten verwachting, op eene zoo
" zaagen om haar onderhoud tot onder de wonderdaadige wyze, door Gods #

# van Luyk met veel gevaars te haa

gered: waarvan de gedachtenis op deezen
en,midsdevyandlyke ruytery, die geſtadig legpenning bewaard wordt.
-

- r

-G

-

-

...

Op de voorzyde wordt, nevens het wapenſchild van den Heer Engelbrechtzich
Raveſchot
, die (6)Troph.
aan de beeke de Brab.

in 't jaar 1612. Verzorger der Vaarte geworden was, (6) de Profeet Elias,

Krith verbergende, door eene rave, die hem (7) brood brengt, geſpysd, waar rondom in den fol.
#"
473.
-

rand dit jaarſchrift ſtaat:

.
*

*

: : : : : : :-

. .
-
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(7) I.Boek
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Het geluk ſtaat op eenen werreldkloot tuſſchen twee fruyt- of bloemtroſſen op de tegenzyde,
wier rand met dit jaarſchrift omzoomd is:
F o RTV NA RE DVX VERs VRA VICE M.

ZOO ZAL HET WE DER GEKOMEN GELUK DE KANS
VERKEEREN.

Welke zinſpreuk ook door het aanmer ladders beklimmen. En ofwel de aanval
kelyke verlies van Schenkenſchans wierdt lers ſtraks door den ſchildwacht ontdekt,
bewaarheyd. Deeze ſterkte, die haaren en de bezettelingen te wapen (3) geroepen (3) Ned:
naam van den ſtichter Maarten Schenk

Wierden, zoo

# # # # #.

ontleent, is by Nederelte op eenenhoek, aanſlag echter voort en geraakten, in de I, deel,

daar de Ryn zich in tweën ſcheydt, ge ſterkte gekomen zynde, met de bezettin- ***
legen, en wordt, om het gebied, dat zy ge handgemeen. Welke zich ook eerlang
over dienſtroom voert, als een voormuur vanachteren vindende aangetaſt door eenen
der Vereenigde Geweſten aan dien oordge tweeden hoop, die langs eenen anderen
(1) Neu, ſchat. Adolf van (1) Enholt een Gelderſch kant den wal beklommen had, den moed
# # Edelman van geboorte, die Luytenant verloor en het op een vlugten ſtelde. Op
I deel, Kornel was, en te Gelder in bezetting deeze wyze wierden de Spanjaards mee

Pºé * lag, verſtaan hebbende hoe die ſchans ſter der ſterkte, en ſloegen alles ter neer,
weynig bezet, en nietalleen van 't noodi wat zich niet, met over de Waal te vlug
ge onvoorzien, maar ook de wal eeniger ten of zich te verſchuylen,aan de eerſte woe

maate vervallen, en de Staatſche uytleg
ger uyt ſpaarzaamheyd vandaar vertrok
ken was, ontwierp by zich zelven eenen
aanſlag, om die ſterkte te overrompelen,
en toog tot dat eynde den zesentwintig

de van 't vernielende zwaard des overwin

naars onttrokken had. De geweezen Slot

voogd van Welderen, hoewel hem lyfsge

nade wierdt aangebooden, had liever vech
tende te ſterven dan zyne aanbetrouwde
ſten van Hooimaand met ruym vyf ſterkte aan Enholt in te ruymen. Wien de

honderd geoefende krygsknechten, die Kardinaal, in erkentenis van deezen wel
uyt de Spaanſche bezettinge der ſtad uytgevoerden aanſlag, met eene goude ke
# Gelder geligt, (2) en met twee wagens, op ten, en vyftigduyzend guldens aan geld,
van ſtaat welke hy de ſtormladders gelaaden en met midsgaders het bevel over de veroverde
# # hooi overdekt had, langs het huys te Halt ſchans beſchonk. En dewyl de Spaanſche
tol. 276 over de Waal derwaart. In alle ſtilte aldus Landvoogd, door het winnen en vaardig
zonder ontdekt te worden tot onder de huy verzorgen dier ſterkte, het beleg verydel
zen, die buyten het ſlot ſtonden, gena de dat de Prins van Oranje nog voor 'teyn
derdzynde, en de zynen daarachter in ſlag de van den veldtogt op Gelder voorhad,
orde geſchaard hebbende, deed hy de me heeft men, ter beveſtiging van de hooge
degebragte manſchap langs den Dykdam en verwachting, die men op zyne aankomſt in
den genoegzaamen droogen oeverder Waa Nederland van zyne bequaamheyd had op
le de ſterkte naderen, en van twee ver vat, deezen legpenning in 't licht gegee
ſcheydene kanten met de medegevoerde WCIl.
*

Eene zon, waarby men den Kardinaal op zyne aankomſt vergeleeken had, beſchynt op de
eene zyde eene zonnebloem, die aan den boord des Ryns opſchiet, binnen dit omſchrift:
DEDIT EXPECTATA TU ERI.

HT HEEFT HET VERWACHTE DO EN BESCHOUWEN.
In
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In den rand der andere zyde leeſt men rondom het wapenſchild van den Heer Jan van Four- 1635.
7 JTEN

neau, Heer van Kruykenburg, die in dit jaar (1) Schepen te Bruſſel was, dit opſchrift:

de Brab.
tom, ll.

1635.

fol. 461,

CAL CU L I A ER AR II BRUXELL EN s 1 s.
LEGP EN NINGEN DER BRUSSEL SCHE SCHATKA MER.

1635,

Onbeſchryvelyk was de verſlaagenheyd, in de ſterkte werpen, dat de bezettelingen (4) Aitte
als de tyding van dit verlies in de Vereenig genoodzaakt waaren de huyzen (4) te ver- mazaaken

#
wal te woonen. Ondertuſſchen poogden iE#

de Geweſten kwam, mids men aldaar be laaten, en in onderaardſche holen van den
vreeſd was dat niet alleen de Betuw en Ve

luw, maar ook Zutfen , Overyſſel, en de Spanjaards wel de benaauwde ſterkte te fol. *76.
(2) Aitze- een groot gedeelte van Vrieſland, (2) en redden, maar de beſchanſing der belegge
#" der Ommelanden door den vyand onder ren te ſterk en de zaak dus ondoenlyk vin
en ooit brandſchatting zouden geſteld worden. Des dende, verzorgden zy nietalleen de toegan

#

beſloot men de verloore plaats, ten ſpoe gen van Brabant,om voor eenen diergelyken

digſte dit doenlyk waare, te herwinnen, tweeden inval gedekt te zyn , maar lie
# de Prins van Oranje bevel om het ten onder het beleyd van den Markgraaf
Tolhuys te verſterken, in de Overbetuwe van Lede op den zeſtienden van Wyn
eene nieuwe Schenkenſchans op te wer maand (5) Limburg belegeren, om door (5) Neu
pen,en aan de Duffelſche zydeden oever des deeze afwending Schenkenſchans te be- #
Ryns tegenover Kleef te verſchanſen : houden. Dan de Prins van Oranje liet in deel,"
waartoe, tot meerdere voortzetting des hierom zyn voorneemen niet vaaren, maar, P****
onaangezien die ſtad eyndelyk door den
#
er Staat. werks, vierhonderdduyzend guldens (3)
#oli door de Staaten wierden ingewilligd. De Spanjaard gewonnen wierdt, zyne aan
#Pee,
1635. fol. Kardinaal integendeel, die met de zynen vechtinge geſtaadig voortzetten, en ge 1636.
2 I7.
tuſſchen Kleef en den Ryn gelegerd was, duurende de geheele winter met dien naa
beval naar 't voorbeeld des Prinſen het huys druk achtervolgen, dat de bezetting, naadat
te Gennep te verſterken, ſloeg zich ſedert de Graaf Pikolomini met vierduyzendpaar
tuſſchen Goch en Burik neder, en was van den en twaafduyzend (6) man te voet ver- (6) A#
voorneemen over den Ryn te komen. geefſch voor 't laatſt getracht had de ſchans ##
Dan de Prins dit belet, en zoo by de nieu te ontzetten, den negenentwintigſten van en ook
zeſtienhonderdzesen- ##
J
fol. 3o4
we ſchans, als het Tolhuys, en de Haa Grasmaand desiaars
neveereſluys drie bruggen over den ſtroom dertig, met Graaf Willem van Naſſou het Reſol
gelegd, en aldus de gemeenſchap van verdrag der overgaave (7) ſloot en onderte- #
Schenkenſchans met den vyand afgeſnee kende. Deswierdt tot lof van Frederik Hen- van Holl.
den hebbende, liet zoo op den overgele drik, die geenen minderen roem door het #l.
gen oever van 't Spyk, als in de Betuwe winnen der Schenkenſchanſe, dan dC III.
van de zyde der nieuwe Schenkenſchanſe Spaanſche Landvoogd door die te verraſſen, #l.
CIl

*-le

de loopgraaven openen, en zooveel vuurs behaald had, dees gedenkpenning gemaakt. 125

# borſtbeeld, geſierd met eenen kanten bef en veldheerlyken ſluijer, ſtaat op het
VOOIT

; binnen het randſchrift deezer tytelen:

HENRicus FREDER1c vs, De: Gratia NAT vs AURanie
PR1 NcE Ps ; COMEs NASs Av1.AE.
II. Deel.

Mm m
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N E D E R LA N D SC H E
w,

1636.

FREDERIK HENDRIK DOOR GODS GE NA DE GEBOOR EN
PRINS VAN ORANJ E ; GRAA F VAN NAS SO U.

(1) Virg il.
AEneid.
Jib. VI.
Yſu 17o.

Het ruggeſtuk vertoont, om dem voorgaanden legpenning te beantwoorden, die te Bruſſel op
het verraſſen van Schenkenſchans geſlaagen was, insgelyks eenen zon en zonnebloem, doch on

der deeze (1) byſpreuk van den Heldendichter:

J. Came
rariiſymb.

NON IN FERIORA SECUTU S.

Cent. I.

embl. 49.

Hr HEEFT GEEN E GERINGERE ZAAK EN NAAG EJ AAG D.

In denzelfden tyd, dat men naauwelyk, zoude voortgezet worden. Alwaar de we
nevens Vrankryk den kryg met meerdere derzydſche Gemagtigden, denderden van
kracht beloofd had voort te zetten, en

alom niet dan oorlog geblaazen wierdt,
was nogtans voor 't eynde van 't voorgaan
de jaar opnieuws eene handeling met de
Spanjaarden, om den kryg in vreede te
verwiſſelen, begonnen, onder voorwend

Wintermaand, opnieuws in onderhande
ling traaden, en de Griffier Muſch ver
toonde dat zyne Meeſters zich buyten en
zonder de Kroone van Vrankryk, met wel

ke de Vereenigde Geweſten zich zoo pleg
tig hadden verbonden,(6) in geene hande- (6) Reſol.

ſel van te handelen wegens dat van de ling konden inlaaten. Dierhalve vonden #
Spaanſche zyde het huys te Gennep, en de Spaanſche Gemagtigden billyk, byal- 1, Dec,
van de Staatſche zyde dat van Raveſteyn
(2) Aitze
jna zaaken

dien de onderhandeling haaren voortgang # "

tegens de gemaakte verbintenis (2) van het had, dat de Afgezanten van (7) den Key- #

van ſtaat.
en oorl.

jaar dertig geſterkt waaren. In Wyn zer, der Koningen van Spanje en Vrank: #
maand was te Aarnhem door eenen gewee ryk, midsgaders der Vereenigde Geweſ- 14 Dec.

II. deel,
fol. 276.

zen Spaanſchen Ritmeeſter de eerſte ope

ten met elkanderen deswegen te Ooſter- #"

ning hiertoe gedaan, en door den Prins en hout, eene plaats onderhoorig aan Breda,
de Staatſche Gemagtigden de Griffier Muſch zouden te ſamenkomen en onderling han- (8) Reſol:
(3) Reſol.
der Staat.
van Holl.
22 Octob.

1635. fol.
196.
(4) Aitze
ma zaaken

van ſtaat
en oorl.

II. deel,
fol. 282.

gelaſt, om vanwegen de Vereenigde Staa

delen.

Dan als dit den Gezanten van derStaaten

ten de voorſlaagen van Don Martini Axpe,
(3) geheymſchryver des Konings van
Spanje te Kraanenburg te gaan hooren. En
ofwel dees niet naarbehooren gevolmagtigd
en zyn gedaane eyſch vry buytenſpoorig
was, zoo vonden de byzondere Staaten
echter goed, mids men hen van de aange

Vrankryk was aangediend, deeden die #
daartegens, op den dertienden van Winter- 1635.fol.
2.

maand, (8) een zeer krachtig vertoog, # Ange
verzochten ſedert (9) uytſtel der ſamen- manaken

komſte, en bragten het eyndelyk zoover- #
re, dat de handeling aan het ſleuren (1o) iſ deel,”
raakte. Hoewel aldus de begonnen pays-

#l.

(5) Reſol.

handel genoegſaam was afgebrooken, zoo derStaaten
derStaaten vange handeling tydig kennis gegeeven (4)
van Holl. en hun gevoelen ingenomen had, dat de
gaf hy echter aanleyding dat weder een #"
15 Dec.
handeling
over
een
Beſtand,
die
te
Kraa
dusdaanige legpenning in dit jaar gemunt 1636 fol.
1635. fol.
nenburg begonnen was, te Turnhout (5) | wierdt.
2.O.

22. I•

De voorzyde heeft in den rand, rondom het gekroonde borſtbeeld des Spaanſchen Konings,
deeze tytels:

PHILIPP us IIII, De1 GRAT 1A HISPANIARuM REX, DoM1Nus
PROVI N CIAE IN SU L EN s Is.

1636.

PHILIPs De IV, door Gods GENADE KoNING VAN SPANJE,
HEER DER KASTELNTE VAN RYSSEL. 1636.
Rondom

H I S T O'R I P EN N IN GE N.
III. Boek. 231
Rondom de vyf hiervoor beſchreevene wapenſchilden, leeſt men in den rand der tegenzyde 1636.
deeze ſpreuk, genomen uyt het dagelykſche (1) avondgebed der Roomſche Geeſtlyken, en (1) Bre
ontleend van (2) Jeſus Sirachs Prediker:

viar. Rom.
in Com

L"

pletor :
(2) Eccleſ,
kap. L.
Y. 24.

DA PACE M DOM IN E ! IN DIE BUS N O ST R I S.
GEEF VREE DE HEERE! IN ONZE DAG EN.

Terwyl dit voorviel raakten de Veree
nigde Geweſten in een zeer groot geſchil
met Koning Karel, wegens het vangen van
den haring op de kuſten van Grootbrittan
je. Welke viſſchery althans zeer merke

de Groot voor de vrye zeevaart van het
zelve de (9) pen opgevat, en beweerd , (o)HGro

dat die gewaande eygendom der zeen eene #.
inbreuk was in 't recht der natuure en dat

der volken , dat God van den beginne de
lyk was toegenoomen, en om de groote zeen en lucht, evenals de aarde, aan ieder ge
ſchatten, die de Nederlanders daardoor be meen gelaaten had: doch dat alleen de aar
kwaamen, van de nydigheyd der Engel de uyt noodzaakelykheyd, en geenszins

ſchen op de hielen gevolgd wierdt. Want

de lucht of zeen ſedert verdeeld, veel min

# al in het jaar zeſtienhonderdeen (3) waa iemand in 't byzonder eygen geworden waa

#" ren

vyftienhonderd haringbuyzen, van ren. Des te willen betwiſten de (1o) vry- (io Larrey
vierentwintig tot dertig laſten groot, uyt heyd der zeen was de zeevaart vernietigen, #
(4)Politike de Vereenigde Geweſten naar de (4) Kuſ. dit weder den band der volken verbreeken, IV. fol.
# ten van Engeland tot het vangen van haring en de werreld in de uyterſte ongelegenheyd *
Holl. pag. in zee geſtoken. Het welke van Sint Jan en verwarring ſmyten. Hoezeer deeze
27.
tot Sint Jakob op de hoogte van Hitland, grondſtellingen onwederlegbaar ſcheenen,
Fayerhil, en Boekenes; van Sint Jakob zoo bleeven zy echter niet onbeantwoord,
De la
tot Kruysverheffing omtrent Boekenes of Want behalven Johan Burough (11) gaf Jo (11)
Souverai
Seveniot; en van Kruysverheffing tot Sin han Seldenus in dit jaar (12) een wydloopig neté des
In erS.
te Katryn in't Diepwater omtrent ten ooſ geſchrift in 't licht, waar in hy nietalleen (12)
Joan
(5) Politi-ten van Jarmuyde (5) met zeer groot voor het tegendeel trachtte te bewyzen, maar nis Seldeni

#
deel der uytreederen geſchiedt : vermids ook ſtaande hieldt dat den Koningen van
van Holl. deeze ſchepen, toenmaals teſamen wel

mare clau
ſum.

Grootbrittanje de eygendom der omleg

Pºg *

veertigduyzendlaſten harings vangende, tot gende zeen ondeelbaar met alle naabuuri

tweehonderd guldens het laſt waardig, meer
dan (6) tachtig tonnenſchats in 't land brag
# #" ten Welke viſſchery ſedert nog merkelyk is
van Holl toegenomen. Zulks, indien waar is 't ge
(6) Politi

***

geen aangrenzende landen alleen toekomt.

Om welke ſtellingen te beveſtigen hy alles
te berde bragt, wat ooit op de oude pen
ningen en in de ſchriften der Griekſche,

ne Walther Rawleggetuygt, de Nederlan Hebreeuwſche,Romeynſche,en laaterevol
ders omtrent het jaar zeſtienhonderdtien ken wierdt gevonden. Dit doorwrochte boek
met drie duyzend ſchepen en vyftigduy droeg hy in dit jaar den Koning van Enge

zend menſchen op de kuſten van Engeland land op, die daaruyt zoo groot behaagen
geviſcht hebben. Des bragt de nydigheyd ſchepte, dat hy op't aanraadenzyns Raads
van dien landaardt, wien zoo groote win een bevel gaf, dat voortaan altyd een afdruk
ſten in 't oog ſtaken, thans den ouden zel van dit werk in de (13) Boekzaal des (13)Lartey
eyſch, van dat de eygendom der zeen de Raads, desgelyks een in der kroone(*) ſchat- #
Engelſche Kroone toekomt, opnieuws te kamer,eneyndelyk ook een in't Hof der Ad- #".
berde, en vorderde niet alleen van de Ne miraaliteyt zoudemoeten bewaard worden. #1.
(7) Politi- derlandſche viſſchers (7) den tienden ha Of nu waarlyk dit werk die achting verdien- #ste
# ring tot tol of laſtgeld voor 't gebruyk der de, ſtaat ons geenszins te onderzoeken , "
van Holl. zeen, maar Koning Karel gaf ook in dit maar alleenlyk alhier aan te merken, dat
* jaar een uytdrukkelyk
in 't licht Koning Karel nu zynen ingebeelden ey

#

# (8) waarby hy aan ieder het viſſchen in de gendom zoodaanig meende te zyn ge
van Holl." Brittanniſche zeen verboodt, zoo zy alvoo veſtigd en beweezen, dat men zich niet
6 Juny
1636. fol. ren,naaſt betaalen van den begeerden tol,daar ontzien hebbe, zoo in dit als de volgen
I32.
toe zyne toeſtemming en toelaating niet de jaaren, deeze penningen in 't licht te
-

-

-

-

hadden gekreegen. Voorlange had Huyg

geeven.
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I. Op de voorzyde van den eerſten ſtaat het ſierlyke borſtbeeld des Konings , binnen den
zoom deezer tytelen :

CAROLUS I, DE 1 GR AT 1 A MAG N AE BRIT ANNIAE,
FRAN c1 AE, ET HIBE RN 1 AE REX.
KAREL DE I DOOR GODS GE NA DE KONING VAN GRO O T

BRITTANj E, VRANKRTK, EN IERLAND.

# ſchip met gezwollen zeylen is op de tegenzyde, binnen dit hoogmoedige randſchrift ,
verbeeld:

NEC MET A MIHI, QUI TERMINUS ORBI.

t

PAAL DER WE R RELD
HErDs
scNE
ze LFISDE
Voor Mr, DIEBEN,
BEPAALING.
GEE
n

des Konings
II. De tweede is den eerſten gelyk, en beſtaat zyn verſchil in dat het borſtſtuk
afbeelding kan gezien

alhier met eenen anderen kraag en in 't harnas verbeeld is , als in de
worden.

-

III. De

H IS TO RIP EN N IN GE N.

III. Boek.
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III. De derde, die een legpenning is, en welken ik nergens dan in de penningkas van den 1636.

#

Heer Balthazar Scott, Raad en Oudſchepen der Stad Amſterdam, midsgaders
van
's Lands middelen aldaar, gezien heb, voert op de voorzyde des Konings geharnaſt bor beeld,

-a

binnen het randſchrift deezer verſchillende tytelen:

CAROL US DE 1 GRAT 1A ANGLIAE, SCOT 1 E, FRAN c1AE, ET
HIBER N1/E REX, FIDEI DEFENS OR.

KAREL, Door Go DS GENADE KONING VAN ENGELAND,
SCHOTLAND, VRANKR rK, EN IERLAND; BESCHER
MER DES | GELOOFS.

De tegenzyde verbeeldt een welbezeyld zeebouwend Schip, omzoomd met dit verſchillende
randſchrift:

NEC META MIHI, QUAE TER MINUS ORBI. 1639.
DAT AAN DE WER RELD EEN SCHE ? DS PAAL IS , IS MY
GEEN E2 ND PAAL.

1639.

i) Reſol.
erStaaten
van Holl.

#
De#, . . Het gemelde boek van Seldenus door
1635.fol.
234.

en voer voort met het invorderen van 't laſt

hunnen Afgezant Joachimi den Staaten (1) geld. Waar tegens de Vereenigde Geweſten,

# zynde toegezonden, ſtelden zy dat in han hoewel zy met de Kroone van Engeland
#" den van Peter Kuneus (2), die daar tegens niet wilden in oorlog treeden, op 't naa
### Zyne bedenkingen inleverde. Endewylmen drukkelykſt echter hunne klagten deeden,

#"" ſtraks afmeette de naadeelige gevolgen, en beſlooten hun recht te (10) handhaaven, (ro)Refol,
3) Reſol, die hier uyt te duchten ſtonden, ontboodt onaangezien veele Hollandſche ſchippers #

# men den Heer Joachimi, onder voorwend (11) reeds uyt bevreesdheyd de toeſtem- #"
#*" verzellen in 't geheym thuys, om met hadden verzocht, en door 't geeven van #Refo',
96

23 April ſel van het lyk zyner (3) Huysvrouwe te ming des Konings om te moogen viſſchen 1636.fol.

(4) Beſol hem over zoo tedere zaak, die men de pen de geëyſchte ſchatting verkreegen. En of derStaaien

# ne niet vertrouwen koſt, te raadpleegen. wel door de geſchillen, die ſedert tuſſchen #
En waarlyk veelvuldig (4) waaren de be dien Koning en de Schotten ontſtonden, en #.
denkingen hier over, en zy eyndelyk te eerlang ook tot de Engelſchen overſloegen, *9.
13%, en raade geworden van den Heer Konelis (5) | in de volgendejaarentewege gebragt wierdt, (r.)Maris
#el. van Beveren, die algemeen Rentmeeſter dat
hy, de handen vol werks hebbende, liberi vin
I72.
van Zuydhollanden Heer van Strevelshoek op den eygendom der zeen zoo ſterk niet #e
13Juny.

#

# was, met verſcheydene zeer heerlykeſchil

meer aandrong, en die zaak dus genoeg- gun, Li

van Hoi deryen, paarden, en andere geſchenken, zaam aan 't verflaauwen raakte, zoo liet ech-

#n als 'buytengewoonen. Afgezant, aan den
E72: .

#

ter de Heer Dirk Graswinkel niet naa het domin.

Koning van Engeland te zenden, om, waa uytgegeevenboek van Seldenus(12), en dat ".

# re het moogelyk, zyne Majeſteyt van den

van Peter Burgus een Genueeſch, die den

##

van ſtaat voorgewenden eygendom der zeen te doen eygendom der zeen ſtaande hieldt, naa- ##
39. fol.
# afſtaan. En vermids de Koning, om zyn maals op eene zoo geleerde wyze te beant- #
folºog gewaand recht te handhaaven, den Graaf woorden, dat die van Holland, op den 3 en 4.
#, (6) van Arundel bereyds met een deel ſche voorſlag der Algemeene Staaten, om Gras. E#
-

derStaaten

#oi
pen van (7) oorlog had in zee gezonden, winkel, onder den tytel van Voorſpraak van Holi.
8
l
# # en van de haringbuyzenden geëyſchten (8) des Lands op 't ſtuk der zee, met eene jaar- º#
-

I 68.

-

:.

ee

-

tol, tot eenen gulden van 't laſt, deed (9)

lykſche (13) inkomſte van vyfhonderd #"

# invorderen,

vonden zy goed om onder guldens te beſchenken, totdat hy met eene derStaaten
#
#" het beleyd van den Luytenant Admi andere bedieninge zoude zyn begiftigd , E#
## raal van Dorp ook eenige ſchepen, tot ge hunne bewilliging (14) gaven : mids dat # #
-

-

::"

,

-

-

-

-

-

-

-

leyde en dekking der viſſcherye in zee te het gemelde boek door eenige Staatſche Ge- #9.

-

(9) Reſol brengen. Wat poogingen ondertuſſchen de magtigden zoude onderzocht, doch niet ge- d#
er Staaten
# Staatſche Afgezant ſedert aan 't Engelſche drukt (15) worden, hoewel naamaals, als de van Holl.
16 oét, hof by den Koning aanwendde, zoo bleef Staatmet Engeland in oorlog raakte,hierop # }
-

e

•-

• IO

-

#* " die echter by zyn eens genoomen beſluyt, verandering is (16) gevallen. Dees Gras- #"

AI4.

II. Deel.

Nm n

winkel
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N E DE R LA N D SC H E
1636. winkel was van Delft geboortig, met luchtige Vryeſtaat tot Ridder van Sint Mar
- Vrouwe Geertruyd van Loon getrouwd, kus verhief: gelyk hy ook in zyn Vader
en een der ervaarenſte Rechtsgeleerdenzy land, om zyne, zonderlinge eygenſchap- ,
ner eeuwe.

d

En hoewel hy in zyn boek pen, tot (*) Rechtsvorderaar des Lands ##
van Holland is aangeſteld geworden, en kaal.

%# van (1) de Opperſte magt vry voordeelig
tis.

voor het gebied der gekroonde Hoofdenſe in de hoedaanigheyd van Griffier en Ge- aya,

dert geſchreeven had, zoo liet hy echter ee heymſchryver van de Gerichtskamer (f) ##
ne groote achting voor den Vryenſtaat van der onverdeeld gebleevene Landen te tit. '
Veneetſië blyken. Want als die met den Mechelen den twaalfden van Wynmaand
Hertog van Savoye over den voorrang in des jaars zestienhondendzesenzeſtig aan
een zeer heevig geſchil raakte, nam hy de eenen hartvang , in den ouderdom van

# pen voor de Veneetſlaanen in de hand, zesenzeſtig jaaren overleeden, (3) en ##
dent Inter en gaf een (2) wydluchtig geſchrift in in de Groote kerk van 's Graavenhaage #"

#

'tlicht, in 't welke hydenbetwiſtten voor begraaven. Dit heb ik hier wat wydloo

Remp & rang voor Veneetſië tegens den Hertog van piger aangehaald, dewyl zyne gedachte

#

Sabaud.

Savoye op eene zoo geleerde wyze ver

nis

#

deezen gedenkpenning bewaard

-

Ducem. deedigde en beweerde, dat hem die door

WOICII.

's Mans borſtbeeld, omhangen met de Ridderlyke keten van Sint Markus, ſtaat op de voor
(4) Les

S#

zyde, welke Ridderordre eenigen willen, dat (4) ſtaande de regeering der Hertogen, en als

#ns du het lighaam van dien. Evangeliſchryver van Alexandrië naar Veneetſië wierdt overgebragt, zou
Monde:
tom. IV. de zyn opgerecht. Voorts wordt in den rand dit omſchrift geleezen:
Pag, 319.

THEoDorus Joannis Frervs GRASwINCKEL, Eoyes AURATus
EQy 1T U M DIVI MARCI, DOMINu s HOLIACI, FISCI
HOLLAND1 AE ADVOCAT U s.

DIRK JANS Zoo N GRASWINKEL, GULDRIDDER VAN DE RID
DE RORDRE VAN SINT MARKUS, HE ER VAN HOLT,
AD VOKAAT FIS KAAL VAN HOLLAND.
(5) Reſol.

Met welke bedieninge van Advokaat Fiskaal hy, op verzoek des Prinſen van Oranje, naa
der Staat.
van Holl maals (5) op eene (6) jaarlykſche wedde van dertienhonderd guldens en andere voordeelen aan
12 Sept, dat ampt gehecht, wierdt beſchonken, met de vryheyd van, niet tegenſtaande zyn bericht

#45
fol ſchrift anders inhieldt, de Heeren van de Ommelanden in zeker
186.

#

raakende de

#

Oldampten, tegens de ſtad Groeninge, tot het uyteynde dier zaake te moogen lyv en bedienen.
erStaaten Zyn gehelmd wapenſchild, met de Ridderlyke ordre van Sint Markus omhangen, ſtaat op de
van
Holl. tegenzyde, en in den rand deeze zyne eyge zinſpreuk:
18 Sept.
1646. fol.

NEMO IGN AVIA FACTUS IMMORTAL IS.

299.

NIEMAND IS DOOR LUTHEZ D ONSTERVEL2 K GEWORDEN.
Want

III. Boek.

H IS TO RIP EN N IN GE N.
Want het is niet dan door veel blokkens,

dat men tot dien top van eere geraakt,en waar
toe de eerſte beginſels en trappen gemeen
lyk op de Hooge Schoolen gelegd worden.
Om aan hunne jeugd dit middel te bezor
gen, hadden die van den Magiſtraat van
Uytrecht, naar 't voorbeeld van Amſter

2 35

echter geenszins aan de zelve, als gee- 1636.
ne hooge ſchool zynde, het recht van te
moogen leeraaren toedienen. Desnaamen de
Staaten van Uytrecht, ziende den toeloop,
dien de Doorluchtige ſchool hunner Hoofd
ſtad had, in den aanvang deezes jaars een

beſluyt, om de zelve in eene Hooge School

dam, reeds over twee jaaren den zevenen te verwiſſelen, waar toe de plegtige brie

twintigſten van Lentemaand goedgevon
den eene Doorluchtige ſchool in hunnc
ſtadopte rechten,en Gysbert Voet tot Leer
(1) Aca- meeſter der (1) Godsgeleerdheyd, Antoni

ven van aanſtellinge den zeſtienden van
Sprokkelmaand opgemaakt en verleend
wierden. Uyt krachte van welke den zes

# Mattheus in de Rechten, Willem van Straa

entwintigſten van Lentemaand deezesjaars
met veele plegtigheden deeze nieuwe Hoo

i37.

ge ſchoole wierdt ingewyd en geopend,

le in de Geneeskunde, Hendrik Renerus in

de Natuurkunde, midsgaders Jooſt Lirëusen midsgaders het getal der Hoogleeraaren
Antoni Emilius in de Hiſtoriën en beſchaa merkelyk vermeerderd.
De plegtigſte
vende weetenſchappen te beroepen. Ten wyze nu om het Meeſterſchap te bekomen
zelfden daage des naamiddags was deeze is die gene, welke met den Leermeeſter
nieuwe geſtichte ſchool op eene zeer pleg lyken Kap of Tabbaard, en veele andere
tige wyze geopend, naadat in het groot Staatlykheden geſchiedt, byna op de
Kapittelhuys, weleer de vergaderplaats der zelfde wyze als van de Hooge ſchool (º)
(2)

Staaten, drie vertrekken tot het geeven te Leyde hier voor verhaald is.
Inaug.

Gymn. in

princip.

der (2) leſſen op laſt van den Magiſtraat
bequaam gemaakt waaren, welke als be
taalsheeren des ook Verzorgers dier ſchoo
le zyn. Doch hoezeer deeze Doorluchtige
School de jeugd in allerhande weetenſchap
pen onderwees en africhtte, zoo kondezy

#"

By welk ” ”

voorval de bequaam verklaarde onder

andere ook door den Magiſtraat met zeke

ren eerewyn tot den maaltyd, het Burger

ſchap der ſtad, en eenen van deeze twee
goude gedenkpenningen wordt beſchon
ken.

-

-

-

- - -

--

--

- --

#|
### SN ##

##2% ISS Zº, 3) " 22:"
' - iſ in 2

GEA #
MAGISTRATIE'I' ,,
MIVNIFI

%/ºf:####
kreet: #sen ##
N:

IECRIETO SENATI,

I. Op de voorzyde van den eerſten wordt boven het hoofd van den

# de verdiende

eerekrans door twee gevleugelde Engelen vaſtgehouden, binnen het randſchrift eezer ſpreuke
van den Lierdichter:

ME DOCTARUM PRAEMIA FRONTIUM DIS (3)

g#
I. Od. I.

MISCENT SUPERIS.

Y.29 & 39.

DE BELOONINGEN DER GELEERDE MANNEN PLAATSEN
M2T ONDER DE GO DE NV.

Boven eene hand, die uyt de wolken komende de wapenſchilden van Uytrecht en de Hooge

ſchoole vaſt houdt, leeſt men in den rand der tegenzyde':

ULTRAJECTensis

ACADEMIA:

HOOGE SCHOOL VAN UYTRECHT

Zynde het wapenſchild dier Schoole eene zon, waarop dat van Uytrecht tot een opper
Nnn 2

child
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1636. ſchild geſteld is. Verder, tot bewys dat dees penning door den Magiſtraat, en op de be
quaamverklaaring der Hooge Schoole geſchonken zy , leeſt men op den voorgrond:

MUNIFICENTIA MAGISTRAT us, ET DECRETO
S EN AT U s ACA DE M1 c I.

DOOR DE MILD DAA DIG HE2 D VAN DE N MAGISTRAAT, EN
O P 'T

BES LU TT VAN DEN RAAD DER HO O GE SCHOOL E.

II. De tweede is den eerſten gelyk , uytgezonderd dat hier de nieuwe Leeraar met den
Meeſterlyken hoed en tabbaard, en den ontfangan penning van den hals afhangende verſierd is,

midsgaders een boek in de hand heeft, en dat de krans door drie Engelen, evenals de wapen
ſchilden door geene hand maar eenen Engel wordt vaſtgehouden , gelyk in de afbeelding kan ge
zien worden.

De Franſche Koning niet tevreede met nen vyand, zoo op de Franſche als Staat

den Payshandel, die door de Vereenigde ſche grenzen, te beoorloogen. De Spaan
Geweſten met den Spaanſchen Gezant be ſche Landvoogd, die van alle deeze han
gonnen was, op de gezegde wyze ge delingen ten volle onderricht was, ſcheen
ſtremd te hebben, liet ſedert door zyne Af des onaangezien wegens de aanſtaande
gezanten in 's Graavenhaage een naauwer
Verbond wegens de krygsbedryven van
den aanſtaanden veldtogt aan de Vereenigde
Staaten voorſlaan. Wier Gemagtigden, naa

krygsbedryven weynig bekommerd , en vernoegde zich met zyne benden voltal
lig te maaken, de grensſteden te voorzien,
en het noodige tot den veldtogt te laaten

SE, verſcheydene ſamenkomſten, eyndelyk verzorgen, mids hy niet twyfelde of alle
vanwaat den (1) zesden van Herfſtmaand met de die hooge voorneemens zouden nietmin

#,

Franſche Gezanten een nader Verbond ont

dan over twee jaaren, te niet loopen, en

# wierpen , om wederzyds, zoodraa doen door onderling misverſtand en wantrouwen
#aat. lyk waare , op de behoorelyke wyze te in rook verdwynen. De gemeente zelve 1637:
#
worden beveſtigd: 't gene ook den vyf hebbende gezien met hoe vaardige hulpe 19 Sept.
# tot tienden vanWynmaand door (2) de Staaten haar in gevaar geweeſt zynde Vaderland

#

van Holland geſchiedde. By
Ver door den Keyzer bygeſprongen, en onder
'E: bond, en uyt aanmerkinge der groote on 't beleyd van Pikolomini de ingedrongen
van ºom koſten, die de Vereenigde Geweſten tot het vyand terug gedreeven, en het Land ge
'59", herwinnen van Schenkenſchansinden voor red was, ſcheen zich, als van de hulp dier
1636. tol.
#
gaanden winter geſpild hadden, beloofde Majeſteyt zich geheel verzekerd houden

189.

-

-

SE:, de Franſche Koning aan dezelvetot dekoſ de, wegens de groote toebereydſels, zoo
NANT" ten van den aanſtaanden veldtogt vyftien van den Franſchen Koning als de Vereenig
" # honderdduyzend (3) guldens te geeven, de Geweſten, weynig te bekreunen, gelyk
# om met des te meer naadruks den gemee uyt deezen legpenning is op te maaken.

'

*

Op het voorſtuk ziet men, onder het Ooſtenrykſche wapen, dat door eenen Keyzerlyken
ArenA wordt vaſtgehouden, de Nederlandſche maagd met een gekroond ſchild aan den rechteren

arm, waarop de letter F, als de eerſte van 's Landsvoogds naam, geſteld is. En dewyl zy
zittende vertoond wordt, geeft dit haare geruſtheyd te kennen, onaangezien aan haare eene zy

de een Franch kryg knecht met eenen blooten degen, ſtaat, evenals aan de andere zyde een

ander der Vereenigde Geweſten in de zelfde geſtalte verbeeld is, en die beyden haar ſchynen te
dreygen. Want het randſchrift luydt aldus:

1GNoRAT, TANTo NOMINE TUTA, METUM.
Z2,

H Is To R 1P EN N IN G EN

III. Boek
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1637.
--nºs,

zr, oN DER ZOO GROOT EN NAAM

VE Rz E KE RD,

VE ET VAN

G EEN VREE ZE N.

Zynde deeze twee krygsknechten het zinnebeeld van de groote krygsbereydſelen van Vrank
ryk en de Vereenigde Geweſten, als uyt het ſchild met drie leliën, en dat met eenen bundel (1)Troph.
ylen, 't gene ieder van hen aan den ſlinkeren arm houdt, is af te meeten. Op het ruggeſtuk de #".
# men rondom het wapenſchild van den Ridder Jeroen van Queſnoy, Opziender der Bruſſel-tom II.
ſche (1) vaarte, en in dit jaar Schatmeeſter dier ſtad, dit randſchrift:

fol. 461,

& 473.

CALCULUS AERARII BRUXELLENs 1s. 1637.
REKEN PENNING VAN

DE

BRUSSEL SC HE

SC HAT KAMER. 1637.

En waarlyk in den beginne liet het zich

dien de Ridderſchap van (7) Holland in dit (AReſol:

aanzien dat 'er weynig ſtaande de veld jaar tot hun Hoofd verkooren had, deson- #"
togt zoude verricht worden , mids de aangezien het beleg van Breda achtervolg- 3 Febr.,,
Staaten van Holland in dit jaar geens de, zich op den vyfden dag der inſluy-#" "
zins tot het aanneemen van buytenge tinge onder billyke voorwaarden (8)aanden (8) Aitze

6. Refol. woone (2), waardgelders wilden verſtaan, Kardinaal overgaf.

Wiens ruytery nog #"

derStaaten ja zelfs op 't verminderen (3) van 't krygs dien zelfden dag Roermonde berende : 't en oorl.
# volk zeer ſterk aandrongen. Doch de gene mede, naa de zelfde verdragspunten #
1637'fol. zelve eyndelyk op dit ſtuk mede hunne (4) bedongen te hebben, denderden van Herfſt
#" bewilliging hebbende ingebragt, trok de maand zyne poorten opende. Desonaan
(3) Reſol. Prins alle de geregelde krygsbenden, ten gezien volhardde de Prins van Oranje in 't
# gerale van tweehonderdvyfenveertig ven voortzetten der aanvechtingen, en deed,

20 jan., dels te voet, en negenenzeſtig kornetten voor achtendertigduyzend (9) guldens, het #
#37" te paarde uyt de ſteden, en over de drie maaken van twee galeryen over de grachten #
(#) Reſol. duyzend ſchepen byeen; zulks de Span der ſtad, die vyftien roeden wyd waaren, #Sept.
#"jaards, waanende het op Ooſtende, Duyn beſteeden. De bezettelingen, lieten on- #tºt
Van HOil.

-

-

#"July

kerke,of Brugge gemunt te zyn, naar Vlaan dertuſſchen cene zonderlinge dapperheyd
#
tol. aan
dre hunne
beſtegelegenheyd
krygsbendenverſchaften
zonden,en dus
5•
den Prins
om blyken, betwiſtten de aanvallers den grond

voet (10) voor voet, deeden den eenen uyt- (19) Neu
op den drieëntwintigſten van Hooimaand zy
val in
opden
denbedekten
anderen, en
door
dat
weg
aanhetdenkanon,
voet des

#
# l.

het beleg voor Breda te ſlaan, op welken
dag ook de Françoizen aan den anderen walsgeſteld hadden, eerlang de reeds over- Pºg 439.
kant Landreçy, dat in Henegouwe legt, gebragte galeryen der belegeraaren in brand

(#N#ſt op den (5)Spanjaard veroverden. Zoodra ſchieten en verſtuyven. Dan eyndelyk
van Holl de Prins voor Breda gekomen was-, waar hebbende het hoornwerk aan de zyde van
# binnen Omer van Fourdyn, een Brabants Ginneken (11) verlooren, begoſt hen met der
#eſol,
Staat

pag. 433.

Edelman, over ruym drieduyzend man het den oorlogsvoorraad ook de moed te ont- van #
bevel had, liet hy in allen ſpoed zyn le
ger indiervoege ontoeganglyk verſchan
ſen, dat de Vorſtlyke Kardinaal, die
met zesentwintigduyzend man, om de be
naauwde ſtad te redden, tot onder de be
ſchanſing genaderd was, op den veertienden

breeken. Des tradt de Stedevoogd, zien- I637.
# Sep:
fol.
-

de zyne manſchap meer dan de helft ver- #" "
minderd, wegens de overgaaf der plaatſe #
-

-

-

--

-

-

-

3d

--

met den Prins van Oranje in onderhande- #"
ling. Op den zevenden (12) van Wynmaand # oorlog,
deel,

wierd het verdrag getroffen, uyt krachte #

## van Oogſtmaand (6) onverrichter zaake van 't welke de bezettelingen op den tien
van ſtaat, moeſt aftrekken. Om den Prins echter den dier zelfde maand uyt Breda trokken, (13)Reſol,
# # van Breda af te lokken deed hy den twin en die ſtad in handen van den Prins (13) #"
foi. 452.

tigſten dier zelfde maand door den Mark ſtelden, tot wiens eere, wegens 't winnen 14 Dec.

graaf van Sfondrato de ſtad Venlo beren van zoo aanzienlyke plaats door de wape- ##
Welke, mids de Prins van Oranje, nen, deeze twee penningen gemunt zyn. i8).

nen."

o

II. ZDeel.

OoO

1. Het

-
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I. Het voorſtuk van den eerſten bevat het verheeven grondbewerp der gewonne ſtad, en het
ruggeſtuk den Leeuw der Vereenigde Geweſten, nevens eenen ſtapel wapenen, binnen en bo
ven deeze woorden tot om- en opſchrift:
DEO FAVENTE,

AUSP1 c11s ORD IN U M FOED ER AT 1 BEL G11,
VIRTUTE FRED ER 1 c1 HENRI c1 AURA1 c1 PR IN c1 P1,

BREDA RECEPTA,
26. SEPTEM BR1s 1637.

BREDA, ONDER DE GUNST VAN GOD,
DOOR 'T BELETD DER STAATEN VAN DE VEREE NIG DE
NEDERLAND EN,
EN DOOR DE DAPPER HETD VAN FREDERIK HENDRIK
-

-

PRINS VAN ORANj E,

DEN 26. VAN HERFSTMAAND DES JAARS 1637.

HERWoNNEN.
II. Op de voorzyde van den tweeden ziet men aan den eenen kant eene turfſchuytin't Bredaſche

ſlot voeren, ter gedachtenis dat op deeze wyze door Maurits die ſtad eertyds gewonnen was.
Voorts wordt de Bredaſche maagd door den # by de keel gegreepen, vermids ze Spino
la ſedert door 't uythongeren herwonnen had.
aarboven eyndelyk het wapenſchild van Fre
derik Hendrik, en een ſterkgewapende arm met een bloot zwaard, onder den naam JEHO
VAH, verbeeld ſtaan, om aan te toonen hoe althans door Frederik Hendrik gewapender hand

de zelve ſtad veroverd was. Welke drie verbeeldingen dit daarrondom geſtelde randſchrift op
helderdt:
ANTE

H Is T o R IP EN NI N GEN.

III. Boek. 239
1637.

-

ANTE FAME, AUT ASTU, VI MODO FACTA VIA EST.

VooRHEEN IS DE WEG Doo R DEN HoN GERS NooD oF DE
LIST, DOCH THANS DOOR 'T GEWELD GEBAAND.
s

En dewyl dees penning met voorrecht der Staaten, door den Stempelſnyder Looff te Mid
delburg gemaakt is, zoo ſtaat onder het verbeeldde turfſchip op eenen ſteen dit opſchrift:
CUM PRIVILE G1o J: LOOFF FEc1T MIDDELBURG1.
DOOR j: LOOFF MET VOOR RECHT TE MIDDELBURG
GEMAAKT.

Verder leeſt men op de tegenzyde en binnen een ſierlyk loofwerk, op zynen naam zinſpee
lende, dit langwylige opſchrift:
DE o OP TI Mo MAx 1 M o SA c R U M.

BREDAM, PRIMO BEL GARUM IN TYRAN NU M REGEM

FOEDERE NOBILEM,
MOX MAURITIANAE NAVIS FAELICIB Us INSIDIIS NO BILIO REM,
DEIN

FAMELICA

MARCHIonis

SPINo L.AE OBSIDIONE

NO BILISSIMAM,

TAN DEM AUSP1 c11s POTENTISSIM oRUM CON CORD1s BELGII
PATRUM O MNES BEL LAN DI GRA DUS TRAN SCEND ENS
-

APERTO MARTE,

-

GLADIATA FRED e R1 c1 HEN RICI CELS ISS1 M1 AURIA c1
PRIN c1 prs

DExT ERA FAEDERATAE PATRIAE FAMILIAEQUE sUAE
REST IT UIT.

x ocToBris ANN1 MDCxxxvII.
A A N DEN ZEER GOED EN EN GROOT EN GOD TOEGE WTD.
DE GEWAPENDE RECHTER HAND VAN Z2CNE HO OG HETD

FREDERIK HENDRIK, PRINS VAN ORANJE,
TE BOVENG AAN DE ALLE TRAPPEN VAN OORLOOGEN,
HEEFT ONDER HET GEZAG DER HOOGMOOGENDE VADE REN'
VAN 'T EEN DRAGTIGE NEDERLAND,
ETN DE L2 K DE STAD BREDA,

EERST VERMAARD Doo R HET VERBOND DER NEDER

LANDEREN TEGENS DEN WREEDEN KoNING,
DAARNAA VERMAARD ER DOOR DE WEL GELUKTE LIS?”

VAN MAURITS TURFSCHIP,
EN VERVOLGENS ALLERVER MAARD ST”

Door HEr vrrHoNGEREND BELEG VAN DEN MARxGRAAF
SPINO LA,
Ooo 2

ETTW

2
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1637. ErN DELrk Doo R o PENBAAR KRrgsGEWELD AAN HET VER
E E NIG DE VADER LAND EN z rN ErG EN G Es LAC HT,
D EN 1o. VAN WrN MAAND DES JAARS 1637.
-

Want Breda, 't gene Witgert, Graaf van Strye, omtrent het eynde (1) der negende eeuwe

(t)LeRoy
March .

S. R. Imp.
tol. 438.

- - - -

HERSTEL D.

-

be

muurd heeft, is door 't huuwelyk van Engelbregt van Naſſou met Johanna Erfvrouwe van Po
lane , (*) de Lek, Breda : enz. aan dien Huyze eygen , en dus by verſterf thans het erfgoed,

van Prins Frederik Hendrik geworden. Welke niet zonder reden alhier zyne Hoogheyd genoemd
wordt, mids het in dit jaar was dat hem die tytel door den Franſchen Koning gegeeven, en
(*)
Reſol.
door de Staaten van Holland goedgekeurd (2) en beveſtigd wierdt. Voorts is de gemelde dag,
der Staat.
Onder welk opſchrift eyndelyk nog dee
van Holl. die gene op welken de (3) Spaanſche bezettinguyttrok.

(*) I. Deel,
fol, 398.

14 Jan.

ze letters S. P. Q. F. B. ſtaan, beduydende :

1637. fol.
4.

(3) Aitze
ima zaak en

S EN AT U s PoP ULU sQUE FoE DE RAT 1 BE LG 1 r.

van ſtaat
en oorl.

li, deel,
tol. 465.

DE RAAD EN 'T VOLK VAN 'T VERE ENIG DE NEDERLAND.

Welke hunne wapenen in de Weſtindiën viel zoo vinnig op den vyand in, dat hy
met geen minder geluk, onder het weêr de uytgeſpatte bezettelingen terug dreef,
galoos beleyd van den Kornel Chriſtoffel zyne beſchanſing voltrok, en met vier
Artiſchofski, een Poolſch Edelman, ſtaan honderd man ſedert verſterkt zynde,dezel
de des zelfs driejaarig bewind bekroond ve eyndelyk, onder 't gunnen van een eerlyk
zagen. Want dees, die met zyne afge verdrag, tot het ontruymen der ſterkte
richte krygskunde eene zeer groote geleerd noodzaakte. En dewyl hy ſedert, door
heydgepaard had, ziende,dat de landen,wel 't veroveren van eene andere ſterkte Na
ke de Weſtindiſche Maatſchappy in Brazil zaretta genaamd, en waarin Pedro de Gam
veroverd had, met geene ruſt kondebezee ba over driehonderd Portugeezen het be
ten worden, zoolang het ſlot Larrayal, vel gevoerd had, het onderhoorige land
gelegen op eenenberg by de rivier Dos Affo der Weſtindiſche Maatſchappy in Brazil
(#mgados
(4) in handen van den vyand was, van de geweldige ſtrooperyen der Portu
melyn
Leeven
beſloot het zelve te belegeren, en onaan geezen verloſte, deed die, tot onſtervely
van Fred
t
gezien
de daarin leggende bezetting bynaa ken roem van den gemelden Kornel Arti
Hendr.
I. deel,

zoo ſterk als hy was, door uythongeren, ſchofski , eenen ſteenen zeegezuyl , (6)

fol. 229.

Hiſt.
en het inwerpen van bomben en andere verſierd met verſcheydene wapenen en het ville
van Holl.
vuurwerken tot de overgaaf te dwingen. ſchild van Portugaal, wegens de overwin I. deel,
Met dit oogmerk toog hy des nachts langs ningen, die hy op dien Landaardt verkree P23- 424.
den Suykermolen van Sint Pantaleon der gen had, aldaar oprechten. Sedert was in
waart, en deed de zynen vyf ſchanſen ter Brazil Graaf Johan (7) Maurits van Naſſou, (7) Aitze
ma zaaken
inſluytinge opwerpen, en die vanbinnen die in dienſt der Weſtindiſche (8) Maat van
ſtaat

daartegens, om den voortgang daar van ſchappye getreeden was, als Opperland
te beletten verſcheydene hevige uytvallen. voogd aldaar, aangeland, met wien hy de

(6) Neu

en oorl.

JI. deel,

fol.352.

In welke ſchermutſelingen, die ſomtyds vry Spanjaards en Portugeezen, over welke de (8) Reſol.
derStaaten
ſcherp afliepen, de Kornel Artiſchofski Graaf van Banjola, een zeer ervaaren krygs van
Holl.
zelf door den arm geſchoten, en dus ge man en die onder Spinola gediend had, het 18 Sept.
tol.
noodzaakt weirdt in 't vervolg bedlegerig bevel voerde, naa een ſcherp gevecht uyt 1636,
188.
het bevel te voeren. Ondertuſſchen uyt het veld ſloeg en dus gelegentheyd ver

het geweldig ſchieten afmeetende, dat de

ſchafte ,

dat Maurits ſedert de ſterkte

uytgevallen vyand eene zyner opgeworpe Provaccaon, gelegen aan de rivier Porto
ne ſchanſen met groot geweld aantaſtte, Calvo, veroverde. Doch het zy Arti

vloog hy ten bedde uyt, ſprong ongekleed ſchofski zich beleedigd oordeelde, door
te paarde, en rydende met vollen ren der dat Graaf Maurits hem de verhoopte lau
(5) Kom

waart vond hy de zynen geweldig in 't wertakken als uyt de hand nam, of dat de
naauw, den Hopman en Luytenant ver nydigheyd des Graafs wegens den verkree

melyn
Leeven

ſlaagen, en naauwlyks(5) zes in de ſchans gen roem van Artiſchofski daar toe gele

#edr. overig om tegenſtand te bieden.
Hendr.

Echter

genheyd en aanleyding gaf, immers daar

I. deel,

ontzonk hem daarom de moed niet, maar rees tuſſchen die twee doorluchtige Leger

fol. 23o.

hy herzamelde de ontſnoerde benden,

en

hoofden zoo hevig misverſtand, dat de
laatſte
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laatſte genoodzaakt was zich naar Neder met dien onderſtand nietalleen weder 1637. .

land te begeeven, om zyne zaak aldaar te derwaart (1) te begeeven, maar heeft Gy Kom:
rechtvaardigen, en zich over Maurits te den zelven ook tot een bewys van haar #
beklaagen. De Weſtindiſche Maatſchap re goedkeuringe wegens zyn gedrag met van Fredr.
py betuygde zich over zyn gehouden ge eene goude keten en deeze daaraan- #
drag ten hooſte voldaan, beval hem alhier hangende penning (2) in dit jaar beſchon-foi,'

een nieuw regement te werven, en zich

ken.

(2) Neu
ville Hiſt,
van Holl,

I. deel,
Pag- 424.

HIEROI

S

GENERIs NoHILITATEN
ARMoRUMETLITTERARUM)
SCIENTIALONGEPRAR STANTITISSI

CHRISTOPH:ABARTISCHAU ARcN

#

#N szewsKIREBINBRASILIAPERTRIENNIA
#| PRUDENTIss FORTIss.
SocIETAs - AMERICANA
SUAE GRATITUDINIS ET IPSIUS

FORTITUDINIS-Ac FIDEI. Hoc /
MONUMENTUM ESSEvoLUIT %
ANNo A CHIR . NATO

cIo Ioc - Xxx v11

In den eenen hoek der voorzyde is de gewonne ſterkte Larrayal tuſſchen de opgeworpene ſchad
ſen der Nederlanderen, en in den anderen hoek op eenen bygelegen berg, Autero del Conde
genaamd, de legerplaats van Artiſchofski verbeeld , midsgaders op den voorgrond de zeegezuyl,
welken de Weſtindiſche Maatſchappy tot zyne eere heeft laaten oprechten. Rondom al het
welke tot opſchrift ſtaat :
-

HOSTIB US HISPAN is PROFLIGAT is, VICTRICEM
ACCIPE LAURU M.

DE VrANDL rKE SPANJAARDs VERWoNNEN zrN DE,
ONTFANG DEN ZE EGE LAUWE R.

Dees Artiſchofski was de Zoon van Elias Arciſzewski, (3) vermaard Sociniaan onder den (3) Neu

Poolſchen Adel: van welke gezindheyd veelen in dat Koningryk zich bevonden, en zynde thans ville Hiſt.
gelaſt te vertrekken, (4) waanden die zich in Holland neder te ſlaan, zoo niet daar tegens (5) # #

#.

een- en andermaal (6) een zeer ſtreng beſluyt genomen was.

#

De rugzyde heeft geene verbeelding, maar alleen dit langwylige opſchrift:

Reſol.

erStaaten
van Holl;
-

-

er -

-

8 April ,

"

HEROI GENERIS NOBILITATE,

#9 fol

ARMORUM ET LITTER ARUM SCIENTIA,

#

-

cr Staat,

-

#"
Apri
#9.
fol.

LON GE PRAE ST ANTISSIMO,
CHRISTOPHoRo AB ARTISCHAU ARCISZEW SKI,
-

-

REB us IN BRASILIA PER TRIENNIUM PRUDEN TISS1 M E;

#

FORT ISS i M E, FELICISS1 ME o U E GEST IS,
SOCIET AS AMERICANA SUAE GRATITU DI NIS,

#
#".

ET IPSIUS FORTITUD IN IS AC FIDEI HOC MONUMENTUM
ESSE VOL UIT,
A NNO A CHR Is To NATO CIO IJ CXXXV I H.

II. Deel.
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1637.

-

k

e-mm mensen

DE AMERIKAANsc HE MAA-rscHAPP r HEEFr voor DEN
,

-- -- -

HELD CHRISTOFFEL ARTISCHOFSKI,

-

-

-

zooN VAN ARc IszE WSKI,

zoo Door DEN ADEL zrNs GESLAcHirs
ALS DE KENNISSE DER WA PEN EN EN LETTEREN

ZEER UrTMUNTEND,
NAA DAT Hr DRIE JAAR EN,
ZE ER WrSLTK, DAPPERLTK, EN GELUKKIGL rK
DE BRAZILSCHE ZAAKEN BESTIERD HAD,
DE EZ EN ALS EEN GEDENKTEKEN VAN HAARE

DANKBAAR HET D,

EN Z rNE DAPPERHEYD EN TROUW,
IN 'T JAAR NAA CHRISTUS GEBOORTE 1637.
DOEN MUNTEN.

1638.

Eer hy echter weder naar BraziluytTe den, vyfenveertig vendels, vier ſtandaards,
xel vertrok was de veldtogt in Nederland

#" (1) geëyndigd, ſtaande welke de Span
#n jaards zoo op de grenzen van Vrankryk

#dt als der Vereenigde Geweſten verſcheyde
#, ne voordeelen in dit jaar behaalden. Want
fol.27
naadat de aanſlag, dien de Prins van Oran
je op Antwerpen ontworpen had, door de
(2)Neu (2) ## en wakkerheyd der Span

# ſtukken geſchut,

en drieëntwin
tighonderd gevangenen. Deeze behaalde
overwinning ſtelde den Spanjaard in ſtaat
om op de behoudenis van Sint Omeer be
dacht te zyn , welke ſtad het Franſche
leger, onder het beleyd van den Maar
# van Chatillon op den vyfen
twintigſten van (6) Bloeimaand te be- (6) vië da

# jaarden verydeld was, beſloot de Kardi legeren had begonnen,, en, onaange- #"
naal Landvoogd de Staatſche benden aan zien de groote onderſtand, die er door chelieu,
te taſten, die twaalfduyzend man ſterk, den Prins Thomas ſedert ingeworpen #

iſ deel,
Pºg 446

en onder het beleyd van des Prinſen van

was, tot nogtoe achtervolgd. Dierhal. **”

Oranjes Zoon, Graaf Willem van Naſſou, ven heeft dees opnieuws al het Spaanſche

by Kallo gelegerd waaren. Den twintig krygsvolk vergaderd, en verſterkt zynde
ſten van Zomermaand liet hy langs vyf met de Keyzerlyke (7) hulpbenden onder #or
verſcheydene kanten de zynen in 't mid Pikolomini langs het boſch der Abtdye van #e
(#n
mazaaken den (3) van den nacht op het Staatſche le Waten zich in aantogt naar de beſchanſing #
der Françoizen begeeven, en, naa eenige 395. Pag
van ſtaat ger aanvallen, 't gene zich moedig ver
# # weerde, zulks het gevecht tot in den mor in de moeras gelegene ſchanſen te hebben
foi,3% genſtond duurde zonder hun oogmerk be veroverd, ten tweeden maale eenen zoo
reykt te hebben. En hoewel in deezen magtigen onderſtand in de belegerde ſtad
vergeefſchen aanval over de achtienhon geſmeeten, dat het Franſche leger den zeſ
derd van de Spaanſche zyde geſneuveld tienden van Hooimaand het beleg opbrak,
-

-

waaren, zoo hervattede echter de Kardi

onaangezien het door de benden van den

naal vyfuuren daarnaa het gevecht, brak Maarſchalk de la Force verſterkt was. De
door de beſchanſing, en bragt de Staatſche Prins van Oranje, die zich gunſtiger uyt
van Sint Omeer be
benden in wanorde. Des liet Graaf Wil ſlag der
lem onder de gunſt van den opvolgenden beloofd, en des ook gemeend had, dat de
nacht zyne benden, zooals beſt doenlyk Françoizen op hunne grenzen den Span

#

oosen was aftrekken, dan konde echter niet be jaard de handen vol werks zouden gegee
# letten dat de Spanjaards hem in de achter ven hebben, deed, om de blaam uyt te
# hoede vielen, de meeſte Schotten, waar wiſſen, die zyn Zoon door de Nederlaag
#. uyt die beſtondt, in ſtukken hieuwen, en by Kallo behaald had, den zeventienden (8) Kom

#ok alles in de uyterſte verwarring bragten. De (8) van oogſtmaand de ſterke ſtad Gelder #
# tuſ

# overwinnaar (4) bekwam,

berennen, de verſchanſingen beginnen , E#.

326 Juny, ſchen de zeſtig en zeventig (5) ſchepen en het water der omgelegene moeraſſen #
#" met oorlogsvoorraad en mondkoſt gelaa door eenen opgerechten molen weg: #"
e

e

CIl.
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len. Op het gerucht deezer belegeringe val deeden, doorbreekende het Staatſche 1638.
ſtelde de Vorſtlyke Kardinaal zich aan 't (1) voetvolk in wanorde te brengen, en GyKomT
hoofd der Spaanſche benden, die omtrent gedekt door hunneruytery den aftogt meer #
Dieſt gelegerd waaren, en deed dit verga dan wel betaamde te doen verhaaſten. In #r.

derde leger, dat door de verſterking des deeze ſchermutſeling wierden verſchey- #
Keyzerlyken volks, onder den Bevelheb dene Staatſche knechten geveld, zes ſtuk- # #
ber Lamboy, thans op negentienduyzend ken veroverd, en behalven Graaf Frederik
man geſchat wierdt, tot ontzet der bele van Naſſou, en den Prins van Portugaal,
gerde ſtad ten ſpoedigſte voortrukken. De nog een goed getal gemeene ſoldaaten ge
Prins, geenen veldſlag willende waagen, vangen gekreegen. En dewyl de Span
gaf op de tyding van 's vyands nadering jaards in dit jaar daarenboven Fontarabië
aan Hendrik Kazimier bevel, om met zy op de Spaanſche grenzen ontzet, Verçel
ne benden af te trekken. Dan dit kon, li in Italië (2) gewonnen, en de Duyn- (3) Aitze
mids het in 't water vallen van een ſtuk kerkſche roofſchepen verſcheydene zeer #en
geſchut, zooras niet geſchieden, of de koſtlyke pryzen" der Vereenigde Ge- #
vyand beſtondt den vyfentwintigſten van weſten veroverden opgebragt hebben, zoo II, deel,
Oogſtmaand in den morgenſtond op de be behoeft zich niemand te verwonderen, ***
ſchanſing aan te vallen, en onderſteund dat men in de Roomſche Nederlanden des
door die van binnen, welke met duyzend wegen nieuwen moed opgevat, en aldaar

man op den zelfden tydeenen hevigen uyt deeze legpenningen gemunt heeft.

I. Het voorſtuk van den eerſten, die te Antwerpen gemunt is, verbeeldt den Spaanſchen Ko
ning in volle wapenruſting te paarde; binnen den zoom deezer tytelen:
PHILI P P Us IIII, D E1 GRAT 1 A HISPANIAR U M ET
INDIAR UM REX.

Z.

PHILIPS DE IV, DOOR GODS GENADE KONING VAN

SPANJE EN DE INDIË N. ENZ.
Op het ruggeſtuk ziet men het ſchip van Staat der Roomſche Nederlanden in 't midden der

beroerde oorlogszee door verſcheydene hol-en hooggaande baaren geſlingerd, doch in plaatſe van
daar door te vergaan, zich te meer verheffen, waarom daar byſtaat:
AGITATA RESURGO. 1638.

GESLINGERD S TrG IK WEDER OPWAART, 1638.
II. De tweede vertoont op de eene zyde in eene bedaarde zee de hulk van ſtaat, welke door de
aanblaazing van eenen zeer gunſtigenwind met volle zeylen wordt voortgeſtuuwd. Verſtaa met
deeze aanblaazinge het gunſtige
bewys van 't welke eene gekroon

# van 't Staatsbeſtier van den
C

Kardinaal Ferdinand , tot

F, als de eerſte letter van des Landvoogds naam, daar ne

vens verbeeld ſtaat. Het randſchrift luydt aldus:
HAC FOELIX RESPUBLICA NAVIGAT AURA.

MET DIT KOELTJE VAART DE VRTESTAAT GELUKKIG.
Ppp 2
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1638.
Op de andere zyde ſtaat het gehelmde wapenſchild van den Ridder Jeroen van Queſnoy, (1)
#
Opziender der Bruſſelſche trekvaarte.
Het omſchrift is van deezen inhoud:

la ſept.

fol. 132.
CAL CU L US FOSSAE BRUXELL EN SI s.

1638.

LEG PENNING VAN DE BRUSSELS CHE TREKVAART

1638.

In 't midden van alle deeze ſamenloo ſeſſe van Oranje en andere luyden van (4) (4) Aitze

pende tegenſpoeden der Vereenigde Geweſ den eerſten rang, derwaart vertrokken. #"
ten, zag men echter niet dan vreugdevuu Te Haarlem wierdt zy feeſtlyk ontfangen, en ooit."

ren, zeegeboogen, en allerhande tekenen en door den Loontrekkenden Raadsman #
van blydſchap, wegens de aankomſt en in Willem Boreel, uyt den naam der ſtad".”
haaling der Koninginne Moeder van Vrank Amſterdam, op eene ſtaatlyke wyze ver
ryk, met groote overdaad en geldquiſtin welkomd. Alwaar een Kornet te paarde
gen in de meeſte ſteden van Holland be uyt de aanzienlykſte Jongelingſchap dier
dryven. Deeze Vorſtin, misnoegd we ſtad was opgerecht, die haar op den weg,
gens het groote en onbepaalde gezag des en langs de ſtraaten een lyfwacht verſterk
Kardinaals van Richelieu by den Koning te. De Schuttery was insgelyks in de wa
haaren Zoon, had zich over zeven jaa penen gerukt, en ſtondt in ryen en gele

(2)Reſol. ren uyt Vrankryk naar (2) Bruſſel, doch, den langs de wyken der ſtad onder haare

# mids de Franſche kroon met Spanje althans Kornellen geſchaard : wier een, te wee
van ſoT in vollen oorlog was, vandaar weder in ten Kornelis Boom, de Koningin aan de

#" dit jaar naar de Vereenigde Geweſten be poort by 't doen haarer intreede uyt den (5) Medi
1637, fol geeven.

In 's Hertogenboſch door de naam der burgerye (5) verwelkomde. In ##

Staatſche Gemagtigden zynde verwelkomd, 't voortryden ontmoette zy verſcheydene pesfoliº.
is zy over Dordrecht, Rotterdam, en eerpooten, waarin de luyſter van denhuyze
# Delft, (3) den eenentwintigſten van Oogſt van Medicis op het heerlykſte ſtondt afge
#4 maand, in 's Graavenhaage gekomen op 't maald, wordende zy onderanderen als
Oudehof in 't Noordeynde gehuysveſt, en eene andere Rhea of Berecynthia, Moe
alom, onder het optrekken der burgerye, der (6) der Goden, vertoond. En de- #
op eene zeer beleefde wyze begroet en wyl zy in de zelfde gedaante, en met #.
ontfangen. Dan geneegen zynde, mids de zelfde bygeſtelde zinſpreuk op dee
de groote roem, dien zy van Amſter zen penning verbeeld gevonden wordt,
dams heerlykheyd gehoord had, om die meen ik niet ondienſtig te zyn dien,
I I4.

magtige Koopſtad te bezigtigen, is zy den als geen jaartal hebbende, alhier in te
laatſten dier maand, verzeld met de Prin laſſen.

Haar zeer heerlyk opgetooid borſtbeeld is op de voorzyde omringd met dit randſchrift:
MARIA,

AUGusta

GALL1 AE ET NAVARRAE REG IN A.

MARIA, DOOR LUCHTIGE KONINGIN VAN VRAN KR rK
EN NAVARRE.

w
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De tegenzyde verbeeldt haar ſtaande met eene toorenkroon op 't hoofd, als de groote Moeder der 163 8.
(1) Goden, tuſſchen verſcheydene Goden en Godinnen, onder haar leeuwengeſpan en boven dit
opſchrift:
p

-

(1) Virg.

#.
id.

LAET A DEUM PARTU.

w

. 2. 52.

w

VRUCHTBAAR IN 'T BAAREN VAN GO DE N.

-

5

#et. de
rCr, nat,

Naadat de verdere plegtigheden der in Algemeene Staaten van zoo langgewenſchte iEif.
haalinge verricht, en ſedert nog eenige tyding (6) kennis. Zulks die haare Ko- #3 *

dagen in 't bezigtigen der voortreffelykſte ninglyke Hoogheyd, door de Heeren van #ze.
gebouwen dier magtige ſtad geſleeten waa
ren, keerde zy opgehoopt met allerhande
(2) Medi- beleefdheden, terug naar (2) 's Graaven
#e haage: alwaar zy de Vereenigde Staaten,
naa 't bekomen van eenige Gemagtigden,
verzocht de bemiddeling tuſſchen haar en
haarenZoon, den Koning van Vrankryk, op

#

zich te neemen, (3) en dus door hunne

# tuſſchenkomſte haare wederkeering naar

# dat Ryk te bewerken. En ofwel daarin
#" wierdt bewilligd, en des de Heer Knuyt
#eel (4) derwaart vertrok, zoo was dat echter
#n de oorzaak dat zy, weetende hoe de afge

Kuylenburg, Noordwyk, Tereſteyn, Vos- ma zaaken

bergen, Tienhoven, Veldriel, Ruytenburg, #"
en Koenders over de geboorte van den iſ deel,

Dolfyn haaren Kleynzoon lieten begroeten, tel. 539.
ja zelfs, om te betuygen het groote deel dat

-

zy in deeze vreugde naamen, het houden
van eenen algemeenen Dankdag tegen den (7) Reſol.
eenentwintigſten van Herfſtmaand (7) uyt derStaaten
Holl,
ſchreeven. Op welken dag alom in de ſte van
17 Sept.
den, evenals twee dagen vroeger in 's 1638. fol,
Graavenhaage, het geſchut geloſt, pik 165.
tonnen gebrand en allerhande vreugdebly
ken bedreeven wierden. Hierenboven

van Holl. zonden Heer in 't geheym bevel had om, beſchonken zy den brenger dier tydinge
#. alvoorens hy van zynen laſt aan haaren met eene goude keten van vyfhonderd
2O5-

Zoon opening deed,uyt ontzag het goedvin guldens, en zynde in overweeging gelegd
den van den Kardinaal van Richelieu, haa

# Reſol.
er Staat.
van Holl.

16 Sept.

1638, fol.
164

of men door het afvaardigen van een buy
ren doodelyken vyand te innen, met een tengewoon Gezantſchap den Koning zou
bedekt misnoegen daarom dit Land ver de laaten begroeten, wierdt verſtaan dat
liet,en den tienden van Wynmaand naar En door hunnen gewoonlyken. Afgezant den
geland overſtak. Eer dit echter voorviel Heer van Ooſterwyk (8) te laaten verrich- #
kreeg men in Holland tyding dat de ten, waartoe hem ook een buytengewoo- van Holi.
Koningin van Vrankryk van eenen Dolfyn, ne geloofsbrief wierdt toegezonden. De #
tot onuytſpreekelyke vreugde van 'tganſche Prins van Oranje in 't byzonder, om te 165.
Ryk, was in de kraam bevallen. Mids betuygen het part en deel, dat hy in deeze
de Koning van Vrankryk totnogtoe geene ongemeene blydſchap nam, zondt Graaf (9) Aitze
kinderen geteeld had, noch de Koningin in Hendrik van Naſſou, Kornel van een (9) ##
den tyd van drieëntwintig jaaren, naa haar Noordhollandſch regement, naar Vrankryk, #
trouwen ooit zwanger geweeſt was. De omzyne gelukwenſching by den Koning de iE#
Franſche Afgezant de Eſtampes gaf niet al Koningin, en 't ganſche Hofgezin, we-fol. 140.
leen aan den Heer van Noordwyk, (5) gens de geboorte van den toekomenden erf
waarom de Gemagtigde Raaden van Hol genaam des Ryks af te leggen. Waar van
land het bedryven van vreugdetekenen be de gedachtenis op deeze drie penningen

laſtten, maar ook ten zelfden dage aan de

bewaard wordt,

##

Hiſt.

edenkp,

'I. De voorzyde van den eerſten, die door de Hooge (1o) School der opſchriften ontworpen en #".
II. Deel.

Qq q

gC- Pag. I,
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1638. gemaakt is, voert het kopſtuk van den Franſchen Koning, binnen dit randſchrift:
LUDO VICUS XIII, FRAN c1 AE ET NAVARRAE REX.
LO DE WYK DE XIII, KONING VAN VRAN KRTK EN
NAVARRE.

G

De tegenzyde verbeeldt Vrankryk op zyne knien, beyde zyne armen uytſtrekkende om een
kind, 't gene het door eenen Engel, die uyt den Hemel daalt, gebragt wordt, te ontfangen,
waarop dit omſchrift zinſpeelt:
-

-

COELI MU NU S.

GESCHENK DES HEMELs.
(#)Vaſſor

Dus wierdt het van ieder aangezien, ja de Kardinaal van Richelieu, ſchryvende eenen brief

# de

van (1) gelukwenſching wegens deeze geboorte aan den Koning, gaf hem den bynaam van God
Xilitome gegeeven. Verder, om uyt te drukken waarin dit geſchenk des Hemels beſtaat, leeſt men op den
IX. pag. 3. voorgrond:

LUDovICUs DELPHINUs, v SEPTeneris, MDcxxxvIII.
LODEW2 K DE DOLFrN, GEBOOR EN DEN 5. VAN
HERFSTMAAND, 1638.
II. De tweede heeft het zelfde voorſtuk, en in 't ronde van 't ruggeſtuk de twaalf hemelste
(:) Hiſt. kenen des Dierkrings, nevens de zeven dwaalſtarren, en wel in zoodaanige geſteldheyd: als die
Gedenkp, (2) op den oogenblik van de geboorte des Dolfyns waaren. Binnenwaart zit het jonggebooren

#"

kind op eenen zonnewagen , welke door vier rennende paarden voortgetrokken, en door de

XiffiT
pag. 2.

overwinning beſtierd wordt, tot voorſpelling dat zy zyne raadſlaagen ſtondt te verzellen. Het
omſchrift luydt aldus:
O RTUS SOLIS GALL ICI.
OPG ANG DER

FRANS CHE ZONNE.

welk geſtarnte het zinnebeeld van dien Vorſt in het vervolg geweeſt is. Verder ſtaat op den
voet des pennings de juyſte tydſtip zyner geboorte uytgedrukt:
SEPTEM BR1s V, MIN UT 1 s XXXIII A NTE MERIDIEM.
MD CXXXVIII.

DEN 5. VAN HERFSTMAAND, 33. MINUUTEN VOOR DEN
MIDDAG 1638.

(3)HR
de III. De derde, die een legpenning en uyt (3) het penningwerk van den Jeſuyt Meneſtrier geno
Louis le men is, vertoont op de eene zyde het borſtbeeld van den jongen Prins met #de IIIURUS
#" gedekt, en de Ridder ordre van den Heyligen Geeſt omhangen, binnen dit randſchrift:

&#o.
GALL IAE DELPHINUS.
(4) Meze

#

-

D O L FTN VAN VRANK RTK.

de l'Hiſt.

#
pag. 69.

Welke tytel in het Koninglyke huys van Vrankryk ſedert het jaar dertienhonderdrieënveertig
(4) in gebruyk geraakt is, naadat het Dauphiné door den laatſten bezitter Humbert, ſtaande de
TC
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regeering van Koning Philips den IV, aan de Kroon van Vrankryk is geſchonken, onder beding, 163 8.
dat de oudſte Zoon des Franſchen Konings daarvan den tytel en 't wapen altyd zoude moeten T”
voeren. En het is hierom, dat op de andere zyde het wapenſchild van dat Geweſt, dat een
Dolfyn is, onder deeze ſpreuk verbeeld ſtaat:
SPES ET FELICITAS PUBLICA. 1638.
DE HOOPE EN 'T GELUK VAN 'T GEME EN

1638.

1639. , De Spaanſche Koning, aangemoedigd hunne havens af te ſnyden, geraakte twee
- door de voordeelen, zoo welke zyn Broe der zelve, ieder van vierendertig ſtukken
der te land, als de Duynkerkſche roofſche en met twee honderd vyftig koppen be
pen te water in 't voorgaande jaar behaald mand, onder de Staatſche vloot, en eer
hadden, beſloot in dit jaar zeſtienhon lang in een zeer hevig gevecht, hetgene door

derdnegenendertig eene zeer ontzaglyke
oorlogsvloot om den hartader van den
overzeeſchen koophandel der Vereenigde
Geweſten af te ſteeken, tegens dien Lan
daardt in zee te brengen. Tot dat eynde
(1)
Aitze- zondt hy uytdrukkelyk bevel aan den (1)
ma zaaken

den Markgraaf Fuentes, Stedevoogd van
Duynkerke en eene groote toegevloeide

menigte van het Vlaamſche ſtrand gezien

wierdt. En ofwel deeze twee ſchepen eene
zeer groote dapperheyd betoonden, zoo
zaagen zy zich indiervoege aangetaſt,door
van ſtaat Zeeraad van Duynkerke,om zoo veele ſche boord, de maſten geveld, en 't want en de
en oorl. pen als hem doenlyk waare, in de Vlaam zeylen aan flarden geſchooten, dat zy niet
# ſche havens uyt te ruſten en tydig naar konnende worden bygeſprongen van hun
Spanje te zenden, om de vloot te verſter ne makkers, of naar hunne havens terug
ken, welke aldaar in alle de havens met veel

wyken, zich aan de Staatſcheſchepen moe

naadruks wierdt toegetakeld. Om deeze ſten (7)overgeeven. Tromp ondertuſſchen #,
ſamenvoeging te beletten wierdt het beleyd had zich den Duynkerkſchen Admiraal op van Holl.
aan den nieuwen Admiraal Maarten Har

zyde geſmeeten, en hem door 't onophou-

#

pertszoon Tromp opgedraagen. Want de denlyk ſchieten zoo magt- en reddeloosge- #"
Staaten over het voorige gedrag van den maakt, dat hy mede zoude veroverd zyn
G# Reſol. Luytenant (2) Admiraal van Dorp een- en geworden, indien de wind in 't omkeeren
#
misnoegd, zoo (3) had die in Tromps zeylen niet gevat en hem dus
van
Holl. andermaal
8,5 toE deeze bediening nedergelegd, en was dees gelegenheyd verſchaft had om, van dien
#el Maarten Tromp, als een man van be zeeheld ontſlaagen, nevens vyf koop
## kwaamheyd met de ſelve (4) beſchonken, vaardyſchepen het in de havens te ontko
#" en thans met twaalf ligte oorlogſchepen men. De (8). Onderadmiraal dit voor- (8) Kom
2 6# door de Vereenigde Geweſten den zeven beeld willende volgen, liep op de droog- #n
# fol den van Sprokkelmaand in zee gezonden, te, en ziende geene kans om daaraf te raa- van Fredr:
$# Reſol, terwyl veele andere in de havens van Hol ken, maar twee Staatſche ſchepen op hem ##,
-

-

# land en Zeeland klaar gemaakt wierden, aankoomen ſtak den brand in 't ſchip, en fol 34.
#6:# om van tyd tot tyd zich by hem te vervoe nevens de zyne met de buytenboord gezet

#37 fol gen, en in ſtaat te zyn van de Duynkerkers te booten naar 't ſtrand. De negen overigen,
#Refol. het uytloopen te beletten. Dan deeze, mede het gevecht, naadat het zeven uuren
#n tien groote oorlogſchepen, vier fregatten, geduurd had ontwykende,zetteden zich des
#" (5) vyf fuſten, en eene pinas ſterk, zien naamiddags zoo hoog (9) tegens de naaſt- (9) Reſol.
1637, fol. de de zwakheyd van hunnen voor de ha

gelegen oever,dat de Staatſche ſchepen hem #

#Neu- ven leggenden vyand,ſtaaken den achttien dus
aldaar
niet durfdekreegen,
bykomen,
zy 25
gelegenheyd
omwaardoor
met waſſend
#Febr.fol.
ville Hiſt. den van Sprokkelmaand des morgens zeer

# vroeg in zee, met voorneemen, om het
pag. 6.

water daaraf, en in behoude haven te

naar Spanje te wenden, of, zoo Tromp raaken. Met de twee veroverde ſchepen
dit beletten wilde, hem te bevechten. viel de Admiraal Tromp den eenentwin
Dees Zeeheld had niet zoo dra van hun

tigſten dier zelfde maand te Helvoetſluys

uytloopen dooreenen uytlegger berichtge in, en doende drie dagen daarnaa (1o) (io)Aitze:
kreegen of ligtte ſtraks zyne ankers en verſlag van het voorgevallen gevecht in de #"
wendde het in volle ſlagorde naar den Staatſchc vergadering, wierdt hy door hun- en oorlog,

(6) Kom- vyand, die met eenen flappen zuydoo ne Hoogmoogendheden met eenegoude ke- # #

#n ſtenwind (6) op hem afzakte. Terwyl de ten en eenen daaraanhangenden gedenk
#" Staatſche ſchepen hun uyterſte beſt dee penning, te ſamen tweeduyzend guldens

#,

den, om zich tuſſchen het ſtrand en de waardig, in erkentenis der behaalde over

fol.33.

Duynkerkers te begeeven en hen aldus van winninge beſchonken. Dit voorbeeld volg
Qq q 2
den
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1639. den de staaten van Holland vier dagen penning (1) ter waarde van duyzend gul. (1)Reſol.
En
daarnaa ; mids zy hem mede met

Holi
# dens, in hunne vergadering verſlag gedaan van
25 Febr.

goude keten en deezen daaraanhangenden

hebbende, vereerden.

1639.fol.
25

ENAILHAARWEEN

DIE IS HIERSTELT
-

U II II, ti

v

\DOORJºonpDENHEI:
NeoTytsy 6 EFRESEN/
s jsfoºrt.16392

Rondom den gekroonden Hollandſchen Leeuw, ſtaat in den rand der voorzyde de naam van
dat Geweſt tot omſchirft:
H O L LA N D I A.
H O L L A N D.

#

En dewyl de zeezaaken ſedert eenige jaaren in zulk een verval waaren gekomen, dat geen
rStaaten een bequaam fregat op de Maas (2) wierdt in ſtaat gevonden, en des de Duynkerkers, dagelyks

Van Eell ſterker wordende, veele ſchepen der ingezeetenen kwaamen te neemen, waarom Tromp voorſloeg

#

van altyd (3) eene vloot in zee te houden, om hen te beteugelen, zoo behoeft niemand zich te

I L.

verwonderen van op de rugzyde dit Nederduytſche kluppeldicht tot opſchrift te leezen:

-

Reſol.

#
#
#
1639. fol.

DE FELLE ZE E,
A

-

EN VLAAMS CHE REE,

68.

EN AL HAER WESEN,
DIE. IS HERSTELT,
DOOR TROMP DEN HELT,
GO DT ST GE PRESEN.

18 FEBRUARY

1639.

Door dit zonderlinge voordeel, zoo niet alleen aan de Vereenigde Geweſten
vroeg in 't jaar behaald, wierden de Veree
nigde Geweſten opgewekt, om zich van
de ſchaade te herſtellen, die zy ſtaande de
voorige veldtogt geleeden hadden. Zy
zonden dan aan den Heer Ooſterwyk ,
hunnen Gezant in Vrankryk, over wiens

twaalfhonderdduyzend guldens (6) te zul- (5)Reſol.

len geeven, maarook met een leger van #"
achttien- of twintigduyzend man te voet en #
vier-ofvyfduyzend
eerſtendag #39
fol.
van Bloeimaand , teoppaardeden
de Nederlandſche
93 •
grenzen in 't veld verſchynen, om eene

Dochter de Staaten van Holland in dit jaar ſtad van groote aangelegenheyd te belege

(4) Reſol als getuygen, by 't (4) ontfangen van den geren. ,,De Vereenigde Geweſten verpligt

# Doop ſtonden, een zeer naadrukkelyk

ten zich aan den anderen kant met een dier

EM# bevel om van die Kroon eenen nieuwen

gelyk leger, op den zelfden tyd, denveld
1639 fol onderſtand tot den aanſtaanden veldtogt togt te zullen openen, en eene ſtad, welker
-

te verzoeken, en daarmede een nader Ver

verlies men wiſt dat den Spanjaard meeſt
bond wegens de wederzydſche krygsbedry zoude benaadeelen, met naadruk aantaſten,

(5) Aize- ven te ſluyten. Den vierentwintigſten van midsgaders eene vloot van dertig oorlog

#" Lentemaand (5)wierdt hier van de overeen ſchepen , by aldien de Franſche Koning
#
oorl. komſt
te Parys geſlooten , en by de zelve eene zeeſtad in Vlaandre mogt goedvin
II. deel
1
# door den Koning van Vrankryk beloofd den te belegeren, op hunne eygene koſten
-

VOOf
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ſchreeven, de Staatſche benden vroegtyds 1639.

a-aand

ze aldus van den zeekant in te ſluyten, omtrent Ravenſteyn vergaderen, ſtelde
en aan ieder het hoofd te bieden, welke zich in 't begin van Bloeimaand aan 't hoofd
zich onderwinden mogt van 'er eenigen on van 't leger, en naa eenige voetknechten
derſtand te willen inwerpen. Dit laatſte onder Lillo, en eenige ruytery onder Ber

had zyn uytzigt op den Koning van Enge gen op Zoom gelaaten te hebben, begaf
land, welke aan den Franſchen Aſgezant zich met het overige leger in vyftienhon

verklaard had zoodaanige onderneeming derd vaartuygen (4) van verſcheydene

(4) Aitze2
ma zaaken
van ſtaat

# geenszins te zullen (1) gedoogen, maar grootte langs de Zeeuwſche eylanden naar

en oorl.

# de Spaanſche zeeſteden, tot het openhouden Vlaandre,en ſloeg het by Maldegem (5) tuſ:

II. deel,

#" der gemeenſchap, met
man beſchermen.

vyftienduyzend ſchen Gent en Brugge neder. Onbeſchryve- ioloof.

Dan vermids Koning lyk was wegens deezen inval de verſlaagen

(1) Aitze- Karel, doorden in Schotland (2) ontfonk heyd der Vlamingen, en gelyk het geroep
#" ten opſtand, de handen althans vol werks om Vreede hier op verdubbelde, zoo zag
en oorl had, hadden de Vereenigde Geweſten in men deezen legpenning, tot onderwys en
# dien opzichte van den kant van Engeland opwekking der neerſlagtige gemoederen,

weynig te vreezen. Volgens dit Verbond

(5) Aitze
ma zaaken
van ſtaat

en oorlog,
II. deel,
fol. 625

in 't licht komen, om door middel der

# dan liet de Prins van Oranje, die alle Hop wapenen, als in 't voorgaande jaar, zich
van ſtaat luyden in den aanvang des jaars het aanvul den weg der overwinninge te baanen, die
# # len hunner benden (3) op de verbeurte van het kortſte toepad tot eenen beſtandigen
folóoó hunne bedieningen ten ſcherpſte had aange Vreede is.

Rondom het geharnaſte borſtſtuk des Spaanſchen Konings, dat op de voorzyde verbeeld ſtaat,
leeſt men in den rand deeze tyteis:
PHIL1 PP Us IIII, DE1 GRAT 1A HISPANIARUM ET
INDIARUM REX.

PHILIPS DE IV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

SPANJE EN DE INDIËN.
w

Twee handen uyt de wolken komende zyn op de tegenzyde verbeeld, welker eene een bloot
zwaard, en de andere eenen lauwerkrans voert, binnen dit randſchrift:
IN MANU BELLI FINIS 1639.
HET EYNDE DES OORLOGS IS IN MYNE MAGT

1639.

Wat ook van de waarheyd deezer ſpreu ſchanſe van ſint Job, onaangezien die reeds
ke zy, immers het is zeker dat de Kardi eene reduyt veroverd had, opbreeken. Gee
naal Ferdinand, ſtaande dees veldtogt , nen beteren uytſlag had de aanvechting,
zich ook van deeze twee aangepreezene met welke hy de ſterkte Sint Donaas en de
hulpmiddelen bediend heeft , want niet ſtad Damme aantaſtte, om den vyand tot
vernoegd met de Staatſche benden als zy een hoofdtreffen te brengen. Want dees
over de rivier de Lieve wilden trekken, by hield zich altyd in zyn voordeel , zulks
de ſchans van Steenkerke te hebben terug het Staatſche leger, naaalhier een grootge
gedreeven, deed hy ook twee dagen daarnaa deelte van den veldtogt vruchteloos ver

Graaf Willem van Naſſou het beleg der ſpild te hebben, in 't begin van Oogſt
II. Deel.

Rrr

maand

N E DE R LA N D SC H E
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***2-maand weder te ſcheep van daar vertrok,

naa eenen kleynen tegenſtand, aan den ee
om, waare het moogelyk, het beleg van nen kant binnen de verſchanſing geraakt
Gelder, dat het in 't voorgaande jaar had zynde,verſloeg het eene regement naa het
'## moeten opbreeken, op nieuws (1)te her andere, mids de ruytery, zoodra de ont
van #" vatten. Dan de Spanjaard hiervan tydig zetters binnen de begraavinggekomen waa
# verwittigd, ſmeet er zoozwaare bezetting ren, zich op de vlugt begeeven had. In de
# in, dat zoowel dit voorneemen als het ove wyk echter, alwaar het krygsgereedſchap
rige van den veldtogt, zonder iet verricht ſtond, en de werken voltooid waaren,
te hebben, geheel aan deezen kant te vondt hy grooteren tegenſtand van de ben
niet liep. Evenzoo voorſpoedig gingen de den, die de Markgraaf van Feuquieres al
Spaanſche krygszaaken op de Franſche hier ſamengetrokken had: doch deezepoo
grenzen. De Markgraaf van Feuquieres, gingen waaren mede te vergeefſch, want

-

-

die over het Franſche leger aldaar het be

dit volk (3) wierd eerlang geheel verſlaa- #"

vel voerde, had op uytdrukkelyken laſt
zyns Hofs den negentienden van Bloei
maand het beleg voor Diedenhove geſlaa
gen: welke plaats zeer ſterk, en als de
poort tot het Graafſchap Luxemburg is,
doch althans, mids de Spaanjaards geens
zins dit beleg voorzien hadden, onder het
beleyd van den Graaf van Voilth met eene

gen, en hy zelf, zwaar gequetſt zynde, Es

gevangelyk binnen Diedenhove gebragt. #e
Al het krygsgereedſchap, de eetwaaren en # 3
pakkaadje vielen dus in handen van den
overwinnaar, welke, behalven de zesduy

zend die er verſlaagen waaren, nog drieduy-ov ſ
zend (4) derbelegeraaren had gevangen ge- #"

kreegen. Naarmaate in den beginne deezes XIII.
Loºistom ,
was. jaars de duyſtere oorlogswolken een zeer fº:#".
#" Terwyl de belegeraars bezig waaren met zwaar onweder aan de Spaanſche Neder-23t.
XIII.tom zich te verſchanſen, rukte de Graaf Pikolo landen voorſpeld hadden, zoo was ook de
# P* mini alle de Spaanſche enzyn eygene Duyt vreugde dier inwoonderen aldaar te groo
ſche benden byeen, en, zoodra hem moo ter ; mids de verquikkende zon dier be
gelyk was, ten onderſtand der ingevaar haalde voordeelen, naa 't verdryven der
zynde ſtad. Zooras was hy niet tot onder gevreesde krygsnevelen het Land op zoo
de halfvoltooide werken der Françoizen ge onverwachtte wyze beſtraalde en koeſter
komen, of hy liet dezelveden zevenden van de : gelyk op deezen legpenning niet
-

#ºr zeer zwakke bezettinge (2) voorzien

Zomermaand aantaſten. Zyne manſchap, duyſterlyk wordt te kennen gegeeven.

#h. Het gehelmde wapenſchild van den Heer Johan (5) Roberts, Meeſter in de Rechten, en
e Brab Schepen der ſtad Bruſſel in dit jaar, ſtaat op de voorzyde, en daarrondom in den rand deeze
tom. II.
#
zyne zinſpreuk:
-

-

PEDETEN TIM. 1639.
VOE2 VOOR VOEZ.

1639.

Eene heldere zon, welke door de daarnevens verbeelde wolken is gebroken, ſtaat in den eenen
hoek van de tegenzyde, omhooge het wapenſchild van Bruſſel, en in den rand dit omſchrift:
POST NUBILA PHOE BUS.
NA A REG EN WO LKEN ZONNESC HTN.
6)Refoi.

Te water echter was het geluk den haalde wyze door Tromp geſlaagen was, &#.
Spanjaarden geenszins zoo gunſtig. Want | zoo was men nogtans in Spanje voortge-

#.

ofwel de Duynkerkſche vloot op de ver- vaaren in't uytruſtender (6)oorlogsvloote,

#s.

-

die 12.

HIS TO RIP EN N IN GE N. III. Boek.
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(iy
Neu die zevenenzeſtig (1) ſchepen ſterk, en met nieuwe (8) ſchepen verſterkt, dan dit 1639.
ville Hiſt.
-

--

# met twintigduyzend koppen bemand , kon niet beletten, dat door de hulp der

#

iſ deel, onder het gezag van den Admiraal An Engelſchen, en onder de gunſt van eenen #
Pºg 8 thoni d'Ocquendo, uyt de Spaanſche ha dikken miſt tien Spaanſche ſchepen, wel- #"
vens in het begin van Herfſtmaand was ke met geld en vierduyzend landsknech- iſ 39 fol.
in zee geſtoken. Tromp ondertuſſchen, ten bevracht waaren, benoorden de Goe- ”

dertien zeylen ſterk, was op de hoog ring t'zeyl gingen, en gelukkiglykin Duyn

# Reſol. te van Beveſier, als hy (2) den vyftien kerke raakten. De overigen echter, acht
#" den dier zelfde maand in 't Weſte de af entwintig ſterk, hieldt Tromp bezet, wel
21 Sept,

komende Spaanſche vloot ontdekte, en ke nu meer dan honderd ſchepen, en be

# " ſtraks 't teken gaf dat alle de afweezige vel van de Staaten gekreegen hebbende om
kruyſers zich by hem zouden vervoe den Spanjaard, ja zelfs de Engelſchen, zoo
gen.

Naa middernacht verhief zich de

zy dien wilden helpen, op hunne kuſt te

windt, en wierdt dus met het opgaan bevechten, den eenentwintigſten van Wyn
der zonne het gevecht begonnen. En hoe

Aitie:
maand (9) met eenen Noordweſten wind het (9)
##

wel in des zelfs aanvang een van Tromps naar den vyand wendde, van welken drie- #
(3) Kom- ſchepen door zyn (3) eygen buskruyd in ëntwintig ſchepen het op het ſtrand onder # #

# de lucht vloog, zoo hieldt hy echter zyne de ſlooten van Duyns zettende, en aldaar #
van Fredr. vloot zeer digt geſlooten en opende door of verbrand, of genomen wierden, naa

#, een geſtadig vuur die dervyanden.Wier Ad dat de manſchap zich op den naaſt gelegen
foi,' miraal met een groote raazerny op # oever met de booten of zwemmen begee
in den beginne afkwam, doch van den zel ven had. De overigen, die onder de gunſt
ven zoo euvel ontfangen wierdt, dat hy van eenen opgekomen miſt om de Weſt
omtrent vier uuren des naamiddags met een in zee waaren geſtoken , , zaagen zich,
kleyn zeylom den Noord naar den hoek van zoodra die opklaarde, van alle kanten aan
de Singels liep, bevindende een groot deel getaſt, en dus genoodzaakt zich te ver
zyner ſchepen geheel beſchaadigd en red weeren, of in den grond geſchooten te wor
(4)Aitze-deloos. Des wendde de (4) Nederlandſche den. Tromp bedreef wonderen ſtaande

#en vloot, nu zeventien ſchepen ſterk, voor den dit gevecht, onder een geſtadig vuur en

#

wind om, en bleef dien avond en den vol

rook, die de zee overdekten,

en het

>

II deel, genden nacht onder de ly van d'Ocquendo gezigt (1o) der aanſchouweren zoo van de (to) Neu

*** met kleyn zeyl leggen. Wien zy naat op eene als andere kuſt verduyſterden. Zulks #
klaaren van den miſt om negen uuren des de meeſten dier Spaanſche ſchepen verbrand, iſ deel,"
volgenden dags ten Weſtnoordweſte van doorboord, of gewonnen wierden, en P*8 13:

haar op de kuſt van Engeland omtrent Yda gelyk ſommigen willen, maar acht het ge
en Folkſton zagen , des wendde zy

luk hadden van nevens den Admiraal d'Oc

het derwaart, doch konde, mids de wind quendo in de haven van Duynkerke de

op den middag verſlapte, geenszins met algemeene nederlaag te ontkomen. Deeze
den vyand in gevecht komen. Des mid was zeer groot, want men wil dat er dus . . . . . .
dernachts, naadat de eb verloopen en de veertig (11) of eenenveertig ſchepen ver- #
maan op was, ligte de Nederlanſche vloot brand, gezonken, of veroverd, achtduy- # ſtaat
haare ankers, en wendde het wederom

zend menſchen omgekomen, vierduyzend ##

naar den vyand, met wien zy wreedelyk gequetſt, en tweeduyzend gevangen, ne- foi. #
vechtende naar de Hoofden dreef, en aldaar vens den overigen buyt in de Vereenigde

## (5) verſterkt met twaalf ſchepen onophou Geweſten op eene zeegepraalende wyze
#ſtaat" denlyk tot den middag, met zoo groot opgebragt zyn. Hoe 't zy, immers Tromp
bekwam eenen onſtervelyken naam, de ..
##
II.deel, naadeel der Spanjaarden, den ſtryd achter
fol. 614.
volgde, dat de zelve leelyk gehavend en den Staaten gaaven hem (12) eene vereering #
6) Reſol.
van zesduyzend guldens, en de Koning van Holl.
erStaaten moed laatende vallen, met achterlaatinge
#foliº van twee (6) ſchepen in Duyns liepen, om van Vrankryk hem verheffende tot den #t
#, aldaar, als eene onzydige haven tegens het Ridderlyken ſtand, deed hem desgelyks 218.
#" geweld der Staatſche vloote gedekt te zyn. eene voortreffelyke ſchenkaadje, in erken
(j) Reſol. Deeze had in de verhaalde# al haar tenis van het hooggeroemde zeebeleyd, dat

f,

•

-

-

# buskruyd verſchooten, doch wierdt door hy ſtaande het laatſte gevecht had doen bly

#
22 Sept. den Stedevoogd van Kales (7) op nieuws

ken: waar van de gedachtenis op deeze
#39, fol met kruyd en lood verzorgd, en geſtadig twee gedenkpenningen bewaard wordt.
184.

uyt de havens der Vereenigde Geweſten
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Zºº, E#
(f:# militafonijapparatuinſtructiſſ &#

#illuſtrFrHen Fred auſp.a Martino #W
# # fect. 16 #A

|

##

#alteroidien # ##
W: ac sub Ang!.littor.caſtella cedere # ')

W# coattaibiſi permenſeobſeſſhm, 35/
N&#,
tandemſ
à Regdecederei
##
21Ocºb magnávirtdel
N
oºſ
etâuſſä
Ordd.Foed.Belg EF.

#EAF

#%

#N

#ilit, Fonifiapparatuinſtructiſfºtº
(illuſtrPr. Hen Fred auſp.aMartino: A
#! Drompio Hollandiae marisp feſt16 à
#. # navib.tantü 17aggreſſam &#
#S & ſet die circnoctiterumoppagnataſy:
navibauciódiſſipatam, ººk
##
33 E. Aac sun Angliittor eaſtellacedere #
Vºs, coaſta, ibiſi permenſe obſeſam, ºf:

&#
#
N#3210cib magnâvirtdel
eta #
#38 Ordd. Foed.B
#

&#7/ -

##

I. De afbeeldinge van het voorgevallen zeegevecht in Duyns ſtaat op de eene, en dit op
ſchrift binnen eenen bloemkrans, op de andere zyde van den eerſten :
AET ER NIT ATI SA CRUM:

OB HISPAN 1 cAM CLASSEM NAVIB Us 67, SPECTATIS
BELL I DUCIB Us,
NAU CL E R1s, MILIT U M 25. MILL 1 B Us,
OM NIQUE APPARAT U IN STRUCT ISS1 M AM,
ILLUSTR1s s1 M1 PR IN c1 P Is HEN R1 c1 FRED ER 1 c1 AUS P1 C1 1s,
A MARTINO TROMPIO HOLLAND IAE

MARIS PR.AE FECTo 16. SEPTEM BR1s 1639. NAVIB Us

T ANTUM 17. AGGRESSAM,
ET SEQUENT I DIE CIRCA NOCTEM IT ERUM OPPUG NATAM,

ALTE ROQUE DIE II. NAV IBus AU CTO DISSIPATAM,

AC SUB ANGL1 AE LITTOR Is CASTELLA CEDERE COACTAM,
IBIQUE PER MENSEM OBSESSAM,
TAN DE MQUE A RE GE DECEDERE JUSSAM 21. OCTo BR1s
l

MAGNA VIRT U TE DELET AM

ORD IN Es FOEDE RAT 1 BELG11

i

A-

w

F1 E R1 FE CE RU NT,

J. LOOFF.
TER

+
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w-mºe

TER EEUWIGE GEDACHTEN IS:

WEGENS DAT MAARTEN TROMP ADMIRAAL VAN HOLLANP,

oNDER HET BELEr D VAN DEN Door LUCHTIGSTEN PRIN8
FREDERIK HENDRIK,
DE SPAANscHE VLooz 67. SCHEPEN STERK,
EN VAN BEPRoEFDE KRrGSOVERSTEN, SCHIPPERS,
VrFENTWINTIGDUrZEND SOLDAAT EN,

EN ALLERHANDE groE RUSTING ONGEMEEN VOORZIEN,
DEN 16. VAN HERFSTMAAND 1639.

ALLEEN MEzr 17. SCHEPEN AANGETAST,

DES ANDEREN DAAGS OMTRENT DEN NACHT
WEDEROM BEVOCHTEN,

EN oP DEN VoLGEND EN DAG,
NAA DAT Hr MET 11. SCHEPEN VERSTERKT WAS,

VERS TRoo ID EN ONDER DE SLOTEN DER ENGELSCHE
STRAND EN GEDWONG EN TE WTKEN,
:MIDS GADERS NAA DE ZELVE AL DAAR EENE MAAND
BEZET GEHOUDEN TE HEBBEN,

*

ALS ZE ErN DELTK OP LAST DES KONINGS VAN DAAR
MOEST VERTREKKEN,

MET GROOTE DAPPER HETD DEN 21. VAN WTN MAAND
VERDELGD HEEFT,

HEBBEN DE STAAz'EN VAN HET VEREENIGDE NEDERLAND
DE EZ EN DOEN MUNTEN,
door j. LOO FF.
O

II. De tweede is den eerſten gelyk, uytgezonderd dat op deezen het opſchrift door geenen
bloem-maar eenen druyvekrans omvangen is, als in de afbeelding kan gezien worden.

Geen beter geluk had eene andere oor
logsvloot, die de Spaanſche Koning, onder
het beleyd van den Admiraal Ferdinand
Maskarenhas ook in dit jaar naar Brazil ge
zonden had, om de ryzende magt der
Nederlanderen eensſlaags in die Geweſten
#"- (1) te dempen, en de Landen en ſterkten,
melyn die zy aldaar gewonnen hadden, waare

velden. Maskarenhas liet desonaange
zien alles vervaardigen, en wiſt zich van
die geleede ſchaade indiervoege te herſtel

len, dat hy nog voor den aanvang des
jaars zeſtienhonderdveertig met eene vloot 1649.
van drieënnegentig ſchepen zeekoos; wel
ke van allerhanden oorlogsvoorraad en
mondkoſt ryklyk voorzien en met twaalf

#r het moogelyk, geweldiger hand te her duyzend ſtrydbaare (2) mannen bevracht (2)Neu
Hendr; winnen. Doch op dien togt derwaart zag was, Deezetoeruſting kon zoogeheym niet #

#

#

hy deeze zyne vloot van veelvuldige ſtor
Graaf Johan Maurits, Opper- iſ de E"
men beloopen en zyn bootsvolk door eene andvoogd van Brazil voor de Nederlan- Pag. *
zeer hevige peſtziekte aangetaſt, die wel ders, kreeg er tydig bericht van, en
drieduyzend mannen wegrukte, en de zondt, onder het beleyd van den Admi
vloot noodzaakte te Sant Salvador in te

raal Willem Loos, eenenveertig weluyt

loopen, om zich te ververſchen, en het geruſte ſchepen in zee, om op de hoogte
ziekgeworden volk te herſtellen, van 't van Olinde op den Spanjaard te paſſen,
welke aldaar nog wel tweeduyzend ſneu als verwittigd zynde, dat die reeds uyt de
II. Deel.

SSS

haven
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164o. haven van Todos los Santos gezeyld was. had, naa een bloedig gevecht veroverd,

O

F#- Den twaalfden (1) van Louwmaand ont 't welke met geen minder voordeel der
# # moetten deeze twee vlooten elkandere op 'Nederlanderen en met den avondeyndig
#n den middag voor Pao Amorelle, zynde de de. De groote ſtilte was ſedert oorzaak dat

# Spanjaarden vanzins om dat aan te doen, beyde de vlooten twee dagen lang Noord
dan de Nederlandſche vloot ziende, ſtaa waart dreeven, en niet konnende onder
ken zy ten Noorden langs de kuſt dieper elkanders geſchut komen, zich inmid
zeewaart in, alwaar de Nederlandſche Ad dels van de geleedeſchaade herſtelden, de
miraal op hen de loefhebbende gewonnen touwen ſplitſten, de ſchepen kalfaterden,
ſterk aandrong, en zich opzyde van den en zich tot eenen vierden aanval gereed

#

Spaanſchen
meet; zulks maakten, welke op den zeventienden voor
zich hier op ſtraks alom een ſchriklyk viel. Het gevecht begoſt met der zonne op
gevecht verhief, waarin de Nederlandſche gang, en wierdt niet dan laat naaden mid
Admiraal, mids de Spaanſche door drie gal dag geëyndigd: alswanneer de Spaanſche
lioenen wierdt bygeſprongen, het leven liet, Admiraal, lelyk doorboord en geteyſterd,
doch het ſchip,naa drie glazen dus geſlaagen voorden wind afliep, en de overigen op
te hebben, daarvan gebragt, en het ge zyn voorbeeld het op een vlugten ſtelden.
vecht der overige vloote door den nacht Doch dit was nog het eynde niet van hun
geſcheyden wierdt. Naadat de Nederlan ne elende: want geene ververſching, noch
ders, in de plaats van den overleeden, goede waterplaats konnende bekomen,
eenen Jakob Huygens tot hunnen Admi ontdekte zich opnieuws een nieuwe ziekte,
raal des nachts gekoozen hadden, wierdt die veelen, welke het gevecht ontkomen
den volgenden dag om tien uuren een nieuw waaren, in groot getal jammerlyk wegruk

(2) Kom- gevecht begonnen, en tot den avond (2) te. - Van de vloot zelve vervielen veele
#, tot geen kleyn naadeel der Spanjaarden ſchepen op de banken van Baxos de Ro
#. achtervolgd, mids deeze op de Nederlan chas, die(3) elendig vergingen, zulks de

#

# ders geenszins den wind konden winnen. overigen het naar Spanje wendden, om #
foi. E

Den veertienden dier maand ging het we aldaar de tyding hunner nederlaage te II deel,
derom ten derden maale op de kuſt van brengen. En ofwel Graaf Johan Maurits dit ***

Pariba op een losbranden. Het ſchip de gevecht niet had bygewoond, zag men
geele Zon wierdt in den grond geſchoo echter ter eere van hem, als Opperadmi
ten, en een ander van den Spanjaard, 't raal van Brazil, deswegen deezen gedenk
gene zich aan de witte Zwaan gehecht penning in 't licht komen.
- -

- -

-

-

-

•

-

-

Het geharnaſte borſtbeeld van den opperlandvoogd en Admiraal van Brazil ſtaat op de voor
''. --zyde ; binnen den zoom deezer woorden: ,

Jonas MavRIrs, GRAeF VAN Nassau, GENERAEL

. "

VAN BRASIL.

Op de rugzyde ziet men de Spaanſche en Nederlandſche oorlogsvloot in onderling gevecht,
en den rand bezet met deeze woorden:
GOD SLOEG 'S VIANDS HOOGMOED DEN 12.

I 3. 14.

17. JAN U AR11 164o.
Deeze

o
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Deeze vierdubbelde zeege verydelde al van de ſamenzweering van den Graaf van- 164o.
le de hooge voorneemens des Spaanſchen den Berg en verderen misnoegden Neder
Raads in dat Geweſt, en gaf aanleyding dat landſchen Adel wiſt, maar bleef echter ge
de Nederlanders de vyandlyke benden, die vangen, drie zyner Leyjonkers en de
op de komſt der vloote ſamengetrokken verdere weder losgelaatene bedienden (9) #e
(1) Kom- waaren, alom (1) verſtrooiden, verſchey wierden terug naar Nederland gezonden, #4.
ſnelyn

dene Landen wonnen en andere voordee

zynde dit alles geene kleyne quaade voor ##

# len op den Spanjaard aldaar behaalden.
# Tegens wien niet alleen geheel Katalonië,
fois,
maar ook ganſch Portugaal in dit jaar op
# ſtondt, den Hertog van Braganſa , (2) on

ſpelling voor den gevangen Hertog, mids
hy op de zelfde plaats zat, daar de Her
togen van Oſſuna en Uſſedo, wier droe
vige (1o) uytgangen men wiſt, ook had- $# Merc.

van # der den naam van Johan den IV, tot Ko

den gezeeten. Doch eerlang, wyl men #

# Jan , ning van (3) dat ryk verklaarde, en hy
#". " door alle de ryksſteden in die hoedaanig
(3) Aitze- heyd voor 't eynde van Herfſtmaand er
#
In 't midden deezer maand
van
ſtaat kend wierdt.
en oorl kwam de Hertog van Arenberg, van
# wiens verzekering wy (4) hier voor ge
#Ol. 22O.
iïDeel waagd hebben, te Madrit te overlyden.
In den beginne was deeze zyne gevange

de zaak geheel anders bevondt dan men ton. KX.
in den beginne

# had,

wierdt hy ****

zachter gehandeld, en toegelaaten dat hem
zyn medegebragte Lyfarts bezocht, zyne
eygene lyfknechts ten dienſt ſtonden, ja

dat hy, op zyn gedaan verzoek om dat de
lucht zyns verblyfs aan zyne gezondheyd
ſchaadelyk was, naar Madrit in een ander
nis, welke 's daags (5) voor Paaſchdag (11)gevangenhuys verplaatſt wierdt.Onder-

g#
g#s.
tuſſchen
zyn
onſchuld,
meerenmeer
ont1634.
# voorviel, zeer ſtraf, want hy wierdt in 't
tom: XX. uytgaan van 't Hof in beſlag genomen, op

dekt wordende, of omdat men diezaak, om #

P*5: *9" 't ſlot van Allemeda , twee uuren van 't den haat van den Nederlandſchen Adel te

(6) Merc. Spaanſche Hof (6) onder een ſterk geleyde, ontgaan, niet verder wilde voortzetten,
#on buyten toegang van iemand gezet, zyne immers hy raakte eyndelyk los, weder in , , ..
# ris papieren verzegeld, en alle bedienden de gunſt des Konings (12) en dus in alle #
van elkanderen afzonderlyk in de gevan-| zyne voorheen in beſlag genomene bedie- van ſtaat
genis geſmeeten. En dewyl men by dit ningen volkomen herſteld: zoo als door ##
toeval eenen Onderkok bevondt eene Fran

deezen legpenning onder andere ook kan foi toº.

'(7) Merc.

ſche vrouw in mansklederen te (7) wee worden beweezen, die in dit jaar tot zyne

Franç.
1634.

zen, ſcheen dit, mids men nu voor vaſt ge
loofde dat hy met Vrankryk verſtand
hieldt, tot zyne meerdere bezwaaring te
zullen ſtrekken. Hy beleedt ſedert wel in

eere, als Landvoogd van Namen, gemunt
is. Hoewel hy nooit weder in Nederland
terug kwam , maar zich altyd aan 't

eenen brief op den zeſtienden(8) van Oogſt

zyne dood toe als balling moeſt ophou- ##

tom.XX.

pag. 3o6
8) Mere.
rang

Spaanſche hof buyten zyn Vaderland tot

den, welke den zeſtienden (13) van Herfſt- dºor. pag.
#xx maand aan den Graaf van Olivares, 's Ko maand
deezes jaars voorviel.
325•.

pag. 283

ningsgunſteling geſchreeven, al hetgene hy

Op de eene zyde ſtaat het

gekroonde wapen van den Hertog van Arenberg, wiens lyk uyt tra) Merc.

Spanje naar Nederland is gebragt, en, als hebbende (14) eenen Kapuſyn tot Biechtvader gehad, Francº
ook in de kerk dier ordre te Angien, welke zyn Vader geſticht had, (15)begraaven. Het rand

1634.

ſchrift luydt aldus:

tome XX.
pag. 3O7

(15)Hiſt de

PHILIPPUS, DE 1 GR AT 1 A PRINcE Ps DE ARENBERG ; DUX ARSCo- #.
pag. 16o.
T AN Us; EQ U Es AURE 1 VELLER Is; CAPITAN Us
G EN ERA L 1s NAM U R C 1.

PHILIPS, Doo R GODS GE NA DE PRINS VAN ARENBERG,
HERTOG VAN AARSCHOT, RID DE R VAN 'T GULD EN
VLIES, ALGEMEEN BEVELHE B B ER VAN NAMEN.
Sss 2

-
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w
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164o. ,, In den rand der andere zyde, die het gekroonde wapenſchild van Namen bevat, leeſt men
dit omſchrift
GECT o 1 RS DES ESTATS DE NAMUR.

164o.

LEG PENNINGEN DER STAATEN VAN NAMEN.

,

164o.

Om het nieuwopgedraagen ryksver nam. De eerſte hevigheyd des aanvals
moogen naar vereyſch te onderſteunen, viel Hopman Jan Solaas te beurt, mids
zondt de nieuwe Koning van Portugaal hem, tuſſchen verſcheydene Spaanſchega

## aanſtonds eenen Gezant naar Enge lioenen gekneld, zyne groote ſteng afge
van ſtaat land, en Triſtan Monkada Furtado (1) in ſchooten en zynſchip zoodaanigdoornageld
# de zelfde hoedaanigheyd aan de Vereenig wierdt, dat hy, eer de Ruyter tot zyne
foi: de Geweſten. Alwaar hy in 't volgen hulp konde afkomen, bereyds wel zes
G# de jaar een (2) Beſtand van tien jaa ſchooten (6) onder water had en des ge- (6) Brandt
#Hoi ren , zoo met de Weſtindiſche
noodzaakt was te krengen, invoege men ##
##", ſchappye als met den Staat zelf (3) ſloot, niet weet of zyn ſchip gezonken of ge- fol. 13.
# e CIA # beloofde de Kroon van Por nomen zy. Hopman Lemme wierdt wel
'E# tugaal met twintig ſchepen van oorlog op tydiger bygeſprongen, doch terwyl de
van ſtaat zyne eygene koſten tegens (4) den Koning Ruyter bezig was met den afgeweeken
# van Spanje te zullen byſpringen. Uyt vyand te vervolgen, zag hy zyn eygen
# krachte van deeze verbindtenis zonden de ſchip vol water, en dat van Lemme, eer
(#VII
Vereenigde Geweſten, onder het beleyd der dan hy gedacht had, door de zeegol
art.
des
verbonds. van den Luytenant Admiraal Gyzels,en den ven verſlinden ; zulks ſlechts veertig

#

-

#, Schoutbynagt Michiel de Ruyter, het be perſoonen daar van wierden geborgen.

der Staat.

#n Hoij loofde getal oorlogſchepen naar Portugaal, Hiermede eyndigde de ſtryd, en de afwy
#. om zich aldaar met de oorlogsvloote dier kende Spaanſchen geenen luſt tot een
#"" krooneen de Franſche hulpſchepen vereeni nieuw gevecht betoonende, wendden het
gende, den Spanjaarden de handen vol werks de Nederlandſche oorlogſchepen naar de rie
te geeven. Op de komſt der Nederlandſche vier van Liſſebon: daar zy door den Ko
ſcheepsmagt verſtondt men dat de Portu ning niet alleen met ververſchinge wierden
geezen reeds waaren onder zeyl gegaan, verzorgd maar ook de Hopluyden en Bevel
des begaf die zich mede weêr in zee, op hebbers tot twintig in 't getal ieder met
$) Brandt hoope van ze te Sint Vinçent, werwaart (5) eene goude keten en (7) eenen daaraanhan- # Brandt

#
yter men tyding had dat zy 't gewend hadden, genden penning te ſamen omtrent twee- #
fol. #” te ontmoeten. Dan met het opgaan der honderdvyftig guldens waardig, aan boort folia,
zonne van den vierden van Slagtmaand in van den L. Admiraal Gyzels, door han
plaatſe van de Portugeeſche aldaar eene den van den Hollandſchen Konzul Peter

vyandlyke vloot ſchepen gewaar worden Korneliszoon beſchonken. De penning
de, ſtondt ieder niet weynig verzet, en te nu aan de ketens gehecht was als deeze,
meer, mids die van alles wel voorzien uyt die my door de Koninglyke Hoogeſchoole
vierentwintig zoo Spaanſche galioenen als van Liſſebon, uyt de peningkaſſe van den
Duynkerkſche oorlogſchepen beſtondt. De Markgraaf van Abrantes, door handen
Nederlanders, hoewel zwakker, maakten van den Portugeeſchen. Afgezant den Graaf
zich echter gereed tot het gevecht, dat om van Tarouka is toegeſchikt en vereerd ge
trent acht uuren 's morgens zynen aanvang worden.

Rondom 's Konings geharnaſt borſtbeeld, met eenen Veldheerlyken ſluijer omhangen, leeſt
men op de voorzyde in den rand deezen tytel:
JOAN
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J O A N N E S

IIII, D E 1

G R A T 1 A

P O RT U GA L L 1 E.

R EX

r641.

jo HAN DE IV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
PORTUGAAL. 1641.
/r

Van eenen brandenden altaar ziet men op de tegenzyde den vogel Fenix opwaart vliegen 3
onder deeze ſpreuk:
VICI ME A FAT A SUPERST ES.

IK BEN MY NV NOOD LO T B Y MTN LE EVEN NOG TE B O VEN
GE KO MEN.
(5) Aitze
ma zaaken
van ſtaat

De Franſche Koning had zich ook,als uyt verſlag aan den Staat, maar gaf ook des ##
het voorgaande verhaal genoegzaam is op zelfs Leden in (5) bedenken, of zy niet tol. Joo.
te maaken, met die Kroone verbonden, zouden konnen goedvinden om uyt hun- #
en zyne Moeder, volgens de belofte, die nen naam ook eene bezending naar 't En- van Holi

(1) Aize-zy in Holland (1) zynde gedaan had, de gelſche Hof, tot het voltrekken van 't #

#" zaake indiervoege aan 't Engelſche Hof, huuwelyksverdrag, te (6) doen. Dit #
en oorlog, ten voordeele van den Huyze van Oranje wierdt dankelyk aangenomen, en de Hee- #

#

bequaam gemaakt en bevorderd, dat er hoo ren van Breederoode, Sommelsdyk, en van Holl.

pe ſcheen van een huuwelyk tuſſchen den Heenvliet, op den voorſlag des Prinſen, ##
eenigen Zoon van Prins Frederik Hendrik (7) benoemd om nevens Hunner Hoog- # "
en eene Dochter van den Koning van moogendheden gewoonlyken. Afgezant (8)Kom

&#

Grootbrittanje te zullen bewerken : zulks Joachimi aan 't Engelſche hof het begon-#,
de Prins van Oranje den Heer van (2) nen Huuwelyksverbond, ten genoege des van Fredr:

erS#n ,.Heenvliet, tot voortzetting dier hande Prinſen, tot een goed eynde te brengen. ##
II. deel,
EDE" linge, in 't geheym naar Engeland zondt. Den eerſten dag (8) deezes jaars vertrok- ſoigº,

van Holl.

* L,

9

e

#
Dit verzochte
in den
72 • fol. beginne
aan 't huuwelyk
Engelſche kwam
Hof heel
on ken deeze Afgezanten, en, naadat het 1641.
Huuwelyksverbond in Engeland geſlooten GTATE:
gelyk voor , ja niemand had gedacht was, ook de jonge Prins Willem, den ma zaaken
dat het ooit voortgang zoude gekree vierentwintigſten van Grasmaand (9) der- #
gen hebben , mids des Prinſen. Zoon , waart, alwaar hy den twaalfden van Bloei- II, deel,
naauwelyks vyftien jaaren oud en in maand, door den Biſſchop van Linkoln, #"
(3) Neu- eens anders dienſt zynde, (3) nog on met de Princeſſe Maria, oudſte Dochter derStaaten

# langs eerſt van den Franſchen Koning den van Engeland, in tegenwoordigheyd van #
iſ deel, tytel van Hoogheyd bekomen had. Dan den Koning, de Koningin, en alle de Groo- 1641. fol.
Pag 37

77 en
de Heer van Heenvliet wiſt zyns Meeſters ten des Hofs in den echten ſtaat te Wit-ſel
19 April
belangen en den lof des Huyſen van Oran hal, naar de wyze der Engelſche kerke, (1o) i&#foi.

(4)Reſol. je zoowel voor te draagen, dat hy voor 't wierdt beveſtigd. Ter gedachtenis van #, Reſol

# eynde des voorgaanden jaars op zyn ver 's Prinſen huuwelyk, die den achtentwin- de staat,

#" zoek 's Koning toeſtemming eyndelyk be tigſten van Zomermaand weder terug . in
#li.
*** 16
Jul
164o fol. kwam. Des deed de Prins van Oranje niet Holland kwam, zyn deeze twee pennin- #.
#” alleen van deeze geheele handeling (4) gen gemunt geworden.
166.
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I. De ecnen zyde verbeeldt in 't verſchiet het Hof van Holland, en voorwaart den Prins
en de Prinſes van Oranje, elkander de hand geevende, boven wier hoofden ter wederzyde

van eene duyf, waarmede God de Heylige Geeſt zinnebeeldig betekend wordt, twee Engelen
ieder eenen mirtenkrans houden. Verder ſtaat op den voorgrond dit opſchrift:
LONDINI DESPONSATI WILHELMus ET MARIA,
ANNO 1641, 12 MAJ 1.

-

Z

WILLEM EN MA R1A, D EN 12. VAN BLOEIMAAND,
IN 'T JAAR 1641. TE LONDEN GETROUWD.
Achter den rug van den Prins leeſt men op de zelfde zyde, in plaatſe van een randſchrift ,
deeze twee Latynſche dichtregels:
PRIN CEPS ME HENRICUS GENUIT, FORTISSIMUS HEROS

NASSAVIAE, ET SPONSUM ME JUBET ESSETUUM.
PRINS HENDRIK, DE DAPPERSTE HELD VAN NASSAU, HEEFT
Mr GE TEE LD, EN TOT BRUrDEGOM VOOR U GESCHIKT.

Welke dichtregels door deeze twee andere worden beantwoord, die agter den rug der Jonge
Prinſeſſe geleezen worden.
ſ

ALBIONUM GENUIT REX ME SUMMUSQUE MONARCHA
CAROLUS, ET SPONSAM ME JUBET ESSE TU AM.
KAREL, DE KONING EN OP PER HE ERS CHER VAN

GROOT-BRITTANj E, HEEFT Mr GE TE ELD, EN
TOT BRUTD VOOR U GESCHIKT.

O
Ap
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Op de andere zyde ſtaat de jonge Prins Willem, die door eenen gevleugelden Engel met een 164+.
bloot zwaard bewaakt, in de gedaante van Pallas den Krygsgod Mars vertreedt, naaſt eenen T"

ſtapel van allerhande wapenen, en ontfangt van den Vreede, verzeld van Ceres en het Minne
wicht, den vruchtdraagenden olyftak van den langgewenſchten Pays. Waarboven deeze twee
dichtregels ſtaan:

BELLoNAM PRINCEPs PALLAS PEDIBUS TERIT, ET PAX
FLORET, ET ALMA CERES CONFERT SACRO ALITE FRUGES.
DE PRINSL rKE PALLAS VERTREEDT BELLO N'A, DE VREEDE -

B LoE IT, EN DE ALVOED EN DE CERES BRENGT oNDER
'S HEMELS GUNST, HAARE VRUGHTEN TOE.

Want men geloofde (1) dat om deeze naauwe verbindtenis van Prins Willem met Engeland; (1)Aitte

als hy eens
de regeeringhadden:
des Lands
zoude men
in handen
de #
Geweſten veel hulpe #t
#n
vandaar
te verwachten
waarom
nog ophebben,
den voorgrond
lee
II. deel,

#
NovI IMPERII AUSPICIO BoNo.
'
.
o P. 'T Go ED GELUK VAN DE -NIEUWE
REGEERING.
-

-

b
w

II. De tweede heeft rondom de zelfde verbeeldingen de zelfde op- en byſchriften, doch op eene
verſchillende
wyze geſteld, 't gene in de afbeelding beter gezien dan door de beſchryving verſtaan
kan worden.
Eer Prins Willem van Engeland terug om de Franſche beſchanſingen te bevech
gekomen was, vertrok des zelfs Vader ten; in 't gezigt van welke (5) zyn leger, #ot
(*) Aitze (1) den veertienden van Bloeimaand uyt in volle ſlagorde den tweeëntwintigſten #"
#" 's Graavenhaage, en zich omtrent Nieumege van
Zomermaand zynde verſcheenen, Xiſitom,
# aan 't hoofd des Staatſchen legers geſteld dien dag met ligte ſchermutſelingen door- # Pag
to
hebbende,berende en won hy, naa een beleg bragt. Des nachts vondt men goed vanal- "
fol.765.
van zes weeken, het huys te Gennep, om takkeboſſchen byeen te brengen, om
3)Reſol over welk voordeel men eenen (3) Dank de voorgrachten der beſchanſinge te vul
# dag in de Vereenigde Geweſten uytſchreef, len, en langs de bygelegene moeren eenen
3, July, te meer, mids dit geluk ook de Franſche krachtiger onderſtand in de ſtad te werpen.
#". krygsbedryven niet weynig begunſtigde. Maar by nader onderzoek het moeras te
Naa verſcheydene gins- en herwaarts diep en de belegeraars te wel op hun
togten, om het waare oogmerk te verber ne hoede vindende, veranderde de Kar
gen, trok de Maarſchalk van Meilleraye dinaal Landvoogd van beſluyt, en zondt
alle de Franſche benden op de grenzen van eenige benden naar den kant van Bou
Artois ſchielyk byeen, deed verſcheydene | logne, om door 't blaaken en branden
Vaſſor
ſterkten om Arië inneemen, en, naa die van 't platte land eene (6)

##

plaats zelve berend te hebben, den vyfen te maaken. Ondertuſſchen wierdt de ſtad #e
twintigſten van Bloeimaand eenen aanvang met groot
aangetaſt en verdee- Xiffiome
met zich te verſchanſen maaken, zonder digd, verſcheydene werken ingenomen en #Pag
dat de Spanjaard in 't eerſt zich des be herwonnen, en de grond niet dan voet
kreunde, of toeleyde om den beleggeren voor voet door de belegeraars veroverd.
den toevoer af te ſnyden. De Hoofdbevel Des beſloot de Kardinaal (7)den onderſtand (7) Vië du

#

ichelieu,
hebber Bek nogtans vertoonde zich met onder den Hoogbevelhebber Lamboy af te #
-

eenige benden omtrent Sint Venant, en wachten, eer hy de werken der Françoi- tom. Il.
vondt middel om vyfhonderd man in de be zen wilde aantaſten. Maar deeze van dit P* *
(6) vië du legerde ſtad te (4) werpen: in welke de Ste voorneemen verwittigd, zetteden hunne

#" devoogd Bernovitte met veel beleyd en aanvechtingen door het middel der mynen
# kloekheyd over tweeduyzend man het be zoodaanig voort, dat de Stedevoogd,
tome II.
pag. 396.

vel voerde. Sedert trokken de Spaanſche | ziende de buytenwerken verlooren, den
benden naar den kant van Sint Omeer, wal voor een gedeelte geveld, en alles ten (s, parival
waarby zich de Kardinaal Ferdinand voeg ſtorm vaardig, den zesentwintigſten van #1.
de, die het naar Arië wendde, in ſchyn als Hooimaand (7) eenige Gemagtigden naar-#"
Ttt 2.

buy
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1641. buyten zondt, om over het verdrag der ten. 's Daags daaraan trok de bezetting
overgaave te handelen. En ofwel de met ſlaande trommen, brandende lonten, ,, ...
eyſchender belegerden zeer buytenſpoorig ontrolde vendelen, (1) en andere merkte- 8# #s
waaren, zoo vondt men echter goed die in kenen van eere uyt de ſtad, ſtaande welker Richelieu,

te willigen, om den Kardinaal Ferdinand belegering, door den Stedevoogd, tot be- #
Pag. 397•
e

voor te komen en te beletten de ſtad, naa

taaling der ingelegerde bezettelingen, deeze

-

-

t

de verſterking ondër Lamboy ontfangen te tweederhande noodmunten van zilver zyn
hebben, nog eyndelykte koomen ontzet geſlaagen.

I. Het eerſte en grootſte ſtuk, dat maar voor twee guldens gangbaar geweeſt, en op de eene
zyde beſtempeld is, voert dit opſchrift:

PHILIPP us IIII REX, PATER PATRIAE.

ARIA OBSess A. 1641. II.
KONING PHILIPS DE IV, VADER DES VADERLANDS.

ARIË BE LEGERD 1641. II.
II. Kleyner is het tweede noodſtuk, als zynde maar voor eenen gulden gangbaar geweeſt, en
voert mede het zelfde opſchrift:

PHILIPPus IIII. REX, PATER PATRIAE.
A RIA OBS Ess A. 1641. I.
KONING PHILIPS DE IV, VADER DES VADERLANDS.

-)

A RIË BELEGERD 1641. I.
Hooglyk ging dit verlies van Arië den laaten, de loopgraaven voor een groot ge
Kardinaal ter harte, want naauwelyks was deelte gevuld, en de beſchaadigde wer

de ſtad overgegeeven, of hy zag zich, ken, zooveel hen doenlyk was, her
door den ontfangen onderſtand van Lam ſteld hadden. Des trok het Spaanſche
#" boy, aan 't hoofd van omtrent (2) veer leger in de verlaate legerplaats der Fran
iſt de tigduyzend welgeoeffende ſoldaaten. Des çoizen, deed de halfgeſlechte werken
#on, beſloot hy, door 't afſnyden van den toe niet alleen weder opmaaken, maarook by X. Pag, voer het Franſche legeruyten van degewon de oude nieuwe aanleggen, en zoodaanig
9.
1

ne ſtad in 't kort te doen verhuyzen,ja de alle toegangen verſchanſen, dat, wat
zelve door een tweede beleg te herwinnen. poogingen de Françoizen ſedert aanwend
En waarlyk, hy ſneedt den Françoizen, den, het onmoogelyk was de minſte eet
door 't winnen van Lillers, de ſchans waaren in de ſtad te werpen.

Des be

l'Ecluſe, en 't opwerpen van verſcheydene ſlooten die de belegerde plaats, welke ze

ſterkten op alle toegangen, zoodaanig den met geweld niet hadden konnen ontzet
toevoer af, dat zy, om niet door den ten, door het maaken van eene krachtdaa

honger te vergaan, en te gelyk de nieuw dige afwending te redden. Volgens dit
gewonne ſtad weder te verliezen, des beſluyt, maakte de Maarſchalk van Brezé

nachts van den negenden van Oogſt zich meeſter van Lens, en die van Mailleraye
(3) Vië du

maand hunne werken in ſtilte verlieten, van la Baſſé en Bapaume, deeden geſa- , ,,..

&#

en naar Therouenne weeken, naadat zy

mentlyk veelvuldige invallen in Vlaandre, (#s

#eu, onderden Sredevoogd Aigueberre drieduy en verwoeſtten het platte land met vuur en Richelieu.

#.

zend man in de (3) ſtad ter bezetting ge ſwaard meer dan (4) tien of twaalf uuren in
p

t rOn

#
- - V- --
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De Prins van Oranje, naa 't voedſel konde (2) getrokken worden, 1641.

huys van Gennep gewonnen te hebben, door de onverwachte langduurigheyd des (3) Viggº
kwam ook op 't verzoek van Vrank belegs verteerd, den zevenden van Win- #

ryk met zyn (1) leger in Vlaandre, om termand het verdrag der overgaave ſloot, #"
insgelyks den Spanjaard van dien kant te met zyne bezetting naar Hesdin trok, en Pag 4otº
van Fredr.

(1) Kom
mclyn

Leeven

Hendr.

II. deel,
fol. 1o8.

benaauwen. Doch desonaangezien vol de ſtad in handen van François de Me

hardde hy in 't beleg, hadden twintigſten lo , aan wien de Kardinaal in 't laat
van Oogſtmaand drie beukeryen geſticht, ſte van Wynmaand het beleyd der be
en beſlooten de verloore ſtad, het koſtte legeringe had opgedraagen, ſtelde. Ge
wat het wilde, te herwinnen. Wier Ste duurende welke de Heer Aigueberre, naar

voorbeeld van den Spaanſchen Stede- .
devoogd hebbende een- en andermaal te 'tvoogd,
ook dit noodſtuk, tot betaa
vergeefſch verzocht om iemand aan den
Koning te moogen zenden, en ziende de ling zyner bezettelingen, heeft doen mun
eetwaaren, ja alles, waaruyt maar eenig

UCIl,

#IREX PINS #
# IVSTVS #
#INNICTWS. #
#ARIANNOAP #

#BIS OBSES. #

Het heeft geene verbeelding, maar op de eene zyde alleen dit opſchrift:

LUDovic vs XIII REX, PIUs, JUSTUS, INVICTUS.
ARIA UNO ANNO BIS OBSESSA. 1641.

KONING L O DE WYK DE XIII, DE GOD VR UGTIGE, DE

RECHTVAARDIGE, EN DE ONVERWINNE L rKE.

ARIË TWEE MA A L IN EEN JAAR BE LE GER D. 16.41:
Doch hoezeer de roem, dien de Vorſt ren , voor te komen.

En waarlyk, hy
lyke Kardinaal, door een zeegepraalend le vondt hierdoor zoodaanige verligting, dat
ger van eene gewonne ſtad te doen verhuy hy zich (4) den vierentwintigſten van (4)Parivaſ

zen, behaald had, op aller tongen reedt, Wynmaand naar Bruſſel liet voeren. #n
en alom zeer hoogverheeven wierdt, zoo Doch als hem alhier op het verheffen der #"
had hy echter geenszins het geluk van, koortſe insgelyks veelmaals was ader gelaa
door 't herwinnen van Arië, daarvan de ten, openbaarden zich eyndelyk de kin
(3) Kom
melyn
Leeven
van Fredr.
Hendr.

II. deel,
fol. 1 o7.

gewenſchte vruchten te genieten. Want derpokjes alom onder de opperhuyd; zulks
op 't uytgaan van Oogſtmaand (3) vondt dat men hem niet buyten gevaar des lee

hy zich in 't leger voor die ſtad van eene vens oordeelde. Des maakte hy den vier
zeer harde koorts, verzeld van zwaare den van (5) Slagtmaand zynen uyterſten (5) Aitze
pyn in 't hoofd, aangetaſt, en daardoor
genoodzaakt om , eer de ſtad tot de
overgaave gedwongen was, zich uyt
het leger naar Kortryk, tot het herſtellen
zyner gezondheyd, te laaten voeren. De
Geneesheeren, die men by den zieken
Prins riep, oordeelende dat het was eene ge
weldige giſting in 't bloed, veroorzaakt
door zyne veelvuldige bezigheden, en de

wil, en zyn gemoed ontlaſt hebbende van #
't gene het eenigszins mogte bezwaaren , #
ontfing
hy Roomſche
de Sakramenten,
naar 'tzyne
ge- #
bruyk der
kerke : want
ol.786.
zwakheyd, door het menigvuldige ader

laaten veroorzaakt, ſtelde hem buyten

ſtaat van eene zoo benaauwde ziekte te
konnen wederſtaan, zulks die inwaart

ſloeg, en hy den negenden dier maand,
(6) Kom

ongewoone groote hitte deezes Zomers, omtrent elf (6) uuren voor den middag,

melyn

Leeven
in den ouderdom van tweeëndertig jaaren, van
Fredr.
om het bloed lucht te geeven, en de yl op het Hof te Bruſſel, tot geen kleyne Hendr
hoofdigheyd, waarvoor zy beducht waa droefheyd der zynen, en verlies
der fol.
II, deel,
Spaan1o7.
VVV
II. Deel.

deeden hem een- en andermaal aderlaaten,

e
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1641. Spaanſche Nederlanden, overleedt. Hy dreygende oorlogswolken, (*) de ſtraalen (*)n. Dat
TT was een jong, voorzigtig, kloek en verſtan zyner krygskunde als op den middag ſ**59.

dig Krygsheld, en had daarvan in 't Key doen doorſchynen. Dan met zyn over
zerryk zoo menigvuldige blykengegeeven, lyden is die Spaanſche Zon beneeden de
dat men hem, op zyne komſte in Neder kimmen gedooken, en het Vereenigde Ne

#" land, als eene opſtygende (*) zon, die aan derland van eenen zeer ontzaglyken

fºar

algemeen heylzaam en ten nutte was, vyand verloſt; zulks het, zich voor
begroette. In 't vervolg heeft hy deeze taan heugelyker tyden beloovende, de ge

daar van op deezen legpenning
##" G) verwachting beantwoord, en over dachtenis
bewaard heeft.
twee jaaren nog, maa 't verſtrooijen der

Het wapenſchild van Overyſſel ſtaat op de eene zyde, en op de andere, naaſt eenedaalende Zon,
die van Kampen, Deventer en Zwol, binnen deeze randſchriften:
SOL IBERUS occIDENs
SUDA POLLICETUR ORBI. 1641.
DE ONDERGAANDE SPAANSCHE ZON BELOOFT AAN DE

WERRELD SCHOONE TrDEN. 1641.

Het lyk gebalzemd zynde wierdt den Maria van Kinſchot geſteld had. Dees
volgenden nacht in de Hofkapel gebragt, laatſte, die Ridder, Heer van Fromont en
onder een prachtig verhemelte op een voorſpraak (*) of Beſchermer van Genep (*) Aa
praalbedde met eenen bevelſtaf in de hand, (5) was, muntte niet minder uyt in #nen
nevens den Kardinaalshoed, de Prinſlyke vroomheyd dan geleerdheyd, en was on-Stat aulic.

kroon, den gepluymden helm, en andere vermoeid in de Vorſtlyke rechten te hand- "5
byſieraaden voor ieder, tot den veertienden haaven : zulks hy langs deeze ſtreeken,

van Slagtmaand, ten toon gelegd: alswan onaangezien het ſterk blaazen des nyds,
neer het gekiſt, en achter den altaar aan de die 't geluk in 't Hof meer dan elders op

(i) Aitze-rechter zyde zyner Moeije (1) de Aartsher de hielen volgt, zich by de Aartshertogen

#" togin Izabelle wierdt bygezet, tot dat er indiervoegen heeft weeten aangenaam te
#s van 't Spaanſche hof wegens zyne overvoe maaken , dat hy door de zelve, in 't
#

ring bevel zoude ingekomen zyn ; mids jaar zeſtienhonderdzestien, tot Raadsheer
het lyk, volgens uytdrukkelyken laſt van en Breukeyſcher des Hofs van (6) Brabant, (6) Nobl.

## den overleeden, in de (2) Lievevrouwe en den veertienden van Zomermaand des #
#" kapel der Hoofdkerke van Toledo, waar jaars (7) zeſtienhonderddertig, door dend honeur.
# # van hy Aartsbiſſchop was, moeſt begraa Spaanſchen Koning tot Lid van den Ge- #nden
fotº's,

ven worden. Onder zyne naagelaatene pa heymen Raad, ſedert van dien (8) van Staa-statalië
pieren vondt men eene verzegelde orde, ten, en eyndelyk den elfden van Gras- # deri

(#mLeeven
#n
#r
#

die de Koning tweemaanden voor (3) zyn
overlyden in Nederland gezonden had, en
waar by hy het hooge Staatsbewind dier
Geweſten, zoo zyn Broeder door eene on

maand des jaars zeſtienhonderdtweeënder-Stat. Eliº

tig tot hoofd van den Geheymen Raad is fols.
verheeven. Welke bediening hy met on
bezweeken moed, en vroomheyd, tot

fol toj, verwachte dood mogte werden weggerukt, het jaar (9) zeſtienhonderdachtenveertig (9)Sanderi
by voorraad geregeld, en in handen van bediend heeft. Alswanneer hy in den Ne: #"
(4)Aitze- Françisko de Melo, den Graaf van Fontai derlandſchen Raad by den Koning te Ma- # Nobl.

#" ne, den Aartsbiſſchop van Mechelen, Don drit is geroepen,(1o) en in die bedieninge #
##
André (4) Cantelmo en den Hoofdraad naamaals, den zevenentwintigſten van honeur
.dcel ,
# Peter Rooſe , Zoon van Johan Rooſe en Sprokkelmaand des jaars zetelen: 32
T1C
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drieënzeventig, het vyfentachttigſte zyns Wintermaand des jaars zeſtienhonderdne- 1641.
ouderdoms, overlydende, inde Sinte gentig, verheeven is. De tweede Broeder T"
# Goedele kerk (1) te Bruſſel begraa van deezen Peter Rooſe was Johan ge
66.
ven. Behalven eene Zuſter, die met Jakob naamd, verſcheydene maalen Burgermeeſt
van Eyken, Heer van Terbiſte is ge ter te Antwerpen, en met Luçye Frede
trouwd geweeſt, heeft hy nog twee Broe riks getrouwd, by welke hy Peter Rooſe,
ders gehad: wier oudſte, Ambroſius ge Heer van Seklin, en Aalbert Rooſe, Ridnaamd, Heer van Kalſtre, Requeſtmeeſter, der, en Sergeant Majoor der ſtad Ant
en Raadsheer in den Hoogen Raad te werpen geteeld heeft, van wien weder Jo
Mechelen, eenen Zoon Johan Karel Roo han Rooſe, inſgelyks Sergeant Majoor
ſe naaliet, die ook Raadsheer en Requeſt dier ſtad, en Peter Ferdinand Rooſe, Ba
-

#
'# Spy en Kalſtre geweeſt is, en ter wiens Raad van Brabant zyn afgedaald. Dit zy #
meeſter te Mechelen, Heer van Mirmont, ron van Boekhout, en Raadsheer (3) in den

toutes les gunſte de Heerlykheyd van Leeuw Sint genoeg om het geſlacht van Peter Rooſe te #eur
terr.

-

#g. Peter
tot eene Baronny
door Koning
van Spanje,
den twintigſten
vanKarel
(z) kennen, wiens gedachtenis op deezen ge. #"
denkpenning bewaard wordt.
IOO,

2

Zyn borſtbeeld, bekleed met eenen Raadsheerlykentabbaard, ſtaat op het voorſtuk, wier rand
met deeze tytelen omzoomd is:

PET RUS ROOSE, SECRET 1 CONSIL11 PRAESES.
PETER ROOSE, HOOFD VAN DEN GE HET ME N RAAD.

Een ſtruyk, belaaden met drie roozen, ſtaat op het ruggeſtuk aan eenen ſtok gebonden, en (4) Nobl.
-

e

-

-

•

-,

verheft zigh naarboven, onaangezien het ſterk blaazen van twee ſtormwinden: zinſpelende zoo op ##
zynen naam als zyn wapen, dat uyt eene zilvere keper en drie zilvere roozen op eenen (4) rooden Merced.
d'honeur

grond beſtaat, onder deeze byſpreuk:

pag. *35.
verſa 6.

IN CON CU SSA MANET.
ZY BL2TFT ONBEWEEG ELTK.

1642.
Volgens het eerſte lid van het geſlooten wil en dank hem gedwongen had het von
- Huuwelyksverbond moeſt Maria Dochter nis des doods (6) van zynen Vertrouwe- (oLane,
van Engeland, welke met den jongen ling, den Hertog van Strafſort, te onder- Hiſt d'An
Prins van Oranje in 't voorgaande jaar te ſchryven,janaa het Koninglyke gezag ver- # #"
Londen ondertrouwd was, tot haar meeſterd te hebben de Koningin zelve van 17o.
twaalfſte jaar, onder het opzigt van de Ko verraad beſchuldigd en voor zich (7) ge- (7), Larrey
(5)Aitze- ningin haare (5)moeder, worden opgevoed, dagvaard had, beſloot Karel den bedongen #

#" en in Engeland verblyven. Dan dewyl tyd van het verblyfzyner Dochter in En-ſy fol.
en oorl

de Koning haar Vader eerſt met zyne on

#
derdaanen in Schotland, en althans ook
. 813.

geland te verkorten, en onder ſchyn van *
die Prinſes door de Koningin zyne Gemaa

tegelyk met het beroepen Parlement van lin naar Holland te doen verzellen, haare
Engeland, in eene zoo groote verwyde Koninglyke perſoon tegens de gedaane

ring geraakt was, dat het tegens zynen aanklagten des Parlements te dekken, en
VV V 2

in
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(5 Atze- naadat men in 't voorgaande jaar van haa op- en ſpelen aangerecht, die de groot
in, zaken re overkomſt (2) aan den Staat kennis ge heyd van 't Huys van Naſſou en de opge
#, geeven had, met een Koninglyk gevolg te vatte hoope van des Prinſen huuwelyk op
i#” Douvre ſcheep, ſtapte den achtſten van eene zoo bevallige wyze verbeeldden, dat
#, Lentemaand, te Goereê zynde ingeloo die, naadat dit doorluchtige gezelſchap in
# pen, te Hellevoetſluys aan land, en wierdt welverſierde booten en met wimpels behan

van Holl. aldaar op een zeer beleefde wyze door de gene ſloepen het merkwaardige der ſtad
#1. naar
Staatſche
Gemagtigden verwelkomd, en gezien had, op zyn uytdrukkelyk ver
2o6.
den Briel verzeld, van waar haare

zoek nogmaals, den tweeëntwintigſten

Majeſteyt den elfden op Honsholredyk

dier zelfde maand vertoond wierden.

's

vertrok, en naa het middagmaal aldaar Daags daaraan, de Magiſtraat voor alle
op cene zeer prachtige wyze gehouden te ontfange eere bedankt hebbende, keerden

## hebben (3), nog dien zelfden avond, on de Koningin en haar Vorſtlyk gevolg terug
van ſtaat der 't luyden der klokken, loſſen van 't op (8) Leyde, alwaar zy het merkwaar
# geſchut , aanſteeken van veelerhande digſte bezigtigden en vernachtten, en
# vreugdevuuren , tuſſchen de in de wa van daar den volgenden dag in 's Graa

(8) Aitze
ma zaaken
van ſtaat
en oorl.

II. deel,

#" penen

(4) trekkende burgery , met een venhaage terug kwaamen. Deeze aan- fol 8:7.
Leeven, gevolg van by de vierhonderd perſoo komſt der Koninglyke Prinſeſſe, onder

#" nen haare Staatlyke intreede in 's Graa
ii deel,
fol 113

trouwde Gemaalinne van des Stadhouders

venhaage deed, in 't Noordeynde op Zoon gaf aanleyding dat men in de Verga
het Oude hof haar verblyf nam, en met dering der Staaten van Holland voorſloeg,

5) Reſol

# groote pracht, koſten, (5) en uytbundige om aan de nieuwgetrouwden en hunne

van Holi eere van wegen den Staat onthaald, en wettelyke naakomelingen eene jaarlykſche
####
doorII de Algemeene Staaten alsweldie (6) lyfrente van dertigduyzend guldens, mids
1642. fol. zoo
T
125.
van Holland in 't byzonder is verwelkomd gaders, voor de koſten (9) op het trouwen
(#,
Op 't aanhoudende verzoek gevallen, daarenboven nog vyfhonderdduy
derStaaten geworden.
van Holi van den Magiſtraat van Amſterdam, om zend guldens te vereeren, en ſedert wierdt
2-

59

*

(9) Reſol.
der Staat.

*

van Holl.
22 Maart

1642. fol.

-

74

(1o) Reſol.

#M:#
1642. fol. diegroote werreldſtad te bezigtigen, vertrok nog voorgeſlagen om den jongen Prins met
haare Majeſteyt, verzeld van haare Doch eene lyfrente van tienduyzend guldens(1o)
55 •
(7) Aitze-ter, de Prinſes van Oranje, en (7) een te begiftigen, doch eyndelyk (11) beſloo
-

der Staat.
van Holl,

e

1o April
1642. foL

#" ſtaatlyk gevolg, den negentienden van

ten den zelve alleen met eens honderd

en oorl

1) Reſol,
duyzend guldens te beſchenken. Geeven- #erStaaten

Bloeimaand derwaart.

Alles daverde al

IOO.

Holl,
# hier op haare aankomſt van vreugde, de de daarenboven hun beyder aankomſt in van
18July

ſtraaten waaren gepropt en byna on Holland aanleyding, dat ook aldaar dees
bruykbaar door den drang der toegevloei gedenkpenning in dit jaar gemunt is.

De voorzyde verbeeldt Frederik Hendrik, die gezeeten op eenen zeegetroon met de eene hand
eenen blooten degen, en met de andere de byzondere wapenſchilden der zeven Vereenigde
Geweſten, door een ſnoer te ſamen gekoppeld, vaſthoudt. Onder zyne voeten leggen de ver
wonnene vyanden, evenals aan zyne rechter zyde zyn wapenſchild met eenen gepluymden helm
verbeeld ſtaat. Het omſchrift is dit Latynſche tweelingdicht:
O

I. I

1648.fol.
25 I.
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LIBERTAs PATRIAE, ME DEFENsoRE TRIUMPHAT
INSIDIATA, NIHIL VIS IN IMICA NOCET.

DE BE LAAG DE VR rHErD DES VADERLANDS PRAALT
ON DER MrNE BE S CHE RM I N G, DES KAN HET
VrA ND LTKE GEWELD NIETS BESCHAA DIG EN.

De tegenzyde verbeeldt, onder den Hebreeuwſchen naam des Heeren, eenen omheynden tuyn,
die in 't ronde met verſcheydene pronknaalden verſierd, en vanbinnen met Mars, de Liefde, en
andere beelden voorzien, en met boomen beplant is, in welken de jonge Koninglyke Prinſes door
Frederik Hendriks eenigen Zoon met de hand geleyd wordt, binnen denzoom deezer twee La
tynſche dichtregelen:

QUO TE MARS ET AM oR vocAT, INTRA, DIVA, VIRETUM,
IT RUCTUM HIC LIBERT AS, TE G EN ET RICE, F ER ET.

GOD IN, TREED IN DE EZ EN LUSTHOF, WERWAART MARS
EN DE LIEFDE U NO DIGE N, EN DAAR G2 MOEDER
WORD EN DE, DE VRTHE YD VRUCHTEN ZAL
D RAAG EN.

Van de voorgemelde doodlyke verdeeld leans, de Hertog van Bouillon Neef van
heden in Engeland was de Kardinaal van
Richelieu, om den Koning de handen vol
werkste geeven, en te beletten dat hy de
aanſlaagen des Franſchen Konings dwars
boomde, in den aanvang een van de vin
nigſte ophitſers, en had, om dit ſmeulende
(1)Lettres vuur aan te ſtooken, (1) al over vyfjaaren

den Prins van Oranje, en Cinq-Mars
Grootſtalmeeſter van Vrankryk den onder
gang van Richelieu bezwooren, en geene
gelegenheden verzuymden, om den Ko

ning een quaad denkbeeld der getrouwig
heyd van zynen eerſten Staatsdienaar in
te boezemen.

De ziekte des Kardinaals,

# eenen Abt van Chambre tot dat eynde waar door hy genoodzaakt was van 't Hof
2 Dec.

naar Edenburg gezonden. En dewyl hy
op den zelfden voet den oorlog in Duytſch
land , en den opſtand in Katalonië en
Portugaal, tot verkleyning van het Huys
(2)Neu- Y" (2) Ooſtenryk, niet alleen gaande

1637.

viſie Hiſt. hieldt , maar ook de Koninginne Moeder

# als eene balling buyten het Ryk nood
pag. 43,

zaakte te zwerven, en, onaangezien het

groot misnoegen van den voortreffelykſten
Adel des Ryks, op eene ganſch onbepaal
de wyze den teugel van 't Opperryksbe
wind, mids de zwakheyd des Konings,
naar zyn eygen welgevallen voerde, en
zyne bloedverwanten met de eerſte bedie
ningen en ſchatten ophoopte, zoo gaf dit
ook aanleyding dat op verſcheydene ty
den verſcheydene Prinſen en eerſte Staats
dienaars des Ryks tot zyn bederf zich
onderling op de allerplegtigſte wyze te
gens hem verbonden. En ofwel de ſa

te blyven, en zich tot herſtelling zynerge
zondheyd,naar Provençe te laaten brengen,
om de wateren van Terraçon te gebruy
ken, ſcheen dit hun voorneemen byzon
derlyk te begunſtigen, en gelegenheyd aan
de hand te geeven, om het reeds wanke
lende gemoed des Konings geheel van hem
te vervreemden. Dan hoewel hy alhier
aan eene verdrooging aan den rechterarm
ziek lag, zoo had hy echter 't geluk van
door zyne verſtandhouding in Spanje het
verbond te ontdekken, dat des Konings
Broeder met kenniſſe der anderen te Ma

drit, door den Heer van Fontrailles, met

den Spaanſchen Koning had geſlooten.
De ontdekking van deezen ſlingkſen han
del met de vyanden des Ryks deed in den

Koning de voorige gunſt voor den Kardi
naal herleeven, zulks die zynen Broeder
naar Niſſa (4) in Savoye verzondt, de (4) Aize

#or menzweringen telkens ontdekt en de Thou en Cinq-Mars, als meewuſtigen des #"
#" aanleyders ten ſtrengſte geſtraft waaren, verraads, liet onthoofden, en den Hertog in oorl.
XIII.tom. zoo belettede dit echter niet, dat des Ko van Bouillon, niet dan op de krachtige

#* ningsII.Broeder
(3) de Hertog van Or
Deel.

voorſpraak van zynen Neef den Prins van
Xxx

Oran

#
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1642. Oranje, en naa zyne vaderlyke ſtad Sedan ning onder de hand had laaten aanbieden,
T aan de kroon van Vrankryk voor eeu achtte de Franſche Koning de behou

wig te hebben afgeſtaan , het leeven denis van den Kardinaal zoo volſlaagen
behouden. Naa welk voorval, en de daar noodzaakelyk en aan 't Ryk voordee

op gevolgde aantuyging van den Prins lig, dat hy hem nu meer dan ooit te
van Oranje, van zich, byaldien den Kar voore met het hooge Staatsbewind ge
dinaal, niet meer in des Konings gunſt worden liet, en zyne boezemvrienden,
ſtaande, het bewind der zaaken ontnomen ziende hem op zoo zeldzaame wyze
1)Lettres

wierdt, niet alleen van de belangen van in 't midden zyner zwakheyd over al
-

# Vrankryk te willen ſcheyden, maar ook le zyne vyanden meer dan ooit zeege
d# nevens de Staaten de gunſtige voorſlaagen praalen, deezen penning in 't licht gaa

# (1) aanneemen, die hen de Spaanſche Ko

WCIl.

Het borſtſtuk van den Kardinaal ſtaat verbeeld op de voorzyde, wier rand omzoomd is met
deeze tytelen:
ARMAND Us JOAN NEs, CARD IN AL 1s, DUX
DE RICHELIE U.

ARMAND JAN, KARDINAAL, EN HERTOG VAN
RICHEL IEU.

(2) vië du - Zyn ſtamnaam was Pleſſis, en zynde eerſt Biſſchop van Luçon, wierdt hy op 't aandringen der
Cardinal Koninginne (2) Moeder Kardinaal, en het Landſchap Richelieu om den bezitter door den Ko

de #

chelieu,
tome I.

ning ſedert tot (3) een Hertogdom verheven. Op de tegenzyde ziet men eenen zieken Leeuw,
door twee kleyne keffertjes aangerand, binnen dit randſchrift:

pag. 84
(3) Vië du

#e

POTENTIOR HOSTIBUS AEGER. 1642.

Richelieu,
tom. II.

p2g 6.

KRANK zrNDE Is Hr Nog srERKER DAN zrNE
VYAN DEN. 1642.

-

De Prins van Oranje, om te voldoen ber de Heer Klaude van Lannoy (6) Graaf

# ##

't
aan het Verbond, dat hy door de tuſſchen van Lamotterië, en Ridder
komſt van den herſtelden Kardinaal met den vlies. Dees, welke eene Zoon was van

-

##
(4) Aitze Koning van Vrankryk (4) voor den aan Jakob van Lannoy en Suzanna van Noyel- "*
#" ſtaanden veldtogt gemaakt had, liet wel les, heeft twee Vrouwen gehad: te wee
en oorl.

het Staatſche leger in den aanvang van ten, Maria van Guernouval, Dochter van

#
Bloeimaand omtrent de ſchans Voorn ver Philips van dien naam,by welke hy eenen
- 829.
e

gaderen, doch vandaar niet voor den Zoon Philips, Heer van Komteville ge
(5) Kom- zeventienden (5) van Zomermaand op teeld heeft, die even als zyn Vader Lid
# breeken. 't Gene den Spaanjaard tyd en van den Raad van oorlog, Hoofdbevelheb
van Fredr. gelegenheyd verſchafte, om tegens de ber in 't leger van den Koning van Spanje
#, ' Franſche grenzen de meeſte bezettelingen in Nederland, midsgaders Opperhofmee
fol. 118 van Vlaandre, Henegouwe, Luxemburg, ſter van den Aartshertog Leopold en Don
en Namen vroegtyds byeen te rukken. Johan van Ooſtenryk geweeſt is, en in
Van 't laatſtgemelde Geweſt was thans ten den veldſlag by Duynkerke gequetſt zyn

tyde Opperlandvoogd en Hoofdbevelheb- | de, naamaals in 't jaar zeſtienhonderdacht
CIA
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1) Le, envyftig, (1) verſcheydene kinderen naa hem den vyfden van Bloeimaand van 1642.

#" laatende, is overleeden. Zyne tweede Bruſſel derwaart (2) zynde vertrokken, GWMere，
d'Or fol. Vrouw was Klaude , Graavin van Eltz,

hoewel tegens den zin der Regeeringe dier #

*9

ſtad, in bezit genomen. En vermids die #xx.
deswegen eenige Gemagtigden aan den Pag 317.

die hem Magdalene Thereze van Lannoy
gebaard heeft. Wanneer de Hertog van
Arenberg te Madrit in de gevangenis ge
(*) mºdel ſmeeten, en gevolgelyk zyne bedieningen,
Jol: 25s gelyk verhaald is (*), daarvoor in be
ſlag genomen waaren, zoo wierden des
zelfs Landvoogdy en Hoofdbevelhebber

Graaf van Aytona zonden, en de Hertog

van Arenberg ſedert in dit bewind herſteld
wierdt, zoo is hy eerſt, dewyl de gemel
de Hertog in 't voorgaande jaar overleedt,
met den aanvang van dit tegenwoordige,
ſchap van Namen aan deezen Graaf van in dat hooge bewind volkomen beves

Lannoy by voorraad in 't jaar zeſtienhon tigd, waarvan de gedachtenis op deezen
derdvierendertig opgedraagen, en door legpenning bewaard wordt,

Het gekroonde wapenſchild van den Graaf van Lannoy, welke in 't (3) volgende jaar door de (3)Delices
dood zyne Bedieninge ontruymde, ſtaat omhangen met den Ridderlyken halsband van 't Gulden #
##
bas, tom.
vlies, binnen den zoom deezertytelen, op de voorzyde:

III.pag. 13.

CLAUDE DE LAN NOY, Co M TE DE LA MOTTERY,
Go U v ERNE UR, ET CAPIT A 1N E G EN ER AL D U
Co M T É DE NAM UR.

KLAUDE VAN LAN NOT, GRAAF VAN LAMOz'TERIE,
LAND VO OGD, EN HOOFD BEVEL HEB B ER VAN
'T GRAAFSCHAP NA MEN.

De tegenzyde bevat het wapenſchild van Namen, en in den rand dit omſchrift:
GECT o1 RS DES ESTATS DE NAMUR. 1642.
LEG PENNINGEN DER STAATEN VAN NAMEN.

164z.

Onder deezen, midsgaders Don Francis lyke opening tuſſchen het ſlot en de ver
ko de Melo, en andere Veldoverſten, mids

ſchanſing der Françoizen, liet hy (5) zyn (5) Kom
het ſtilleggen des Staatſchen legers, verga voet- en paardevolk langs dienkant aanval- #n
derden vroegtyds de Spaanſche benden op len. En ofwel de ruytery aanſtonds wierdt van Fredr.
de grenzen van Vrankryk omtrent Ynchy, afgeſlaagen, hervattede hy echter den #,
drie mylen van Hondcourt, met voornee ſtryd,bekwam eenige ſtukken die hy tegens fol. 117.
men om de Françoizen, die zich onder het zynen vyand keerde, terwyl het andere
(#)
ºm
beleyd van den Maarſchalk van Guize, (4) deel zyns legers, onder den Hoogbevel
melyn
idee en omtrent een half uur van Chatelet op eene hebber Bek met den derden aanval ook
en dr.
#"
hoogte aan de Schelde begraaven hadden, binnen de verſchanſing raakte. De Fran
ii deel te verneſtelen. Tot dat eyndeden zesen çoizen hielden echter ſtand, tot dat de
fol. 116. twintigſten van Bloeimaand het Spaanſche Spanjaards, door hunne achterhoede on
leger in drie deelen des morgens vroeg ver der Don Karlos Guasko onderſteund, hen
deeld zynde, toogde Melo naar den vyand, deeden deynzen , en meer en meer ont
en ontdekkende in 't naderen eene taame ſnoerende eyndelyk geheel op de vlugt
-

Xxx 2.

joegen.
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r642. joegen. Dier ſtondt den Overwinnaar deeze dit voorneemen tot niet, en het overige
zeege, welke echter zeer groot was, in van den veldtogt, zonder zoo van de ee
dien men aanmerkt dat hem al het geſchut, ne als de andere zyde iet hoofdzaakelyksuyt
de oorlogsvoorraad, pakkaadje, en nevens te rechten, tot geen kleyn genoegen der
een groot getal mindere gevangenen de Brabanderen ten eynde. Welke ziende
Veldmaarſchalk Rantzouw, en de alge hunne wapenen in den aanvang van den
meene Wachtmeeſter de Baanderheer van
veldtogt, door de verhaalde zeege zoo on
Eſchelle in handen waaren gevallen. Se gemeen bevoordeeld, deezen penning,
dert trachtte ook de Spanjaard wel den tot vermaan van de vereyſchte waakzaam

Keyzer tegens zyne vyanden by te ſprin heyd, in 't licht gaaven, om niet te zeer
gen, dan als de Prins van Oranje met het op het ongeſtaadige en glibberige geluk te

Staatſche (1) leger voorby Orſoy naar Em betrouwen, en dus tot zorgeloosheyd o
merik, om dit te beletten, optrok, liep ver te ſlaan.

Een ſchip ziet men op de eene zyde wel voor den wind, maar met een enkel zeyl zee bouwen,
waarrondom in den rand deeze ſpreuk geleezen wordt:
STA V IG IL ANS, CO ELI FRAUS NOT A SEREN I.

STAA WAAKZAAM, WANT DE ON BESTANDIG HE YD VAN
'T SC HO ONE WED ER IS BEKEND.

(2)Troph.

de Braº

#

In den rand der andere zyde, leeſt men rondom het gehelmde wapenſchild van den(2) Ridder
Adriaan van Bauſele, Heer van Brack, opziender der Bruſſelſche trekvaarte, deeze ſpreuk, die
op de twee in 't ſchild verbeeldde roozen haare zinſpeeling heeft: .

FELLE NOCET, QUOD MELLE FAVET. 1642.
Zr BESCHAAD IGT ZOO VEEL DOOR HET BITTER, ALS ZE
DOOR HET ZOET BE VOOR DE ELT

1642.

Niet minder dan het allergunſtigſte we entwintigſten van Slagtmaand van eene
der is ook het geluk en leeven der ſterve doodlyke ziekte, verzeld van eene gewel
lingen onbeſtandig, tot bewys van 't wel dige pyn aangetaſt, aan welke hy, naa veel
ke, zonder veele zaaken hy te brengen, ſmerte geleeden te hebben, den vierden
de Kardinaal van Richelieu ons alleen ten
van (5) Wintermaand, in den ouderdom

voorbeeld kan verſtrekken. Want als naa
van achtenvyftig jaaren, en het achttiende

# du
#

Zyne verhaalde herſtelling in het hooge zyner opperſtaatsbedieninge (6) overleedt. #"

tyksbewind, door het overlyden van de Dus was het eynde van deezen zeegepraa-Pa, #
#" (3) Koninginne Moeder, die hy altyd, lenden Staatsdienaar, welke het vermoo- #
er Staat.

Eu, edett haarc vlugt naar Nederland, als bal- gen zyns Meeſters tot zulken top van on- viºol
#
hing buyten het Ryk, en van den Koning afhoudelykheyd gevoerd, en zelf zoo veel ###.
Pºë "9 haat en Zoon verwyderd gehouden had, deels in alle de Staatszaaken, niet alleen 33i.
4) Aitte- ,,,
niemand meer overig was voor wiens laa- van Vrankryk, maar ganſch Europa gehad
E
# #n by te vreezen had en hem althans niets heeft Weynige maanden naades Kardinaals
#, meer ontbrak, 't gene zyne ſtaatzucht) dood ſtierf ook in de Vereenigde Geweſt 1643.
to's, vleijen kon, wierdt hy zeſt (4)den acht- ten Simon Episkopius, die hoewel geen
-

-

Staats

-

-=

H Is To RIP EN N IN GE N.
Staatsdienaar zynde,

in de voorverhaalde

Arminiaanſche kerkgeſchillen groot deel
gehad, en zynen naam daardoor onſterve
lyk gemaakt heeft. Hy was in 't jaar vyf
tienhonderddrieëntachtig te Amſterdam
gebooren, en,aldaar de Latynſche en Griek
ſche taal geleerd hebbende door den Ma
(1) Lee giſtraat dier (1) ſtad tot haaren (2) Voeds
ven Van
Epiſcop. terling aangenomen. Toen in het Staat
fol. 4.
(2) Alum ſche queekſchool te Leyde gezonden ,
wierdt hy eerſt Meeſter der (3) Wysgeer
nus.
# Philo te, en, naa zich verſcheydene jaaren in
phië.
de Godsgeleerdheyd aldaar onder de beſtie
(4) Lee

ring van Gomarus, Trelkaten, (4) en Ar

1II. Boek.
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re gedaagden buyten die Vergadering ge- 1643.

zet, hunne gevoelens veroordeeld , en,

mids hy weygerdeden afgevergden ſtilſtand

W.

te belooven, op laſt der Algemeene (6) #
Staatenten
Lande
uytgevoerd.
Epiſcop.
ze ballingſchap
heeft
hy zichStaandedeein Brabant, fol.
11o.
Keulen,en Vrankryk opgehouden : doch als
met de dood van Prins Maurits de grootſte

hevigheyd tegens zyne Geloofsgenooten
wat verkoelde, keerde hy in 't jaar zeſ
tienhonderdzesentwintig, op den raad zy

ner vertrouwdſte vrienden weder naar (7) #
en V

zyn Vaderland, en begaf zich aldaar in 't #.

huuwelyk met Maria Peſſers, die hem de " '33:

V en Van

Epiſcop.

minius, en ſedert ook nog te Franeker dood in 't jaar zeſtienhonderdeenenveertig

fol. 7.

geoeffend te hebben, is hy eerſt tot Kerke weder ontrukte. Dit gewigtige verlies

(5) Lee
ven van

Epiſcop.
fol. 2o.

leeraar te Bleyswyk, en van daar weder te ſmertte hem boven maate, zulks hy, zyn
Uytrecht (5) beroepen. Doch dit laatſte de daarenboven door geduurig blokken en
beroep had geenen voortgang , dewyl ſchryven afgeſloofd, in 't volgende jaar
François Gomarus gewillig afſtand van zyn zelf ziek wierdt, en den vierden van GrasHoogleeraarſchap deed, en Episkopius in maand (8) deezes jaars , 's morgens om- (8) Lee
zyne plaats door de Opperverzorgers der trent tien uuren, in den ouderdom van #
Hooge ſchoole te Leyde met dat aanzien zeſtig jaaren , en zyne geboorte ſtad fol. 14i.
lykampt wierdt beſchonken. Ondertuſ overleedt. Vier dagen daarnaa wierdt
ſchen wonnen de Geloofsgeſchillen in de het lyk op eene ſtaatlyke wyze in de
Vereenigde Geweſten meer en meer gronds, Weſterkerk begraaven , en zoo aan die
de bekende Kerkvergadering wierdt te den overleeden in zyne ziekte bygeſtaan,
Dordrecht beroepen, en Episkopius, naa als des zelfs lyk gedraagen hebben dees
dat hy aldaar voor zyne Gelooofsgenoo gedenkpenning,
tot 's Mans gedachtenis
vereerd.
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waarheyd, vertreedende de wereld, en houdende met de rechter hand eene zon, en

met de ſlinker een opgeſlaagen boek en palmtak, is op de eene zyde, en nevens haar de Vryheyd'
verbeeld, die eenen hoed op eene ſpeer voerdt. De randſchriften luyden dusdaanig:

DE HELDERE surVERE NAAKTE WAARHEIr
EN GHULDE VRTHE YT,

KRACHTICH VERDEDICHT MET LEER EN LEVEN,
Door ME Es TER SIMoN EPIS coP 1Us,
E ER TrTs PRo Fessor DER Herzrge THEO Logie Toºr LErD E.
II. Deel.

Yyy
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1643.
- . De andere zyde heeft geene verbeelding, maar binnen het laatſte gedeelte van het zoogemel
de randſchrift, deeze woorden:
/

DESEN PENNINGH Door DE ERFGE NAMEN
VAN WZCL EN MEESTER SIMON EP IS COP IUS

VE RE ERT zoz GEDACHTEN IS,
AAN DIE GE NEN, DIE STN EE RWAARD EN IN Z2CN SIEKTE

BEDIENT,
EN NA E STN O VERLYD EN GEDRAG EN HEBBEN,

Is zo erEL rK IN DEN Hee R oNTSLAPEN
DEN 4 APRIL 1643.
'S MORGENS ONT RENT Io, UR EN
TOT AMSTERDAM.

Ongemeen ſmertte het afſterven van den Lodewyk den XIV, als Koning van Vrank
Kardinaal van Richelieu den Franſchen Ko ryk en Navarre (4) uytgeroepen, door (4) Vaſſor

ning; doch naadat zyne Majeſteyt, op alle de Grooten en Parlementen des Ryks #iſt de

(.) Aitze- den dertienden van Wintermaand des (1) daarvoor erkend, en aan hem de eed van #,
mazaaken
van
ſtaat

voorgaanden
iaars,» den Geheymſchyver
O gaa
JaarS
y
y

en oorlog,
II. deel,
fol.853.

Baſſet aan hunne Hoogmoogendheden van afgelegd en gezwooren. Het eerſte werk 890.
dit afſterven by geſchrift kennis gegeeven der Koninginne Moeder was op den naam

had, vondt hy zich zelve in eene zeer
zwakke gezondheyd en dagelyks haare
krachten afneemen: zulks Koning Lode
wyk zyne Gemaalin Anna van Ooſten
ryk tot Beſtierſter des Ryks, Voedſter
van zynen Zoon, en Bewindhebſter der
zaaken , midsgaders zynen Broeder den
g) vaſſor Hertog (2) van Orleans tot Luytenant des

onderdaanigheydopdegebruykelyke wyze #"
van haaren Zoon , aan den Heer de la

Thuillerië, gewoonlyken Afgezant in 's
Graavenhaage, nieuwe geloofs- en vol
magtsbrieven toe te zenden, het Verbond

(5) voor den aanſtaanden veldtogt, dat de

5) Reſol.

overleeden Koning nog pas voor zyne derStaaten

dood met de Vereenigde Geweſten geſloo- #".
ten had, op nieuws te beveſtigen, en den #ol
#" Konings, onder het opzigt van zyne Ge negenentwintigſten dier (6) zelfde maand #g.
xffitom. maalin en eenen aangeſtelden Raad over en het overlyden des Konings en densaan- ma zaaken
#'s. verklaarde,
het ganſche welke
Koningryk,
zyne dood,
hy doornaa
't verliezen
zy vang der Regeeringe haars Zoons, by een #"

Louis

u A /•

plegtig gehoor met de vereyſchte ſtaatlyk- if dºei,

-

ner krachten, ſedert deeze gedaane ſchik
king, met groote ſchreeden naderde. Dier
halven met uytmuntende ſtandvaſtigheyd
des gemoeds, en een ſterk vertrouwen zich
op de Godlyke barmhartigheyd verlaaten
de , heeft dees magtige Koning, des
naamiddags vanden veertienden van Bloei
maand, in de armen der Biſſchoppen van

heden te laaten bekend maaken. Waarom fol 891

de Vereenigde Staaten, door eenige Ge

magtigden uyt hunne Vergaderinge aan
den Franſchen Staatsdienaar, en door

hunnen gewoonlyken. Afgezant in Vrank
ryk aan dat Hof, tegelyk het rouw
beklag wegens het (7) afſterven van den (7) Aitze

ouden Koning, en de gelukwenſching #"

Liſieux en Meaux, en het tweeënveertig wegens de verheffing van den nieuwen en ooit
(3) Aitze-ſte jaar zyns ouderdoms, midsgaders het lieten afleggen. ,,Van welke twee zon- #

#" (3) drieëndertigſte zyner regeeringe, het derlinge voorvallen de gedachtenis op ”
en oorl.
ſtervelyke afgelegt. Straks hier op wierdt deeze twee penningen bewaard wordt.
#
fol.891. des zelfs oudſte Zoon, onderden naam van
v

-

I. Rond

H IS TO RIP EN N IN GE N.

III, Boek.

271
1643.
-

-

e

.

zº

-

//

EET ---

55++++++:

<-

* De X1 n! -

I. Rondom het kopſtuk van den jongen Koning leeſt men in den rand der voorzyde van den
eerſten deeze tytels tot opſchrift:
-

LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEW YK DE XIV, ALLERCHRISTELTKSTE KONING.

Op de rugzyde wordt de overlceden Koning, gezeeten tuſſchen verſcheydene wapenen op
eenen verheeven voetſtal, door de nevensſtaande Gerechtigheyd gekroond, binnen dit rand
ſchrift:
J

LUDO VIC O JUSTO, PARENTI OPTIME MERITO.
AAN LO DE WYK DEN RECHTVAARDIGEN, Zr NEN ZEER
WEL VERDIEND HEBBEND EN VADER.

Want Behalven van veele andere uytmuntende deugden, was de overleeden Vorſt een zoo groot
voorſtander der rechtvaardigheyd, dat hy by uytſteekendheyd onder den bynaam van den Recht
vaardigen bekend zy. Verder ſtaat onder op den voorgrond:
OBI IT XIV MAII , MD CXLIII.

GESTORVEN DEN 14. VAN B LoE IMAAND, 1643.
II. Op het ruggeſtuk van den tweeden, die het zelfde voorſtuk heeft, ziet men naar 't gebruyk
der oude Franſchen, den Jongen Koning op een ſchild zitten, 't gene
de cene zyde door
'Vrankryk, en van de andere zyde door de Voorzienigheyd onderſteund van
wordt, boven eenen
werreldkloot, en daar nevens leggende fruythoorn.
et om- en opſchrift luyt aldus:

FRANCORUM SPEs MAGNA IN EUNTE REGNO.
MD CXL III. .

APE GROOTE HO OPE DE R FRANSCH EN IN DEN AANVANG
D ER NIEUWE REGEERINGE. 1643.

Yyy 2
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1643. Op de tyding van de gevaarlyke ziekte heyd, ten voordeele van Gebhard Truxes,
- des Franſchen Konings, waaren de Span in 't jaar vyftienhonderdzevenenzeventig
jaards, die uyt zyne dood niet dan eene afleyde, en, trouwende met Antonette van
zeer gevaarlyke tweeſpalt onder de Groo Arenberg, zuſter (4) van Karel van Aren- #
ten in dat Ryk te gemoete zaagen , mids berg, die Anna Erfdochter van Kroy tot tafel, 24o.
-

-

de jonge Koning nog geen vyfjaaren telde, Vrouw gehad heeft, teelde by de zelve(5) &#"
vroegtyds op de Franſche grenzen, onder deezen Erneſt, en nog een en tweeden Zoon, S. R. Imp.
(1) Aitze- het opperbeleyd van Don (1) Francisko de die Salentinus genaamd in den Boheem- #"
#n
Melo, met een zeer ontzaglyk leger in 't veld ſchem oorlog voor den Keyzer vechtende "
van ſtaat
"

en E verſcheenen. Want het beſtondt uyt zes in het jaar zestienhonderdachttien over

#
entwintigduyzend welgeoffende krygs leedt, terwyl zyn ouder Broeder, die in
ol.891. k
&D

nechten, te weeten, negenduyzend te 't jaar vyftienhonderdvierentachtig geboo
paarde onder het bevel van den Hertog van ren was, in Nederland de wapenen ten
Albukerke, en zeventienduyzend man te dienſte des Konings van Spanje voerde.

(2) De

voet onder de (2) beſtiering van den ouden Welke hem niet alleen met de Ridder or

#" Graaf Erneſt van Izenburg. Welke op de dre van 't Guldenvlies (6) beſchonk , #,
#

tyding van dat er nu niets dan het over maarook om zyne vaſtſtaande trouw, alom van ſtaat
te gezien
Bloei betoonde bequaamheden, en zonderlinge #"
#y Pië lyden
deswierdt,
Koning den
vantwaalfden
Vrankrykvan
tegemoe
ervaarenheydin krygszaaken,tot (7) Hoofd foi i265.
O•

glººii
(#"
maand (3)Rokroy berende, mids dieplaats van den Raad der Geldmiddelen, Lid van Stat.
aulic.
melyn
-

-

#en de poort was door welke de Spanjaards, dien des Oorlogs, Veldmaarſchalk zyner ##

#t. naa ze
ii Ei,
fol. 137

veroverd te hebben, tot in 't hart

legers in Nederland, en Opperlandvoogd #
#

van Vrankryk konden indringen. De Va van Namen, (8)mids het overlyden vanden #.
der van deezen Graaf van Izenburg was Graaf van Lannoy in dit jaar, verhief. In 365.
Salentinus Biſſchop van Keulen en Pader welke hoedaanigheyd men zyne gedach
born, welke ziendezynen eenigen Broeder, temis op deezen legpenning bewaard vindt,
zonder kinderen naa te laaten, deezer wer die in dit jaar te Namen gemunt is.

reld overlyden, de Biſſchoplyke waardig
-

De voorzyde voert zyn gekroond wapenſchild, zynde omvangen met den Ridderlyken hals
band van het Gulden Vlies, en die weder met dit randſchrift:

ERNEst, conre. De ISENBURGH, Gouverneur, ET
CAP 1T A1 N E GE N ER AL DU Co M T E DE NA M U R.

ER NES T- GRAAF VAN IZ EN BURG, LAND VO OGD EN HOOFD

BEVE LHE B B ER VAN 'T GRAAFSCHAP NAMEN.
Het wapenſchild van het Graafſchap Namen, 't gene een zwarte Leeuw op een gouden veld

V
w

is, ſtaat op de tegenzyde, binnen dit omſchrift:

GEcToirs DES ESTATs DE NAM UR. 1645.
LEG PENNINGEN DER STAATEN VAN NAMEN. 1643.
(9) Kom-

-

-

# . Nadat Rokroy op deeze wyze doorden de overgaaf dier plaatſe eerlang te gemoe
#r Graaf van Izenburg berend was, hadden te zag. Des nam de Hertog van Anguien,
# de Spanjaards in 't kort de meeſte buyten- onaangezien zyn onderhoorig leger ſlechts
# werken veroverd, zulks men niets dan (9) | twintigduyzend man ſterk was, een held
haftig

-
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haftig beſluyt, om, tot redding der bele veld te ſlaan. Desonaangezien hieldt het 1643.
gerde ſtad het Spaanſche leger in zyne wer Spaanſche voetvolk ſtand, en zich by het TT

geſchut zoo digt in een geſlooten, dat het

kenaan te taſten. Tot dat eynde zich van alle

1) De

drie aanvallen van een zeegepraalend leger

de naauwe toegangen derwaart hebbende
meeſter gemaakt, deed hy den negentienden
van Bloeimaand zyn onderhoorige leger in
volle ſlagorde, met het opgaan van den dag,
naar den vyand (1) trekken, die de Fran

afſloeg, en niet, dan naadat de Françoizen
door

hunne

achterhoede

onderſteund

wierden, konde gebrooken worden. Dus

-

#n
eyndigde dees veldſlag ten voordeele der
#e goizen met geen minderen moed afwacht Françoizen , die zes volle uuren (2) ge
xïV, pag te. Hierdoor wierdt met eene ongehoor duurd had, en in welken by de zesduyzend
9•

de onverſaagdheyd wederzyds het gevecht van het Spaanſche leger ſneuvelden. Zes

(2) De
Riencourt
Hiſt. de
Louis

XIV. pag.

begonnen, hy zelfs ſtelde zich aan 't hoofd honderd waaren er gevangen, en een vry

II.

van zynen rechter vleugel, wierp de Duyt grooter getal gequetſt, van 't welke de
ſche en Walſche benden, die den ſlinker' voorgemelde Graaf van (3) Izenburg een (3) Kom

was. Behalven de pakkaadje , krygsruſ
ting, het grof geſchut, en verſcheydene
ſtandaards, waaren ook den Françoizen
honderdzeventig (4) vendels in handenge
vallen : welke door de Zwitſerſche Lyf.
ſtaffiers op eene zeer ſtaatlyke wyze in de
zich dus reeds inbeeldden van de overwin Hoofdkerk van Parys gebragt, en opgehan
ning in de hand te hebben. Naadat hy den gen wierden. Alwaar een plegtige kerk
aanval
Spaanſche
die Fran dienſt verricht wierdt , om den Hemel
cisko deder
Melo
op hem ruyterye,
afzondt, wederſtaan
voor de verleende overwinning te danken,

vleugel van het Spaanſche leger uytmaak
ten, overhoop, en trekkende achter het
middenlyf der Spanjaarden taſtte hunnen
rechter vleugel van achtere aan , welke de
, Françoizen van voorebereyds hadden doen
wyken, van hen het geſchut veroverd, en

melyn
Leeven

van Fredr.
Hendr.

II. deel,
fol. 139.

(3) De
Riencourt
Hiſt. de
Louis

XIV. pag.
I 2.

i

had,gelukte hem ook denvyandlykenrech wier gedachtenis op deezen gedenkpenning
ter vleugel overhoop te werpen en uyt het bewaard wordt,

UPEM REG-IAM
• LM Pr. R.

%

Het kopſtuk van den jongen Franſchen Koning ſtaat, binnen dit randſchrift, op de voor
zyde:
LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

LoDEWrK DE XIV, ALLERCHRISTEL rKS TE KoNING.
De rugzyde vertoont een Overwinningbeeld, gezeeten op eene wolk, boven eenen ſtapel van
veclerhande veroverde krygswapenen. Met de eene hand houdt het eenen zeegepalm, en met
de andere eenen lauwerkrans ; mids tegelyk de zeege verkreegen en de ſtad ontzet was. Ver
der leeſt men boven en onder tot opſchrift:
VICTORIA PRIMIGENIA AD RUPEM REG IAM. DIE V.
IMPER 11, M DCXLIII.

e

- --

-

DE EERSTE oVERWINNING B r RoKRor DEN r. DAG DER

NIEUWE HEERSCHAP PrE, 1643.
(5) Korn

-

melyn
Leeven
Deeze overwinning, en dat de Span- | het Staatſche leger, bedryveloos gehouden van
Fredf,

jaards, geduurende de geheele veldtogt in | wierden, wiens Zoon Willem ook by Bor
e

-

Hendr.

Vlaandre, door den Prins van Oranje en | gerhout in zekere ontmoeting (5) hen na-II, deel.
; II. Deel.

Zzz

der-fol. 146.
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1643. derhand eene vrygevoelige (t) neep toe- # verſcheydene uytvallen, en de be
(1) Reſol. bragt, waaren oorzaak dat de Françoizen, legeraars twee zwaare mynen onder twee
#n den achttienden van Zomermaand het be bolwerken aanleggen: welker eene by 't

# leg van Diedenhove ondernaamen, in wel

ſpringen geenszins naar wenſch haare uyt

##l ke ſtad, die in de gedaante van een half werking deed, doch beſtonden de belege
rond in een dal gelegen, door zes bolwer raars echter ſtraks daar langs ſtorm te loo
(2) De ken, twee halvemaanen (2) en zeer wyde pen, en zelfs den bovenkruyn te beklim
#" en diepe watergrachten geſterkt is,eenebe men , maar moeſten door 't geweldig wer
278.

zetting van ruym twaalfhonderd man lag. pen van ſteenen, vuur, en andere krygsge

#

#v. Pag. Naadat de beſchanſing, die wel drie uu reedſchappen binnen hunne werken terug
ren in 't ronde groot was, haar volle be deynzen. Sedert de gemelde mynen met
ſlag had, wierdt die ſtad den veertienden beteren uytſlag zynde aangeſtoken, en al
van Hooimaand met den opgang der zonne, les tot eenen tweeden ſtorm vervaardigd,
door twintig muurbreekers zeer heftig be traden de belegerden in onderhandelingwe
ſchooten, en de bedekte weg, naadat zich gens het overgeeven der ſtad, 't gene den
de Markgraaf van Andelot op des zelfs voet Twee
tiendendagen
(5) van
Wynmaand
geſchiedde.
daarnaa
deed de Hertog
van ##
#rt
(3) De , den volgenden dag (3)begraaven had, drie
#" dagen laater ſtormender hand, onaange Anguien, verzeld met de eerſte Bevelheb- ##
# zien de groote tegenſtand der beleger beren en Hopluyden zyns legers, zyne #" *
XIV. Pag- den, veroverd. Sedert wierden de beu ſtaatlyke intreede in de gewonne ſtad,
I5.
keryen nader aangevoerd, het geſchut der
over welke hy den Heer van Morelles tot
belegerden verlamd, en de borſtweering Stedevoogd (6) ſtelde. Het winnen van #n
4-

#urt van cene halvemaan te ſchandegeſchooten, Diedenhove, gelyk het den weg tot het ver- # de
Hiſt de die den achtentwintigſten der zelfde (4) overen
baande,
gafookaanleyding,van
datLuxemburg
de gedachtenis
daarvan
zoo op ##
#” Page

k#g. maand,
ED

I7.

met den degen in den vuyſt wierdt

veroverd.

Ondertuſſchen deeden die van

deezen gedenk- als legpenning bewaard is.

I, In den rand der voorzyde van den gedenkpenning leeſt men rondom het kopſtuk van den
jongen Franſchen Koning deeze tytels:
LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS,
L O DE WYK DE XIV.

r

ALLERCHRrsreLºrxsre

KONING.

De Hoope, op de rugzyde naar de wyze der oude Romeynen verbeeld, draagt op haare rech
ter hand een Overwinningbeeldtje, en leunt tegen eenen ſteenen voetſtal, waaraan de aftekening
der gewonne ſtad hangt, en waarboven, als ook onder aan den penning, tot opſchrift ſtaat:
THEOD ON IS VILLA EXPU GNAT A. M DCXLIII.

DIE DENHOVE VEROVERz: 1643.
En
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En dewyl door het winnen dier ſtad, ſtaande de regeering des nieuwen Konings, de Franſche 1643.
-m"

renzen voor de eerſte maal wierden uytgebreyd, zoo leeſt men verder omhooge boven die ver
lding:
PRIMA FINIUM PROPAGATIO.

DE EERSTE UrrBRErD ING DE R GRE Nz E N.
II. De legpenning is byna in alles den gedenkpenning gelyk, uytgezonderd dat op het ruggeſtuk
de gewonne ſtad geenszins op eene afhangende rol, maar op den ſteenen voetſtal zelf verbeeld is,
en dat op het voorſtuk het geharnaſte borſtbeeld des jongen Konings gezien, en daarrondom dee
ze verſchillende tytels geleezen worden:
LUDo v 1 cus XIIII, DE 1 GRAT 1 A FR AN c 1 AE ET
NAV AR RAE REX.

Lo DE WrK DE XIV, Doo R Go DS GE NA DE KONING VAN

VRANKR rK EN NAVARRE,
Dit geluk der Françoizen gaf geen kley
nen naadruk aan de bevordering van de fa
menkomſt der Vorſtlyke Gezanten, tot
het bewerken van eenen Vreede: wegens
welken men, ſedert de afgebrooke hande

(*) Il Dul ling (*) van Don Martin Axpe, veelvuldi
fol. 239

ge beraadſlaagingen met het Franſche Hof
had gehouden. Zoodra de Koninginne

Moeder de voogdy haars Zoons had in han
den gekreegen, betuygde zy ſtraks aan de
Vereenigde Geweſten van alle haare krach

fingen, eene ſtad van aangelegenheyd moe
ſten belegeren, en de Françoizen , die 't
zelfde belooft hadden , zoo zy eene zee
Neu
ſtad aantaſtten , met (7) dertig ſchepen, (7)
ville Hiſt;
tot volkome inſluyting van den zeekant by
V- van Holl:
deel,
ſpringen, om het inwerpen van onderſtand II.
pag. 56
aan de Duynkerkers te beletten. En niet
zonder reden, want deeze bragten door hun
neroovéryen den Vereenigde Geweſten da
Aitzet
gelyksgroote (8)ſchaadetoe,liepen meteen (8)
ma zaaken
gety tot voor de havens van Holland,en taſt van ſtaat
ten telkens niet alleen de viſſchers, maar

en oorl.

mazaaken Chriſtenheyd den langgewenſchten Vreede ook de weerlooze koopvaardyſchepen aan,
# te bezorgen. Spanje ook buyten ſtaat om die zy, eer men hen kon te hulpe komen,
II, deel, den oorlog met vrucht langer te konnen in hunne havens (9) ſleepten. Hierdoor was
** voeren, was daar toe althans meer dan het zeevermoogen dier Admiraaliteyt, wel
(2)Reſol ooit geneegen. Zulks, mids de Pausuyt ke door Spinola was opgerecht, thans ten
# al zyn vermoogen dit groote werk voort tyde tot zoo hoogen top van achtbaarheyd
#" zettede, eerlang de ſtad Munſter (2) tot geklommen, dat behalven eenen onder
1641 fol handelplaats benoemd, en de noodige vry ſtand van zeſtien ſchepen, die tot verſter
#efel geleybrieven door 't Spaanſche Hof voor king der Spaanſche vloote in 't voorgaande
de Staten de Franſche Afgezanten Claude de Mesmes jaar naar de Middelanſche zeegezeyld waa

II. deel,

(NAitze- ten te zullen (1) inſpannen, om aan de

#

Graaf d'Avaux, en Abel Servien Graaf de

#"

zich naar Munſter te begeeven, in 's Graa zondere(ro)Reeders wierdenuytgeruſt: van

fol. 9oo.
(9) Reſol.
der Staat.
van Holl.

26 Jan.

1644 fol.
18.

ren, aldaar nog in dit jaar zeſtien Konings
3643 fol. la Roche (3) verleend wierden, alvoorens ſchepen, midsgaders zeſtig anderen door by
(ro) Reſol.
der Staat.

1643 fol. venhaage
kwaamen,
en by
dendetweeden
van welke reeds verſcheydene waaren uytgeloo
I97.
Wintermaand
aldaar (4)
Vereenigde
pen; zulks men eerlangde tyding kreeg, dat
(4) Aitze
mazaaken Staaten gehoor hadden. Welke, onaan zich vierentwintig van de zelve, om op de
# gezien zy hunne Gezanten tot de Mun thuys komende koopvaardyſchepen te paſ.

#
Ol.

ſterſchc ſamenkomſt benoemd, en de voor

e

# waarden, die tot den grondſlag dier han
44-

ſen, in het Kanaal (11) ophielden. Sedert
ontſingen de Staaten van Holland nog be

delinge moeſten dienen, ontworpen had richt (12)hoedat opnieuws in de haven van

van Holl.
18 Maart

1644. fol.
7O.

11) Reſol.
erStaaten

van Holl.

28 Juny
1644 fol.

# den, echter zoo in 't eynde van Sprokkel Duynkerke tien of elf Koningsſchepen wier 2OO.
S 2) Reſol.
# als (5)'t begin (6) van Lentemaand desjaars den toegetakeld, behalven veertien of vyf erStaaters
Holl.
## vierenveertig, met Vrankryk een nader tien kaapers van byzondere Reeders, mids van
22 Nov.
#" " Verbond, nietalleen van vereeniging maar gaders dat er uyt Spanje nog negentien of 1644 fols
# ook wegens de krygsbedryvenvanden aan twintig anderen, alle met krygsvolk gelaa 269.
#" ſtaanden veldtogt, ſlooten. Uyt krachte den, tot hunne verſterking eerſtdaags ver

# van 't welke , zy twaalfhonderdduyzend wacht wierden. Zulks de Vereenigde Ge
#" guldens van die Kroon tot onderſtand ont weſten een Plakkaat in dit jaar in 't licht
Zzz 2

gaa
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1644. (1) gaaven, met bevel dat alle koopvaardy- | worden, en die aldus het middel te benee
(UKET ſchepen, die naar de Ooſtzee en Noorwegen |men van zich met het goed der overzeeſche
melyn

van zins waaren te vertrekken, zich tegen handelaaren te verryken, als in welk

vry

#ar 't laatſte van Bloeimaand hadden gereed te | buyten der vyandlyke ſchepen alleen hun
# maaken, om door een goed getal Staatſche | heyl beſtondt, gelyk op deezen legpen

# oorlogſchepen, tot dekking tegens de ning der Duynkerkſche Admiraaliteyt niet
Duynkerkſche roofſchepen, verzeld te duyſterlyk wordt te kennen gegeeven.

Op de eene zyde leeſt men rondom het gehelmde wapenſchild vander Heer Johan vander
Tommen, deeze zyne zinſpreuk:

FORTITUDINE ET PRUD EN TIA. 1644.
DOOR DAP PE RHEYD EN WYSHEYD. 1644.
Een Duynkerkſch roofſchip met drie maſten is op de andere zyde afgebeeld, binnen ditrand
ſchrift:
A NAVIBU S SALUS.

VAN DE SCHEPEN KOMT HET HETL,

De Vereenigde Geweſten, om dit roo-, dien kant gedekt te zyn, en deeden, om
ven der Duynkerkeren te beletten, lieten aan de Franſche onderneemingen het hoofd
ook door den Admiraal Tromp, den acht te bieden, ook vroegtyds hunne benden
-

(,,Kom- tienden van Bloeimaand, (2) met elf ſche- tuſſchen Doornik, en Bergen in Henegou
# Pen die haven inſluyten, welke temet tot | we ſamentrekken. Van welke laatſtgemel
#r dertig in getal verſterkt wierden, om ook de ſtad en Graafſchap Karel Aalbert van
Hendr; aan de verbintenis te voldoen, die zy met | Longueval (4) Graaf van Bucquoy althans (4) Le

#

Vrankryk geſlooten hadden: wiens krygs- | Hoogbaljuw, Landvoogd, en Oppermaar- #e
benden vroegtyds op de grenzen van Ne ſchalk was. Zynde daarenboven in 't #or El.
derland in 't veld trokken, en, om te be jaar zeſtienhonderdachttien (5) Lid van #nde
ter hun voorneemen te bedekken, zich in den Raad van Staate geworden, was hy '#
verſcheydene legers verdeelden. Het groot daarnevens nog Ridder van 't Guldenvlies, fol. 5.

ſte was in Pikardye omtrent Amiëns gele Hoogbevelhebber van de ruytery des
gerd, waar over de Hertog van Orleans 's Spaanſchen Konings in Nederland , Ka
Konings Oom het bevel ſtondt te voeren. merheer zoo van zyne Keyzerlyke Majeſ
Een tweede (3) wierdt in Kampanje onder teyt als van den Koning van Spanje, Groot
het beleyd van den Hertog van Anguien, jagtmeeſter van Artoys, Stedevoogd van
vergaderd, en voorts aan verſcheydene oor Valençyn, en Hopman eener bende van
den zoohier zoodaar nog verſcheydene ordeninge. Tot Vader heeft hy gehad
andere benden indiervoege gelegerd, dat Karel van Longueval Graaf van Bucquoy;
ze in weynig tyds zeer ſpoedig konden ſa van wien wy hiervoor, in 't verhaal derne
men getrokken worden. De Spanjaard, derlaagen van Erneſt van Mansvelt en den

in de uyterſte bekommering wegens alle Biſſchop van Halberſtad, hebben geſproo
deeze beweegingen, verſterkte de bezet ken. Verſcheydene kinderen heeft hyge
tingen van Aarſchot, Dieſt, Sichem, en wonnen by Wilhelmina van Croy, die
andere ſteden langs den Demer, om tegens Dochter was van Johan van Croy Graaf

de aanſlagen der Vereenigde Geweſten aan van Solre en van Vrouwe Johanna van
La
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Lalayn, Dochter van Emanuel van La de Klooſterkerk van Sint (1) Franciskus te 1644.

layn en Vrouwe Anna van Croy, van Farchiennes begraaven is, wordt op deezen (i) Nauf
e la Toiſ,
welke beyden ook hiervoor gewaagd legpenning bewaard, welke in dit jaar, d'Or.
pag.
g###"
(*)
is. De gedachtenis
vanwelke
deeze in
Vrouw,
ol. 413
fol.
die nevens
haaren Man,
't jaar waarſchynelyk op laſt der Staaten van He 4OO,
negouwe , te Bergen tot haare eere ge
zeſtienhonderddrieënzeſtig overleedt, in munt is.

De voorzyde voert, onder een Graaflyke kroon, het wapen van deeze Wilhelmina van Croy,
uyt het haare en dat van haaren Man ſamengeſteld, binnen twee lauriertakken, en dit omſchrift:
EX UTRAQUE GLORIA.
EERE U 2CT BETD EN.

Dat is, zoo uyt de Edelheyd des geſlachts, als eygene deugden en aangeboorene begaafdheden.
Het gekroonde wapenſchild van 't Graafſchap Henegouwe ſtaat op de andere zyde, binnen dit
randſchrift verbeeld:

INSIGNIA COMITATUS HANNON IAE. 1644.
WAPEN VAN 'T GRAAFSCHAP HE NEGOUWE. 1644.

Als de wederzydſche legers op deezewy- | nachts naaden twaalfden van Zomermaand
ze op de grenzen van Nederland eene wyl haarepakkaadje,nevens zes metaale ſtukken
tyds waaren gelegerd geweeſt, ſtelde zich geſchut in de ſtad bragt, werwaart zy zel
de Hertog van Orleans aan 't hoofd van een ve, naa nog twaalf yzere ſtukken verna
gedeelte der Franſche benden, en hebbende geld te hebben, ook week, zulks de be
door den Maarſchalk de Gaſſion, naadat legeraars des morgens buyten hunne ver
die eene brug over de rivier de Aa gelegd wachting die ontledigd en verlaaten vonden.
(2) De had, verſcheydene ſterkten, als Bajette,(2) De Françoizen, op deeze wyze meeſter
#rt
Kapelle, Sint Folquin, en anderen, die om dier ſterkte zynde geworden , voltrok
Hiſt.
de
# trent Grevelinge laagen, vooraf doen ver ken ſedert hunne omſchanſing, herſtelden
#n. overen, en Bourburg inſluyten, heeft hy de werken, die door den geweldigen re
#
zelf in 't begin van Zomermaand Grevelin gen beſchaadigd waaren, en openden des
-

ge belegerd. Voor welke plaats terſtond ook nachts de loopgraavenlangs twee kanten (5) (5)
(5 De

(3)kom. de (3) Admiraal Tromp met zyne onder tegens de ſtad zelve. Ondertuſſchen had #"
melyn

hoorige vloot kwam , om het inbrengen den Don Franciſco de Melo en de GraafPi- Louis

#r van onderſtand den Duynkerkenaaren langs kolomini, zoo veel hen doenlyk was, hun #"
Hendr.

zee te beletten, en den toevoer die hen

leger verſterkt, en kwaamen den twintig- so.

# dagelyks te water uyt Zeeland wierdt aan ſten van Wynoxbergen te Ardres, om ,
gebragt, te beveyligen. Tuſſchen de beren waare 't moogelyk, eenigen onderſtand in
de ſtad en het ſtrand lag eene ſterkte, Sint de belegerde plaats te werpen, maar dit
Philips genaamd, welke met den aanvang ondoenlyk vindende, (6) trokken zy eer- (6)Kom:
der belegeringe op 't vinnigſt wierdt aan lang weder terug naar Linken niet verre van #n
9 De getaſt en beſchooten. Naadat er verſchey Bourburg. Dees aftogt gaf den Françoizen van Fredr;
#n dene ſtormen op gedaan waaren, liet de zoodaaningen moed, dat ze met den aan- #
. deel,
-

#e Hertog van Orleans de (4) bezetting eyn vang van Hooimaand den bedekten weg #
XIV tome delyk op eyſchen, die, onder den ſchyn, voor 't meeſte gedeelte veroverd hadden.
* *** van
"jij,
##o
zich deswegen te zullen beraaden, des Echter, mids de ſtad zeer regelmaatig ge
D

Aaa a

ſterkt,
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1644. ſterkt, en de bezetting wel gemoed was, I leger had gewonnen. Des was deswegen
konden zy de zelve niet voor den achten ook in Vrankryk de vreugde te grooter, hun
(1) Aitze- twintigſten (1) dier maand tot het hande ne Majeſteyten lieten den vyfden van Oogſt

#" len over het verdrag der overgaave dwin maand in de (3) Hoofdkerk van Parys, en de #un
en oorlog, gen. Den volgenden dag echter trok de tegenwoordigheyd des Hofs, op eene zeer Hiſt de
- Louis
#
omtrent
of negenhonderd
fol.981. bezetting,
gezonden ſterk
met achtalle tekenen
van eere plegtige wyze den Hemel over dit zon- #en.
-

-

derlinge gunſtbewys danken, en heeft men i pag.

#"

pakkaadje, en drie ſtukken (2) geſchut, by de meerderjaarigheyd des Konings, door 53.
Leeven, uyt de ſtad naar Duynkerke. Aanzien de Hooge ſchool der opſchriften, om daar

#" lyk voorwaar was deeze zeege, zoo om van de gedachtenis te vereeuwigen , dee
# de aangelegenheyd der ſtad, als dat men de zen gedenkpenning in 't licht zien gee
• IO2. •

zelve in 't gezigt van een zoo ontzaglyk

VCIl ,

De voorzyde vertoont het kopſtuk van den minderjaarigen Franſchen Koning, binnen het rand
ſchrift deezer tytelen:

LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODE WYK DE XIV, ALLE RCHRISTEL2 KS TE KONING.

De rugzyde verbeeldt de gewonne ſtad, in de gedaante eener knielende vrouwe, met eene muur
kroon op 't hoofd, welke aan Vrankryk haar wapenſchild toereykt, onder dit bovengeſtelde by
ſchrift:

GRAVELING A CAPTA. MD CXLIV.

GREVELINGE ING ENOMEN. 1644.
Hoewel de Prins van Oranje met het geworpene biesbruggen onderſteund, toen

Staatſche leger mede vroegtyds in Vlaan van het geheele legergevolgd wierden. Naa
dre gerukt was, zoo had de onbezweeke 't wel gelukken deezes overtogts wierden
waakzaamheyd des Graaven van Izenburg, de ſchanſen (5) Riemen, Terdonk, Roon- (5) Aitze
welke zich nevens het Spaanſche leger ach huys, Sint François, Sinte Anna , Sint #n
ter de vaart van Brugge op Gent, en die Peter, Sint Bernard, Sint Eloy, en Sint en #

(#Neu-, van Gent (4) op het Sas, ſchuyl hieldt, Steven, veroverd, alle toegangen en ge- #

# totnogtoe het Staatſche leger belet iets meenſchap met Gent afgeſneeden, en het ""
it deel, met vrucht in dien oord te onderneemen. leger voor 't Sas van Gent in 't ronde

Pºë 38

Dan als het beleg van Grevelinge op 't eyn verſchanſt. Dit den dertigſten zynde vol
de liep, en de Graaf van Izenburg geene trokken , zoo wierden de loopgraaven
Zwaarigheyd maakte om, tot onderſtand den volgenden nacht geopend, en, onaange
dier in gevaar zynde ſtad, aan de Noord zien alle aangewende poogingen van den

zyde van Vlaandre eenige ſchanſen en de uyterſten naadruk ſedert voortgezet. On
Saſſche vaart van het meeſte volk te ont dertuſſchen kwam Francisko de Melo, die

blooten, brak de Prins van Oranje zeer alles hoewel te vergeefſch, om Grevelinge
ſchielyk op, deed des nachts den zesentwin te ontzetten, had beproefd, den eerſten
tigſten van Hooimaand driehonderd man van Oogſtmaand te Gent, trok van alom
over die vaart zwemmen ; welke, aan de Spaanſchebendenby elkandere, en deed

ſtonds weder door anderen langs de over

den vierden der zelfde maand door den
Graaf
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Graaf van Izenburg, naadat hy met twee Izenburg, willende geen getuygen der over- 1644.

(1) Aitze
ma zaaken
van ſtaat
en oorl.

II. deel,

fol. Ioo7.

duyzend ruyteren door den Hertog van gaave van't Sas zyn, den dertienden zyne
Lotteringe verſterk was, aan den kant van legerhutten in brand ſtak, en in volle ſlag
Selzaten den oordt van Breederoode nade orde terug naar Gent week. Sedert dee
ren. Dan alles alhier in ſtaat van te zen aftogt wierden de loopgraaven met meer
genweer, en zich uyt drie zwaare ſtukken ruſte en ſpoeds zoodaanig voortgezet, dat
buyten verwachting ſcherp begroet vin de belegerden den vyfden van Herfſtmaand,
dende, wendde hy het 's daags daaraan omtrent tien uuren 's morgens, verzoch
over de Leye, en ſcheen het op 't verblyf ten te handelen. Het verdrag, zoo voor
van den Prins van Oranje gemunt te heb de plaats zelve als de omgelegene ſterkten,
ben. Hierboven (1) trokken de Spanjaards wierdt nog dien zelfden dag geſlooten, de
eenige loopgraaven op de heyde, ſtichtten bezetting met alle tekenen van eere naar
eene beukery, en naderden dus ſomtyds Gent uytgeleyd, en de Overſte Ferents(2) (2) Neu

met hunne ruyterye zeer digt onder de be tot Stedevoogd van 't Sas van Gent aange- #
ſchanſing der beleggeren. Waar door wel ſteld. Wegens 't winnen van welke ſterk-II. deel,
het geheele Staatſche leger in de wapenen, te, dees gedenkpenning in Zeeland door Pºë"
doch geenszins het verhoopte ontzet te den Penningmaaker J. Looff, gemaakt

wege gebragt wierd. Zulks de Graaf van

is.

Op de eene zyde is zeer uytvoerig de gewonne veſting, tot wier vermeerdering van werken (#eſºl
erStaaten
men honderdduyzend guldens (3) inwilligde, verbeeld, evenals op de andere zyde dit langwylige
opſchrift te leezen:

van Holl;
8 Maart

1645.

ANNO FL ANDRIAE HISPANICAE FATALI,
CUM GREVELINGA A GALL IS TERRA,
MARI VERO CLASSE NAVAL I A FoE DE RAT i BEL GI 1
ORD I NIB Us

CLAUDERETUR,

ILLUSTR1ss 1M us PRINCE Ps HENR1cus FRED ER 1 c us,

XXVII JUL11 MDCX LIV.
FOSSA GAND EN S1 NOCTU SUIS NAN DO

PRAETER GRESSA,

FLAND RIAE FORTISS1 M U M CASTRUM
( QU o D 'T SAS D1 c1T UR)
INTRA VI. HEB Do MAD As,

HISPANIS OMNIA FRUSTRA OBNITENTIBus, CEPIT.
J. Lo o F F F E C 1 T.

IN HET Voor 'T SPAANSCH VLAANDRE RAMP ZALIGE JAAR,

ALs GREVE LINGE VAN DE FRANgorz EN TE LAND,
D O CH VAN DE SCHEEPS VLOOT
Aaa a 2

DER
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1644.

DER STAATEN VAN 'T VEREENIGDE NEDERLAND TE WATER

e-m-mm

WIERDT INGESLO O TE NV

GEHOUDEN,

HEEFT DE ZEER DOOR LUCHTIGE PRINS HENDRIK
FREDERIK,

NAA DE GENTSCHE VAART DEN 27 VAN HooIMA AND 1644,
AMET DE Z2 NEN B2 NACHT MET ZWEMMEN

OVERGET'ooGEN TE zºrN,
DE STERKSTE VESTING VAN VLAAND RE

(DIE 'T SAS GENAAMD WORD 7)
DE SPANJAARDS ALLES TE VERGEEFS DAARTEGENWS
AANWENDENDE,
BINNEN 6 WEEK EN GEWONNEN.
DOOR J. LOOFF GEMAAKT:

Rondom welk opſchrift een krans gezien wordt, die uyt oranjeloof en verſcheydene bunde
len van zeven pylen is ſamengeſteld, binnen deeze meergemelde en gewoonlyke zinſpreuk der
Vereenigde Geweſten:

CONCORDIA RES PARVAE CREscUNT,
DIS COR DIA MAXIMAE DIL ABU NTUR.

DOOR EENDRAGT GROEIj EN KLETNE ZAAKEN,
DOOR TWEEDRAGT VERVALLEN DE GROOTSTE.

Naa de beſchaadige veſtingwerken her hier voor gemeld hebben, had ze hem eenen
ſteld,en de geſtichte legerwerken geſlecht te Zoon Balthazar Karel , en eene Dochter
hebben, brak het Staatſche legerden twaalf Maria Thereza gebaard, welke laatſte naa
(1)Kom- den van Wynmaand van Aſſenede (1) op, maals de Vrouw van Koning Lodewyk den
# tradt te ſcheep, en, laatende een vlie XIV.
Door den van
Pauſlyken
(3) #TC,
(3) Merc,
Gezantgeweeſt
kreeg is.
de Koningin
Vrankryk

#. gend leger in den Auſtriſchen polder, ſtak

# over op Bergen op Zoom, alwaar de ben te Parys van dit afſterven bericht, 't gene #xxv.
foi. # den ſcheydden ; zulks de Prinslyke Lyf den zesden der gemelde maand (4) was #"
trauwanten den twintigſten van Wynmand voorgevallen: zulks het geheele Hof, on- # #
in 's Graavenhaage belandden, wiens Burge
ry 'sdaags daaraan in de wapenen den zee
gepraalenden Veldheer op zyne aankomſt,
wegens de voordeelen ſtaande dees veld
(2) Kom- togt behaald, op eene ſtaatlyke (2) wyze

aangezien het met Spanje in oorlog was, #"
zich aanſtonds in rouwgewaad kleedde ,
en met eene weérgalooze ſtaatſië de uyt

vaart (5) op den vierden van Slagtmaand, (5) Merc.
in de tegenwoordigheyd van alle de voor- #.
# ontſingen. En ofwel het Spaanſche Hof naamſte Grooten en Amptenaaren des Ryks #xxv.
van Fredr. over het verloop zyner zaaken met recht in de Lievevrouwe Kerk, door den (*) pag. 77.
# zeer gevoelig was, zoo zag het zich daar Medehelper van den Biſſchop van Parys #"
foi, 3 enboven nog door 't onverwachte overly liet verrichten. Het zelfde geſchiedde ook
den der Koninginne, voor 't uytgaan van te Bruſſel, en in alle de ſteden der Room
Wynmaand, in zeer diepe rouwe. Zy ſche Nederlanden ; alwaar door den Pen
was eene Dochter van Hendrik den IV, ningmaaker Monfort onder anderen dees
Koning van Vrankryk, in het jaar zeſtien penning gemaakt is, op welken de ge

honderdtwee gebooren, en zynde in den dachtenis van den Spaanſchen Koning met
(*) II put ouderdom van dertien jaaren met Koning die van deeze zyne afgeſtorve Gemaalin

Jol 96.

Philips den IV getrouwd, gelyk wy (*)

bewaard wordt.
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Op de voorzyde is de geharnaſte beeldenis des Spaanſchen Konings, en in den rand dit om
ſchrift geſteld:
PHILIPP Us IIII, D E1 GRAT 1 A HISPAN 1 A RU M ET
IN DIARUM R EX.

PHILIPS DE IV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
SPANJE EN DE INDIËN.
Het ſierlyk opgetooide borſtſtuk der Spaanſche Koninginne is op de tegenzyde omzoomd met
dit tytelſchrift:
"

ELISABET A BORBONIA, PHILI P P 1 IIII UXOR.

ELIZAB Ezr VAN BoUR BoN, GEMAAL IN VAN
PHILIPS DEN IV.

Gelyk de behaalde voordeelen in Vlaan zy (4) een plegtig Gezantſchap, tot be- #
dre den Spanjaard geweldig ſmertten, zoo middeling dier geſchillen, naar Engeland #
ſtaaken die ook den Engelſchen niet af
te vaardigen,
en benoemden
tot hunne
#3643.
Oct:
Gezanten
de Heeren
Willem(5)Boreel,
Jo-#
fol.
weynig in 't oog; en hadden de Spanjaards
-

-

# Reſol.

hunne uyterſte vlyt by 't (1) Parlement han van Reede, Heer van Renswoude, en (5) Reſol.
an Holl.
aangewend, om de behoudenis van Greve (6) den Ridder Aalbert Joachimi. Deeze v#
##l.
13 July
1644 fol. linge op zich te neemen : doch dat was in Engeland gekomen wierden met alle te- #l.
165.
thans ten tyde in geenen ſtaat van die (2) kenen van hoogachtinge, , zoo door het # "
(2)Aitze
ma zaaken te konnen behartigen, mids de dagelyks Parlement te (7) Londen als door den Ko- (óAitie
kei
er Staat.

-

van ſtaat.
en oorl.

II.deel,
fol.992.

toeneemende verdeeldheden ; welke niet

ning te Oxfort, ontfangen. En zynde #"

alleen den val aan het Koninglyk Huys, door zyne Majeſteyt hunne aangeboodebe- en oorl.
maar zelve eene volſlaage omkeering van middeling, tot het byleggen der zweeven- #
den geheelen Staat ſcheen te drygen: mids de misverſtanden, aangenomen, keerden (7) Aitze

nu het onderlinge misnoegen tuſſchen den zy weder naar Londen, om te zien of ook #"
Koning en zyne Gemeente tot eenen open (8) het zelfde by het Parlement konde te #
baaren oorlog was uytgebarſten, en de een wege gebragt worden. Het lang draalen #
tegens den anderen bereyds een ontzaglyk en zoeken van uytvlugten op dien voor- (8) Aitze

)Reſol.
er Staat.
van Holl.

4 Dec.
I 642. fol.
319.

leger had in 't veld gebragt. De Vereenigde ſlag, deed de Nederlandſche Gezanten #"
Geweſten, hoewel zy # hadden ſtraks ontdekken , (9) dat de aangeboode #
zich buyten dien twiſt, en dus tuſſchen den bemiddeling, hoewel die niet vlak wierdt #
Koning (3) en 't Parlement onzydig te hou van de hand geweezen, echter niet zoude #l.
den, wenſchten echter de vlam van zoo

aangenomen worden. In welk gevoelen #
daanigen Landverdervenden Burgerkrygtot zy te meer geſterkt wierden, midsdien het #july"
beyder genoegen geſliſt te zien, mids het Laagerhuys zyne Koningin ſchuldig aan #fel.
belang van hunnen Stadhouder, als wiens hoogverraad,haareinkomſten,en die van den #Lamey
eenige Zoon met eene Dochter dier Kroo Koning haaren Gemaal, ten nutte van het #
ne getrouwd was. Dierhalven beſlooten (1o)gemeen vervallen verklaard, en een be- ïV fo,"
Bbb b
ſluyt 194,
V

I.

Deel.
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1644. ſluyt genomen had, om het vonnis over ne omkoming te vinden was, velde eyn
- Willem Laud, Aartsbiſſchop van Kanterbu delyk het vonnis des doods ; 't gene on
ry, die nu by de vier jaaren in den Tour # het door des Koning vereyſchte
gevangen gezeeten had, als ſtichter der te toeſtemming niet was beveſtigd, echter den

genwoordige elende des Ryks door den tienden van Louwmaand des jaars zeſtien-

6.

quaaden raad, dien hy den Koning zoude honderdvyfenveertig voor den Tour te ***:
moogen

# hebben, te vellen.

Zy Londen op een daartoe vervaardigd ſcha

ne Majeſteyt ondertuſſchen ſtelde alles in vot met eenen ſlag uytgevoerd wierdt,
(1) Larrey 't werk om hem uyt hunne (1) handen te die met het hoofd de ziel van 't lighaam
Van welken doodlyken uyt
#
let. #
tom. verloſſen, maar alle haare poogingen waa ſcheydde.
f#" ren vruchteloos, want het Parlement, oor gang de gedachtenis op deezen welge
2. I4deelende dat de geruſtheyd zoo van den maakten penning bewaard wordt.
Staat als van den Godsdienſt alleen in zy

Zyn borſtbeeld in Geeſtlyk gewaad en hebbende het hoofd met een platte vierkante muts be
dekt, ſtaat op de voorzyde, binnen den zoom deezer tytelen:
GUIL1E LM us LAUD, ARCHIEPISCo pus CANTUARIE Ns1s.
X JANUARI 1, 1644.

i

WILLEM LAUD, AARTSBISSCHOP VAN KANTERBUR1.
DEN 1o. VAN LOUWMAAND, 1644.
Want ofwel in alle

burgerlyke handelingen het jaar met den eerſten

van Louwmaand in En

(2) Ge-

# zyn begin neemt, zoo is 't echter in de Kerk- (2) en Staatszaaken, dat de vyfentwintig

denkw.

e dag van Lentemaand, even als hier op den bovenſtaandenpenning, mids hy zoo uytmuntend

#..,
van
Engel. een Lid der Kerkewas, voor den eerſten des jaars gehouden wordt: en dus de Louw- en Sprokkel
maand des jaars zeſtienhonderdvyfenveertig, als de twee laatſte van het voorige alhier nog geteld

Schotl. en
Ierland.
worden.

Pag 168.

. Boven de ſtad Londen, die op de tegenzyde in het verſchiet gezien wordt, houden twee vliegen
de kindertjes eenen Koninglyke kroon en Ryksappel, volgende een derde, dat met eenen Biſ

ſchoplyken ſtaf en myter vooruyt vliegt. Het randſchrift, zinſpeelende op het aanſtaande ſterf
lot des Konings, luyd dusdaanig:
SANCTI CAROLI PRAECU RS OR.

VOOR LOOPER VAN DEN HEYLIG EN KAREL.

Eer deeze ſtrafoefening voltrokken bridge, mids zyne Majeſteyt betuygde
wierdt, had het Parlement, onaangezien deswegen te willen in onderhandeling tree
,... het zich voor de Staatſche bemiddeling als den, tot de ſamenkomſt benoemd: wel
## nog niet verklaard had, door den Graaf van ke door de wederzydſche gemagtigden op (4)

Aize

van # (3) Denbigh eenige voorſlagen tot ver den tienden van Sprokkelmaand wierd geo- #"
van ſtaat

#" eeniging der voorgevalle verwyderinge aan pend, om zoo wegens de(4)kerk-alskrygs- e#
fol.993.

den Koning gezonden, en was de ſtad Ux

zaaken,midsgaders die van Ierland te elen.
han-#"

--
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delen. Vry toegeevelyk betoonde zich van Grasmaand tot dat eynde by den Ko- 1645.
alhier de Koning uyt geneegenheyd tot |ning zynde gekomen, betuygde zyne Ma
den vreede, doch het wantrouwen des Par- |jeſteyt, hoe zy hen deezeneuvelen uytſlag
lements dagelyks, door de konſtenaaryen | voorſpeld had : dewyſ zy bewuſt was,
van 's Konings vyanden, meer toe- dan af- | dat het Parlement geenen Vreede, maar
neemende, waaren deszelfs eyſchen zoo | eene volkome omkeering der Koninglyke
ongemaatigden buytenſpoorig, dat,naa ver- | regeeringe, en het oprechten van eenen
ſcheydene handelingen, de aangevange ſa- | Vryenſtaat in het ooge had. Vyf dagen,
menkomſt eyndelyk onverrichter zaake | laater eyndelyk afſcheyd (3) neemende (3) Aitze:

# wierdt afgebrooken, en de ſchuld van 't niet bedankte de Koning de Staatſche Af #n
#" wel gelukken des Handels door den eenen | gezanten voor de aangewende moeite, en #
##
Invoege de |had daarenboven de goedheyd
III. deel, den anderen te laſt gelegd.
8
y van tot be- #"
fol. 38.
#." Staatſche Gezanten, aldus de hoope van hun | wys zyner gehoudeniſſe den Heer Johan

# oogmerk te zullen bereyken (1) hebbende van Renswoude, tot den Baanderheerly
#oi verlooren, op uytdrukkelyk aanſchryven |ken ſtand te verheffen : waarvan zoowel

#1.
#en

(2) hunner Meeſteren, een beſluyt naa- | als van de bezending, die daar toe aanley
men, om, en van den Koning en van 't | ding en gelegenheyd heeft gegeeven, de

### Parlement afſcheyd genomen hebbende , | gedachtenis op den volgenden penning be
#” " naar hun Land te keeren. Den twaalfden | waard is.
Te 45 s.
-

Zío DE-REEDE
A

*

\ /IN consEssv-cELs : E r
\ /PRA. Po-r: D:D: oRD: G EN : W
| VN1T: PR o: NoM: EoRvM-AD

|Car Mac Brrr:Recr M.Ab
/ \LE GATvs Exºrk A. Er-AB- /

voor
ºm in hart one ºv
SDE-REEDE-cREATvS zº
S-

#, A.

S.

Zyn borſtbeeld ſtaat zonder eenig byſchrift, op de voorzyde , even als dit opſchrift, zonder
eenige verbeeldinge, op de rugzyde:

-

1645'.

JOANNEs DE REEDE,

Ee.

-

DE RENswoUDE,

IN CONSESSU CELSo Ru MET PRAEPOTENT 1 u M Do MINo Ru M

oRDrNu M GENERAL1u M UNITAR UM PROv1N c1ARu M,

NoMrneo de EORUM AD CARo LuM MAGN e BRIT ANN1 e REGEM,
AD SEDAN DA IN TEST IN A DISSIDIA,
LEGATUS EXTRAo RD 1 NAR 1 U s,

EoDEM

ET AB

IN BARON EM DE REEDE CREATUS,
AET AT 1 s 52.
1645.

jo HAN VAN REEDE, HEER VAN RENSWOUDE,
LID DER VERGADERINGE VAN DE HOOG MOOG EN DE
A LG EMEE AVE

HEER EN STAAT EN DER

VER EEN IG DE GE WESTEN,

EN VAN HUN N EN T WEG E BUYTENGEWOON AFG EZANT
AAN KAREL KONING VAN GROOT BRITTA Nj E,

TOT HET B rLEGGEN D ER IN WE NDIGE VERDEELD HEDEN,
EN DOOR DEN ZEL VEN TOT BAAN DER HE ER VAN RE E DE
! !

! !

!

VERHE EVEN,

OUD 52 j AAR EN.
Bb b b 2.

Den
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1645. Den twintigſten ſedert by 't Parlement zelven afdaalde, en des tot die goederen
te Londen ook afſcheyd hebbende genoo zoude gerechtigd zyn, te meer, mids de

Baanderheer Saliſche wet, die de vrouwen van de
##n van (1) Renswoude den vierden van Bloei Kroon afweert, eygenlyk tot de Ooſter
Go Atze-men, zyn de

Heer Boreel en

# maand in 's Graavenhaage gekomen, hebben

ſche en niet tot de Weſterſche Franſchen

# ſtraks aldaar verſlag van hunne bezending (5) haare betrekking heeft.

Wat ook #

gedaan, en de geloofsbrieven des Konings hier van zy , immers is het zeker dat vind
den Algemeene Staaten overhandigd. Wel dit geſchrift, als zeer geleerd geſchree- #P."

tol 39

ke, op 't verzoek van den Markgraaf van ven, ook zeer geleerde bevechters gehad, 37
Kaſtel Rodrigo, de vrygeleybrieven aan en de Schryver, tegelyk met het recht

de Spaanſche Afgezanten verleenden, om zyns Meeſters, ook de gaaven zyns ver
zich in die hoedaanigheyd van wege die

ſtands ten toon geſteld heeft. Hy was een

Kroone op de aanſtaande Munſterſche Vree Zoon van Johan Chiflet, Geneesheer, en
dehandeling te konnen begeeven. Een Kleynzoon van Laurents Chiflet, Raads
deezer Afgezanten Didakus Savedra, in 't heer van 't Hof te Dole, en zelf te Bezan
derwaart reyzen te Bruſſel zynde ziek ge çon, in 't jaar vyftienhonderdachtentach

worden, vraagde onder andere den b

tig, gebooren. In zyne geboorteſtad zich

hem ten Hove ontbooden Lyfarts Johan in verſcheydene

g:# Chiflet, wat hem docht van het thans
Vind.
-

weetenſchappen, en

vooral in de Geneeskunde,

#e

af

zweevende geſchil over den voorrang tuſ gericht, heeft hy veele (6) Ryken van QE,,,

"P"3 ſchen de Kroonen van Vrankryk en Span Europa doorreysd, veele boekzaalen en #.
je, 't gene nu ook het voorwerp der aan penningkaſſen bezigtigd, met veele luy-fol. 499
ſtaande Vreedehandelinge ſtondt te weezen.
Dees betuygde het gevolg daarvan geens
zinszoo voordeelig voor Vrankryk te waa
nen, als er doorgaans geloofd wierdt, en

den van letteren kennis gemaakt, en zyn

de met eenen ſchat van geleerdheyd in zyn
Vaderland wedergekeerd, is hy doorzyne
geboorteſtad aan de Aartshertogin te Bruſſel
ſchreef vervolgens, zoo door François de gezonden, die verwonderd over zyne be
Melo als Emanuel de Moura, beyde Land quaamheden hem by zich hieldt, en tot (7)

Du

voogden der Spaanſche Nederlanden,ſedert haaren (7) Lyfarts aanſtelde. Door haar ##
daartoe zynde aangemaand, een zeer wyd ſedert naar Spanje zynde gezonden heeft #"

te vindiſi. luchtig (*) beweerſchrift, waarin hy hy de zelfde bediening by Koning Philips #
Hiſpanics, poogde aan te toonen, dat Hugo Kapet den IV, evenals op zyne terugkomſt #,,g,
(3) Joan

noch door de manlyke, noch door de vrou

by den Aartshertog Leopold te Bruſſel ge- #"

E# welyke (3) lyn van Karel den Grooten af had. Daar hy door zyne heusheyd ten
# ſtamde, en die halven geen het minſte Hove, doorzyne kennis by alle geleerden,

#" recht tot des zelfs erflanden konde heb en door zynen zagten ommegang by alle
ben. Dat integendeel Philips de IV door de medeburgers, zich zeer geacht en bemind

# vrouwen, te weeten door Gerberge Graa maakte: zulks 't niet te verwonderen zy,
vind,

vin van Bruſſel, en Vrouw van (4) Lam dat men zyne gedachtenis op deezen pen

#n.

bert den I. Graaf van Loven, van den ning bewaard vindt.

Rondom zyn borſtbeeld leeſt men in den rand der voorzyde dit opſchrift:
JOANNEs JAConus CHIFLETIUS EQUES AURAT Us.
JOHAN JAKOB CHIFLET, GULDRIDDER.
Boven
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Boven zyn gehelmd wapenſchild, dat door twee rammen wordt vaſtgehouden, leeſt men in 1645.
den bovenrand der tegenzyde dit byſchrift, zynde zyne gewoonlyke zinſpreuk:

--

AVIA PER AGRO LOCA.
IK DOOR RET ZE ONGE BAA N DE PLAATS E N.

Hoezeer ook thans ten tyde de Alge tig den Pauſlyken zetel beklom, 't gene
meene Staaten de handen vol werks had

gelegenheyd gaf, dat zyn Zuſters Zoon

den, met alles tot de aanſtaande Munſter Antoni Pikolomini met eene naatuurlyke

ſche Vreedehandeling te regelen, zoo Dochter van Ferdinand den I. Koning van
wierdt ondertuſſchen echter het ſtuk des Napels trouwende het Hertogdom Amalfi
oorlogs by de zelve geenszins vergeeten. by huuwelyksgifte in zyn geſlacht bragt.
(1) A## Want op den tienden (1) van Lentemaand Dces was Broeder van den Meerdanbet
#" ſlooten zy met den Kornel d'Eſtrade, Ge overgrootvader van deezen in Nederland
# # magtigden des Konings van Vrankryk, een krygvoerenden Oktaaf Pikolomini, welke
# # nader Verbond wegens de krygszaaken van in 't jaar vyftienhonderdnegenennegentig
den aanſtaanden veldtogt. Om deezen te gebooren, door zyne groote krygsdien
openen verzamelden zich de Franſche ben ſten zich by Keyzer Ferdinand den III.
den op 't uytgaan van Bloeimaand omtrent zoodaanig geacht maakte, dat hy hem oºg,
Wattene in Vlaandre, en de Hertog van naamaals (+) den achtentwintigſten van #
Orleans zich weder aan 't hoofd van 't le Sprokkelmaand des jaars zeſtienhonderd- tafel. 273.
ger geſteld hebbende, maakte door 't win vierenvyftig tot Vorſt des Duytſchen
V3. In
(2) De nen van het geſterkte Huys (2) vander Ryks verhief, en dat de
#" Wal, en twee andere ſterkten eenen aan Spanje, in erkentenis van de dienſten in
iſ, is vang der krygsbedryven in dien oord. deezen Nederlandſchen oorlog beweezen,
#". Ondertuſſchen hadden de Spanjaards zich hem met het gulden vlies beſchonk, (5) tot (5) Le
#" achter de rivier Kolme gelegerd, op hoo Hoofdbevelhebber zyner legers in Neder- #"
pe van het Franſche leger alhier te zullen land verhief, en in het voorheen aange- dºor fol,
ſtuyten : maar dit door eene krygsliſt om ſlaagen Hertogdom Amalfi herſtelde. 4+4
trent Oppedik daarover geraakt zynde, Twee jaaren naadat hy tot dien Vorſtlyken
viel 'er Pikolomini op in, om het terug ſtand in 't Keyzerryk verheeven was,
te dryven, dog zag, verre van zyn oog kwam hy den tienden van Oogſtmaand
merk te bereyken, zich genoodzaakt om te overlyden, en wordt zyne gedachte
met het Spaanſche leger naar Bourburg en nis op deezen gedenkpenning bewaard,
(3) Kom- Wynoxbergen terug (3) te wyken. Het welke in 't jaar zeſtienhonderdachten
#, geſlacht van Pikolomini is uyt Italië her veertig gemunt is, en dien ik nergens
van #dr. komſtig, en zyne meeſte grootheyd aan dan in de penningkaſſe van den Heer
He#
AEneas Sylvius Pikolomini verſchuld ,
Lormier in 's Graavenhaage gezien
II.
deel
# welke in 't jaar veertienhonderdachtenvyf. CD,

#

#n

-

-

-

*

Op de voorzyde ſtaat het borſtbeeld van Pikolomini, welke tot Vrouw gehad heeft Maria Be
nigna, Dochter van Hertog Julius Hendrik van (6) Saxenlauenburg, die in 't jaar zeſtienhonderd- (6) Hubn,
negentig, zonder naakomelingſchap naa te laaten overleedt. Het randſchrift bevat deeze ty- geſlachtk.
telen:

afel 15;

OCT AV IUS PICOLOM IN I DE ARAGONIA ,
•

II. Deel.

D UX AMA LF H.

M DCX L IX.
C cc C

OK

-
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1645.

o K TAAF P IKo Lo MINI VAN ARRAGON,
HERTOG VAN AMA L FI.

1649.

De beginſelen der krygskunde leerde hy in den oorlog van Lombardië, en wierdt aangeſteld,
door Kosmus den II,Groothertog van Florenſe, tot Hopman over eene bende te paarde. Vandaar

begaf hy zich naar den Hungaariſchen oorlog onder Keyzer Ferdinand , welke, hem Edelman
van zyne kamer hebbende gemaakt, nevens den Graaf van Papenheym tot onderſtand der Spaanſche
(r) Le
Nederlanden, in de hoedaanigheyd van Kornel (1) naar 't beleg van Breda zondt. Wel is waar '
Blaſonde dat hy ſedert den oorlog te Mantua bywoonde, zich in 't beleg ven Kazal bevondt, en tot Hoog
#Toi, bevelhebber van 's Keyzers leger tegens den Hertog van Wirtenberg wierdt verheeven, maar is

#'" eyndelyk door den Koning van Spanje, derwaart zynde ontbooden, aldaar tot Hoofd van zyne
#
iEvang. legers in Nederland aangeſteld geworden.
Matth.
De tegenzyde, verbeeldende eene waſſende maan, voert op eenen daarbovengeſtelden wimpel

# V.

deeze gewyde (2) ſpreuk:
SUPER BON OS ET MAL OS.

O VER GOED EN EN Boo ZEN.
De weg aldus

door 't wyken van

Piko hand innaamen. Straks hier op ſloegen zy

lomini gebaand zynde,wierdt Mardyk door het beleg voor Bethune, 't welke, mids
de Françoizen te lande, en door de Staat het zyne meeſte bezetting tot onderſtand

ſche ſchepen, onder den Admiraal Tromp, van Sint Venantgezonden had, buyten ſtaat
te water den tweeëntwintigſten van Zo van tegenweerzynde zich zoodra'tgeſchut #un
mermaand belegerd, en , naadat er de daarop begoſt te ſpeelen, binnen den vier-Hiſt de
loopgraaven ſedert voor geopend, debuy den dag by verdrag overgaf. Dit voorbeeld #en.
tenwerken veroverd, en de vereyſchte wierdt ook door Lilers, Merville, ja Sint J. pag.

walbreuken gemaakt waaren, eyndelyk Venant zelf gevolgd, zulks de Maarſchal- *****
den tienden van Hooimaand by verdrag ken Gaſſion en Rantzou het beleg voor
(3)Reſol tot de overgaaf(3) gedwongen. Om Mar Armentiers ſloegen: 't gene zich niet lan
de Staten dyk met ruſte te konnen behouden, was ger verweerde, dan tot dat het door vier
EE" het winnen van Linke, dat met vier bol (6)
ſtukken
geſchut
beſchooten
wierdt. #,
(6) Kom Q
Sedert
trokken
de Françoizen
voor Ryſſel,

van Holl.

1645.fol werken en verder welgeſterkt was, ten

***

hoogſte noodzaakelyk. Des wierdt het dan ziende de bezetting door tweeduy-van Edr.
aanſtonds belegerd, en naa zeven dagen zend ingeworpene paarden en even zoo- #
veroverd. Toen goldt het Bourburg; veel voetgaſten verſterkt, vernoegden zy #.
welke plaats zich zeer hardnekkig ver zich met den veldtogt met het winnen van
weerde, doch in denderden aanval, door Warneton, Kommines, en Meenen te be

.

zesduyyend man zynde aangetaſt, ſtormen ſluyten, en zich dus meeſter van de Leye
derhand wierdt veroverd, alles, wat in de te maaken.

En dewyl de Franſche wa
penen geen mindere voordeelen, ſtaande
de burgery, onder belofte van eene goede dees veldtogt, zoo in Katalonië, Lotterin- (7) Hiſt
wapenen was,

#

en niets dan

(a kom- ſomme gelds te zullen opbrengen, (4) het ge, aan den Ryn, (7) en in 't Milaneeſch Géde:p.
melyn leeven geſchonken. Met dit geluk ver behaalden, zoo behoeft zich niemand te #
#r toonden zich de Françoiſen voor Kaſſel, 't verwonderen, datzyter gedachtenis van het #g.
Hendr;

#

genezy,door eenen Spaanſchen Stedevoogd winnen van zoo veele plaatſen en ſterkten 18 verſa.
verdeedigd wordende , mede ſtormender deezen penning gemunt hebben.

Ss?t Pexty

Rondom het kopſtuk des jongen Konings leeſt men in den rand der voorzyde deezen zynen
gewoonlyken tytel:
LU
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1645.
LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEW YK DE XIV, ALLE RC HR IS TE LTKS TE KONING.

Op de rugzyde zit Vrankryk onder de ſchaduwe van eenen lauwerboom, en op eenen ſtapel
van bevochte krygswapenen, hebbende op zyne rechter hand een overwinningbeeld, binnen dit
om- en opſchrift:
GALLIA UBIQUE VICTRIX.

XXXV URBes A UT ARCEs CAPT AE. MDCXLV.

VRANKRrk A LoM VERWINNAAR.
35 STEDEN OF SLOTEN VEROVER D.

1645'.

De Prins van Oranje was met het Staat brug by 't eerſtgemelde dorp, en ſedert

ſche leger, tot wiens buyten gewoone las nog eene tweede by Wetteren over dien
(t) Reſol. ten men tien tonnen ſchats had ingewil ſtroom brengen, waarover hy de zynen

# ligd, volgens het vernieuwde Verbond over de Grooteſchelde, en te gelyk den
18 April met Vrankryk, mede vroegtyds aan den vyand, die den boord bezet hieldt, op

#" kant van (2) Vlaandre in 't veld verſchee

de vlugt bragt : zulks, hem nu niets

(, Aitze- nen, doch de Spanjaards, begunſtigd door meer in den weg zynde, den vyfden van
#en
Wynmaand , onaangezien het jaar reeds
van
ſtaat
2de veelvuldige vaarten, waarmede het land
en oorlog, is doorſneeden, hadden hem totnogtoe zoo verre verloopen was, de zeer ſterke

#
belet
iet van gewigt te onderneemen. Tot ſtad Hulſt (6) door de Staatſche benden ##
'
dat de Franſche Bevelhebbers Gaſſion en wierdt berend, en het leger naar gewoon- van ſtaat
Rantzou, naa 't winnen van Kommines te omwald, 't gene in drie lighaamen ver- #
en Meenen, met tienduyzend man te voet deeld was.

Naa zich van de ſchanſen #sr. '

en zesduyzend paarden voorby Kortryk Naſſou, Verrebroek, Spinola, en meer
en Tielt naar Sint Joris ten Diſtele too andere meeſter gemaakt te hebben, was
(3) Neu- gen, 't gene (3) omtrent drie uuren van 'er niets, 't gene de aangevange belegering

# Brugge aan de nieuwe vaart is gelegen, en

konde verhinderen : dierhalven wierden (7) Reſol.

iſ:" door den Hertog van Lotteringe bezet ge de loopgraaven wakker voortgezet, en, #
Pag,65 houden wierdt. Dan dees tegens die af was,daaruyt
naadat het geſchut
gebragt
to Octoh.
vinnigopopdedebeukeryen
ſtad geſpeeld,
en #
fol.
komende Franſche magt niet beſtandig,
week onder 't geſchut van Brugge, waar het maaken eener ſchootvryegalerye voor
op verſcheydene ſchanſen langs de vaart veertienduyzendeenhonderdvyftig guldens
veroverd, en voor den Prins van Oranje aanbeſteed. Als deeze voltooid en over de

(4) Kom- de (4) weg geopend wierdt om over de gracht, van honderdacht voeten breed,

#n Leye te geraaken. Zulks het Staatſche en zes of zeven voeten diep gebragt was,
van Fredr. leger den negenentwintigſten van Herfſt liet de Prins door eenen Trompetter de ſtad

#,

maand te Lovendegem over de vaart naar
foi. 197. Mariëkerke toog, 't gene niet meer dan
een kanonſchoot van Gent is gelegen.
Sedert, den eerſten van Wynmaand, te
(5)Kom- Sint Jansleere (5) zynde gekomen, toog

opeyſchen. En ofwel de Stedevoogd in
(8) den beginne zich daarvan zeer vreemd (8) Kom

hieldt, tradt hy echter, den algemeenen #
ſtorm niet durvende afwachten, den vier- #

den van Slagtmaand in onderhandeling, #
en
is den volgenden dag omtrent tien uuren foi #
#, het leger den volgenden dag boven Gent
's
morgens met zyne onderhoorige bezet
van Fredr. over de Leye, en , het platte land alom
# uytgeplonderd hebbende, nog dien zelf tinge daaruyt getoogen. Wegens het win
folio; den nacht by Severgem over de Opper- of nen van deeze overſterke plaats is de vol
Kleyneſchelde. Op deeze wyze te Mel gende gedenkpenning door den beken
le en Quaadrecht by de Neder-of Groote den J: Looff in Zeeland in 't licht gegee
ſchelde zynde gekomen, liet hy ecne VCI).

Cc c c 2
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De eene zyde verbeeldt de belegerde en beſchoote ſtad, waarboven op eenen wimpel deeze woor
den, die uyt het gedicht van Kolumella getrokken zyn, en op den naam der gewonne ſtad zin
ſpeelen, te leezen ſtaan:

-

NUN C S EPES HOR RIDA RUSCO.

NU IS DE TUYTN VREESL TK DOOR HULST

Dat is, nu is de Nederlandſche tuyn door 't winnen van Hulſt te meer verſterkt en ontzagly

(i) Reſol ker beheynd. Waarover ook de Prins van Oranje, op zyne terugkomſt in 's Graavenhaage,
der staat op eene zeer (1) ſtaatlyke wyze wierdt verwelkomd en hem geluk gewenſcht.
van Holl.

Op de andere zyde leeſt men, onder het wapenſchild der Vereenigde Geweſten, in een vier

###. kant vak, omringd met druyftroſſe en wyngaardsranken, dit Latynſche opſchrift:
266.

DEo OP T 1 M o M Ax 1 Mo, ET RE1 PU B L1 CAE SA CRU M.
AN No CHR1sT 1 MDCXLV,

FRED e R1cus HENRI cus, AURANI E PRINcE Ps Pius,
FE L1x, INv 1 cT Us,

POST QUAM VICTRICES BATAvAs LEGIONES AUSU,
POST RECUPERAT AM LIBERTATEM,
IN AUDITO,
FOS SAM UNAM FLUVIOS Q U E 4. PER IPSA FL ANDRIAE

VISCERA TRAJECISSET,
HULST AM IN TRA MENS IS SPAT IUM,

AESTATE JAM ADULTA, CINXIT, OP PUGNAVIT,
AD DITION EM COMPU L IT.

J. Lo o FF F E C 1 T.

DEN ZE ERGOED EN EN GROOT EN GO D, EN DEN
VRTENSTAAT TOEGE WTD.

IN 'T JAAR VAN CHRISTUS 1645,
HEEFT FRED ER IK HENDRIK,
DE GOD VRUCHT IGE, DE GELUKKIGE, DE ONVERWINNEL rKE
PRINS VAN ORANJE,
AVAA DAT HY DE ZE EG HAFTIGE BA TAAFSCHE LEG ER BENDEN
MET EEN BESTAAN,
SE
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SED ERT HET HE RWINNEN DER VR rHErD ONGE Hoo RD,
zE LF IN 'T HART VAN VLAAN DRE
OVER EEN E GRACHT EN VIER STROOM EN GEVOERD HAD,
DE STAD HULST BINNEN DE N TTD VAN EEN E MAAND,
NU AL LAAT IN DE N ZO MER BE REND, BE LEGER D,
EN TOT DE OVER GAAF GEDWONG EN.

DOOR j: LO OFF GEMAAKT.

Staande deeze krygsbedryven in Vlaan ſpruytenden rykdom waaren zy beyde,
dre hadden de Vereenigde Staaten de Hee doch wel voornaamelyk de eerſte, de
ren Bartold van Gent, Johan Mathenes, hoofdzuylen van den Staat geworden. In

(1)A#, Adriaan Paauw, (1) Johan Knuyt, Go dit jaar had de Weſtindiſche Maatſchappy

#"verd van Reede, Frans van Donia, Wil tien ſchepen uyt Brazil ontfangen, welke
# lem Ripperda, en Adriaan Klant tot hun met zesduyzend kiſten ſuykers, zeventien
#" ne buytengewoone Gezanten op de aan honderd mark gouds, veele elefantstanden,
ſtaande Munſterſche Vreedehandeling be Braziliſch hout, en andere goederen van
-

noemd, en het dagelyks geweldig drok groote waarde bevracht waaren. (5)
in 't beraamen der maatregelen, die zoo in Voor de Ooſtindiſche Maatſchappy waa

(5) Kom
melyn
Leeven

van Fredf,

(#
# 't - ontfangen als geeven (2) der eerbewy renden vierentwintigſten van Hooimaand Hendr.
ma zaaken
van ſtaat. zingen dienden waargenomen en onder mede zeven ſchepen, met geen minderen II. deel,
fol. 186,
-

ver

en oorl.

houden te worden. Doch als by het ſchat bevracht, zoo in Holland als Zee
Franſche Hof deswegen verklaard was, land ingevallen. Van welke er vyf op 't
dat het de Afgezanten der Vereenigde Ge eynde van 't voorgaande en de twee ande
weſten de zelfde eer alom, als die van Ve renden drieëntwintigſten van Louwmaand
neetſië zoude doen genieten, wierdt het deezes jaars van Batavië waaren vertrok
berichtſchrift voor de Staatſche Gezanten, ken. Alwaar het Opperhoofd en de Raad
in honderdzeſtien punten of leden beſtaan van Indië hun verblyf hebben , welke,
(3) Aitze de opgemaakt, en hen den vyfden (3) van hoewel ze niet aangeſteld worden dan
ma zaaken
van ſtaat
Wintermaand, naa den voorgehouden eed door eene Maatſchappy van Koopluyden,
en oorlog, te hebben afgelegd, overhandigd. Veel die zelfs alle onderdaanen der Vereenigde
III. deel,
werks had het in dusdaanig een bericht Geweſten zyn, echter als onafhangelyke
fol. 6o.
ſchrift, tot genoegen der byzondere Staatſluyden aan alle Vorſten van Indië
Landſchappen, en naar vereyſch des Gezanten zenden, en die van hen ontfangen:
op te ſtellen. Waarom zy en by welke niet alleen het recht is van 't aan

III. deel,
fol. 48.

#
zich daarover niet alleen met de ervaaren

gaan van Verbonden, maaken van Vreede,

ſte Koopluyden , maarook ja wel voor en voeren van Oorlog, maarook daarenbo
(4) Aitze
ma zaaken

naamelyk met de Ooſt- en Weſtindiſche ven van hun eygengeld te munten, zoo als
Maatſchappyen (4)veelmaals hadden beraa uyt deeze vier geldſtukken kan worden op
-

En

gemaakt, die in dit jaar ten gebruyke der

dit niet zonder reden : want door haaren

Ooſtindiſche Maatſchappye te Batavië, zoo

van ſtaat den, en haar gevoelen ingenomen.
en oorl.
III. deel,

fol. 44.

grooten koophandel, en daaruyt voort van zilver als koper, gemunt zyn.

I. Het eerſte, dat van zilver, en voor achtenveertig ſtuyvers gangbaar is, voert, binnen eenen
ſierlyken rand, dit opſchrift op de eene zyde:
II. Deel.

D dd d
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1645.
48. ST U YvE Rs VAND E Oost 1 ND Is cH E Co M PAGNIE.

Op de andere zyde is een bloot zwaard met eenen lauwerkrans omvlochten, dat het wapenſchild
van Batavië is, binnen dit randſchrift:

BATAVIAE. ANNO 1645.

TE BATAVIË IN 'T JAAR 1645.
II en III. Het tweede en derde ſtuk zyn kleyner en van vierentwintig en twaalf # ,

mids

gaders aan het eerſte, behalven het verſchil der Puniſche Syferletteren, die de onde Cheyde waar
de uytdrukken, gelyk.

IV, Het vierde, dat een kopere halve ſtuyver is, voert, zonder eenig randſierſel,

op de voor

zyde dit opſchrift:
I

2

STUY VER VAN DE Oost 1N D1 sc H E Co M PAGNIE.

De tegenzyde is die van de drie voorgaanden gelyk, uytgenomen, dat aan het bloote zwaard
geen lauwerkrans gehecht is, hebbende verder dit zelfde omſchrift:
BATAVIAE.

ANNO 1645.

TE BATAVIË IN 'T JAAR 1645.
Hier mede ſtondt my dit jaar te eyn na, als Raadsheer dier Koninginne en Af.
digen, tenwaare het afſterven van Huyg gezant aan Koning Lodewyk den XIII van
de Groot my verpligtte alvooren hier no
(*) II Dell zyns te gedenken. Naadat hy een (*)zoo
Jºh 111 groot deel in het noodlot der Arminiaan
ſche geloofsgeſchillen der Vereenigde Ge
weſten gehad had, en zyne gevangenis,

Vrankryk, begeeven. Dus is hy wederom in
Vrankryk, doch niet als balling maar met
veel grooteren luyſter, verſcheenen, het
voordeel zyner Meeſtereſſe en zyns Va

derlands met eene geneegenheyd, aan zy

en it pºa opeene zoo zonderlinge wyze, als (f)door ne bequaamheden gelyk, tot de meerder
my hiervoor verhaald is, gelukkiglyk ont jaarigheyd dier Vorſtinne aldaar behertigd
(4) Reſol.
komen, en in Vrankryk zoo wel ontfan hebbende, (4) door zyn Vaderland terug derStaaten
gen was, had hy aldaar den tyd van elf naar Zweede gereysd, om aan de meerder Van Holl.
Mey
jaaren in allerherhande letteroefeningen jaarig geworde Koningin van zyne ver 41645.
fol.
geſleeten. Tot dat hy, verdriet in 't amp richting aan 't Franſche Hof verſlag te doen, IC9.
teloos leeven krygende, op 't bericht van en meteen ontſlag van zynen dienſt te ver
Prins Maurits dood, zich op 't eynde des zoeken. Dit, mids Chriſtina eene lief
# jaars zeſtienhonderdeenendertig (1) naar hebſter en aanqueckſter der geleerdheyd
van Holl. Holland begaf, niet zonder hoope van was, kon hy niet dan naa veel en ernſtig

jij 134

v

# door Frederik Hendrik, wien genegen aanhouden eyndelyk verwerven. Hy
1631.fol. heyd themwaart uyt des zelfs brieven ge vertrok dan van Stokholm, om in gemaa

# , bleeken was, in zyne bedieningen te zul tigder lucht, als reeds zwak zynde van

# len herſteld worden. Doch (2) die van lighaam, het overigen zyner dagen in ler
van Holl zyn Geloofsgevoelen niet meer in de terbezigheden, en buyten alle beſlomme
#" Staatsvergadering zitting hebbende, wier ring van 't Hof te eyndigen. Met dat oog

1631, fol. den alle Baljuwen en de Droſt des Hofs ge merk ging hy in de haven van Daeler (5)
#Refol laſt hem te vangen, ja zelfs tweeduyzend t'ſcheep, om zich naar Lubek te begee

# (3)guldens opzyn lyfgezet, en heeft hy dus ven. Doch een zwaare opkomende ſtorm

#" ten tweeden maale het Vaderland geruymd, bragt, ſtaande die reys, zoo het ſchip als
Maait tot zich naar Hamburg, en weynig tyds tegelyk zyn leeven in 't uytterſte gevaar:

## daarnaa, mids't overlyden van den Grooten zulks hy zich by het dorp Lyben, 't gene
5,

Guſtaaf, Koning van Zweede, in den dienſt veertien Duytſche mylen van Danzik legt,
Zyner eenige naagelaate Dochter Chriſti liet aan 't ſtrand zetten, en met eenen open
-

VVJ/3 -

(5) Lee
Ven Van

Hugo de
Groot
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waagen, zonder acht op zyne ziekte en Hoezeer ook zyne geleerde ſchriftenzynen 1645.
zwakheyd te ſlaan, naar Roſtok voeren. naam ontſtervelyk gemaakt hebben, zoo
Alwaar hy afgemat zich ſtraks ziek te bed heeft men echter, om dien te vereeuwi

de, en ſederd op den achtentwintigſten |gen, deezen gedenkpenning naamaals in 't
van Oogſtmaand het ſtervelyke afleyde. licht gegeeven.

|#T 'T GROOT VERSTANDT ,
ALOM

BESCHIETEN

De voorzyde vertoont zyn ſierlyk borſtbeeld , binnen het randſchrift deezes tytels:
HUGO GROTIUS, NATUS MD LXXXIII, 1o. APRIL 1s, OBI IT
MDCX LV, 28. AUGUST 1.

HUrG DE GROOT, GEBOOR EN DEN Io. VAN GRAS MAAND,
1583, GES TO RVEN DE N 28. VAN OOG STMAAND, 1645.

Onder drie bloemtroſſen leeſt men op de rugzyde, boven twee lauwertakken dit Nederduyt- (i)
G.
Brandts

ſche (1) vierlingdicht:

Poëzy .

pag. 446.

DE FENIX VAN HET VADERLAND T,

HET DELFS ORAKEL, 'T GROOT VERSTAND T,
HET LICHT, DAT D'AARDE ALOM BESCH EEN,
DE GROOT, VERTOONT ZIGH HIER IN 'T KLE EN.

1646.

Naadat alle hinderpaalen met den aan ziens te overrompelen, by zich ontwor

vang des jaars zesenveertig waaren uyt den pen, en op deeze wyze gelukkiglyk uyt
weg geruymd, vertrokken eyndelyk de gevoerd. In die ſtad, welke wel groot
Staatſche Gezanten, die elkanderen te De van omtrek, doch (4) weynig geſterkt in (4) Aitze:
venter hadden ingewacht, vandaar den 't Zuydooſter gedeelte van Brabant aan #"
(2)Aitze- vyfden dag (2) deezes jaars gezamentlyk de rivier de Geete gelegen is, wierdt en oorl.
#" naar Munſter. Alwaar zy, vyftigduyzend door de in bezetting leggende manſchap #"
# (3) guldens tot de koſten dier Bezendinge van Lamboy weynig of geen behoorlyke "
#, naamaals wordende ingewilligd, door de toezigt, zoo op de uyt- als inkomende
Afgezondenen der Franſche en Portugee menſchen, ten tyde der Marktdagen ge
# # ſche Gezanten zynde ingehaald, onder het nomen. Dierhalven toog eene Johan Re
#óâ in de wapenen komen der bezettelingen en mak, Kornet van Graaf Pompejo, nevens
1646 tol. Burgerye,den elfdender zelfde maand hunne twee ſoldaaten in Kapuſyne kappen, en

#
*

ſtaatlyke intreede deeden. Terwyl'er ver een ander als een Jeſuit gekleed, den ze
ſcheydene dagen in 't ontfangen der ver venentwintigſten van Sprokkelmaand om
welkomingen en 't afleggen der tegenbe trent den tyd van het opengaan der poor
zoeken wierden geſleeten, en men een te derwaart, wordende gevolgd van eenen
begin van 't handelen maakte, had de Staatſchen Trompetter, die met eenen

Graaf van Zolms Stedevoogd van Maa Spaanſchen ſluijer voorzien eenige ſamen
ſtricht eenen aanſlag, om Tienen onvoor gebondene Staatſche knechten, als of zy
Ddd d 2

ge
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1646. (1) gevangen genomen waaren, naar de l tig vendels, zeven ſtandaarden, en ruym

(i) KonT ſtad leydde. Niet zoodra waaren de ge driehonderd paarden veroverd, de burger
melyn
waande Monniken door den ſchildwacht huyzen geplonderd, de pakkaadje van ,,,,
Leeven
v#dr. binnen het klinket gelaaten, of zy ſloegen den Baanderheer Lamboy, over de (2) #"
twaalfduyzend ryksdalers waardig beko- Leeven
#
gaffel de harſſens
# dien
den met
vooreenen
den Trompetter
en dein,nuopen
los men, en dees buyt met de gevangenen, #"
gemaakte gevangenen het klinket, en vie mids de ſtad onhoudbaar was, naar Maa-II.deel,
Ien met hulpe van deeze in 't wachthuys; ſtricht in veyligheyd gebragt. De Veree- "*
alwaar zy tien knechten op 't onvoorzienſt nigde Staaten deeden de veroverde ven
afmaakten. Naauwelyks was dit verricht, dels en Standaarden ter eeuwige gedachte
of omtrent vyfduyzend Staatſche voetgas niſſe op de groote zaal van 't Hof in 's (3)Reſol.
-

-

ten en tweehonderd ruyters, die onder 't

Graavenhaage (3) ophangen, en iederen #

beleyd van den Luytenant Griſſon zich in Bevelhebber en krygsknecht, welke dee- #
eene hinderlaage totnogtoe ſchuyl gehou ze onderneeming bygewoond, en die zoo 1646 fol.
den hadden, kwaamen te voorſchyn, ruk kloekmoedig als gelukkig uytgevoerd had #Refol.
ten ter poorte in, en vermeeſterden op 't den, in erkentenis hunner gehoudeniſſe de Staten

onverwachtſt de ſtad. Alle de Hopluy met dusdaanigen gedenkpenning, te ſa- #
den, en de gemeene in bezetting leggende men
tweeduyzend guldens (4) bedraagen- 1646. fol.
de, beſchenken.
manſchap wierden gevangen, eenentwin
ICO.

Mºes,
's: ---- --

4

# #

/

//

-

- - - -- - -- -

- - --

# #l- # "--------+2
G
S

Op de voorzyde ſtaat de gekroonde Leeuw der Vereenigde Geweſten, houdende in den rech
ter voorklaauw een bloot zwaard, en in den ſlinkeren eenen bundel van zeven pylen, binnen dit

daarrondom geſtelde kantſchrift:

vIRTUTIS PREMIUM.
BELOO NING DER DAP PER HET D.

(s) Guicc.

Boven de overrompelde en uytgeplonderde ſtad, die op de tegenzyde verbeelden omtrent drie

Beſchr der uuren van Loven, en even zoo wyd (5) van Sint Truye gelegen is, ſtaan deeze woorden tot op
Nederl.
fol.
1o7.

ſchrift:
chrift

TIENEN. 27. FEBRUARY 1646.

Doch zeer gering was dit voordeel ten
aanzien van het groot verlies, dat de
Weſtindiſche Maatſchappy, door de trou
weloosheyd en verraadery der Portu
geezen , zoo in het voorleede als re
genwoordige jaar in Brazil kwam te ly

die Kroon het Spaanſche juk had afge
ſchud, een tienjaarig Beſtand geſlooten
en, daarby bedongen, dat ieder 't gene

hy bezat zoude blyven behouden. De
Portugeezen ondertuſſchen, mids de op 't
tapyt zynde Vreedehandeling, beducht
den, en haar als met eenen ſlag byna al zynde dat hen,by 't eyndigen des Beſtands,
les ontnam, 't gene met zeer groote de geheele Staatſche magt wel eens op den

koſten en veel bloedverſpillen, ſedert halsmogte komen, lieten niet naade Neder
eenige jaaren herwaart, op dien landaardt landers, door 't verheffen hunner zachte
was gewonnen. Den twaalfden van Zo regeeringe, in ſlaap te wiegen, integendeel
mermaand des jaars zeſtienhonderdeen onder de hand, de geneegenheyd van die

#id enveertig was er met den nieuwen Koning
jul 256

van hunnen landaardt te winnen, en be

van Portugaal, als gezegd (*) is, naadat dektelyk tegens de Maatſchappy op te
ruijen,
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ruijen, om gelykerhand tegens haar op te den vyand verkocht. Ondertuſſchen zag 1646.
ſtaan, de Hoogbevelhebbers der Maat de Hoogbevelhebber Huys zyne benden
l

ſchappye op zekeren bruyloftsmaaltyd om by Kameron geſlaagen, vierendertig
te brengen, en zich van 't Reçif, Serin zwaare ſchepen met eenen magtigen on

ham, Nazareth, en andere plaatſen mee derſtand den opgeſtaane Portugeezen te
ſter te maaken, Doch de Nederlanders, hulpe komen, die de ſterkte Serinham door
door eenen brief uyt Holland gewaar beleg innaamen, de manſchap van den
ſchuuwd, dat er iet euvels tegens hen ge Hoogbevelhebber Huys,van 't Reçif zyn
(1) Reſol. brouwen wierdt, (1) ontdooken dien ſlag, de afgeſneeden,geheel verſloegen, en Por
derStaaten
van Holl.
21 Sept.

1645.fol.
199.

ſloegen veele ſchepen met wapenen aan, 'to-calvo midsgaders Rio Sant Françis
en deeden de ſamengekomene meêwuſti

ko met den degen in den vuyſt ſtormen

gen met hun geweer in de boſſchen wyken. derhand veroverden. Ja zy zouden het
Alsdus den Portugeezen dit verraad mis
lukt was, naamen zy de wapenen open
lyk in de hand, ſtroopten het platte land,
verbrandden de Nederlandſche ſuykermo

Reçif zelf gewonnen hebben, indien al
daar uyt het Vaderland geene vloot met
leevensmiddelen waare ingevallen. De

.

oorlog in deeze Geweſten aldus zynde be
bootsvolk
lens, ſloegen de werkluyden en 't
gonnen wierdt ſedert by de tien jaaren ach

dood, en dreygden alles op te hangen, 't tervolgd, geduurende welke tyd nietmin

gene den Koning van Portugaal voor de winden dan de natuurlyke landzaaten
Vorſt weygerde te erkennen. De Ne van Brazil zich voor de Portugeezen,
derlanders, te zwak om met geweld zoo met zoo euvele uytkomſt der Weſtindiſche
voortſlaanden opſtand te ſtuyten, lieten Maatſchappye, verklaarden, dat die eyn
eene algemeene vergiffenis afkondigen, delyk ganſch Brazil moeſt verlaaten,
en deeden eene bezending aan den Portu ja byna geheel te grond ging. Eer dit

# Reſol. geeſchen. Onderkoning, dan daarvan was
er Staat.
van Holl.

25 Nov.

1645, fol.
255,

voórviel lieten de Nederlanders echter niet

de uytſlag, dat een hunner Gezanten naa van zich alom moedig te verweeren,

de kaap van Sint (2) Auguſtyn, waarvan en, by gebrek van geld, in dit jaar aldaar
hy Bevelhebber was, verraaderlyk aan deeze goude noodſtukken te munten:

2

----as.

# #ANN Sºx
Zº,

#BRASIL%
*.. 1646 #
-

-

*---------

Het eerſte is van twaalf, het tweede van zes, en het derde van drie guldens, en hebben alle drie
onder de gemelde waarde, die met Romeynſche getalletteren op de voorzyden is uytgedrukt dit
opſchrift:

GEo cT Ro1J EERDE WEst IND 1 sc H E Co M P A GN 1 E.
Aitie:
Met welk voorrecht zyden (3) derden van Zomermaand des jaars zeſtienhonderdeenentwintig (3)
ma zaake
Vereenigde
Staaten
de
door
was begiftigd, en in 't voorgaande jaar, mids dit geleeden verlies,
van ſtaat

met (4) zevenhonderdduyzend guldens bygeſprongen. Op de rugzyden van alle drie ſtaat verder:

en oorl.

I. deel,

fol. 62,67.
en 69.
(4) Reſoi.
derStaaten

BRASILIAE ANNO 1646.

van Holl.

TE B RAZIL. IN 'T JAAR 1646.

16 Dec.

1645, fol,
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De naadeelige tydingen dier Geweſten, wekken. Doch dit bragt niet anders

- en de hoope, die men in Holland wegens voort, dan dat zy, naadat de ſtad drie
eenen aanſtaanden Vreede had opgevat,

weeken belegerd geweeſt was, van der

midsgaders de zwakke geſteltenis des Prin zelver overgaave getuygen waaren. Se

#ſen (1) van Oranje waaren de

oorzaak,

dert wierdt ook Wynoxbergen aangetaſt,

# dat men in de Vereenigde Geweſten ge en op den vierden dag der belegeringe tot
## # noegzaam beſlooten had niets van gewigt, de (5) overgaaf gedwongen. En dewyl #

#" ſtaande de voorhanden zynde veldtogt te door de Spanjaards Mardyk, dat de Frans van Hoi.
; # onderneemen. De Françoizen echter hiel çoizen in 't voorgaande jaar hadden ver- ##
#"

#
#
17 Maart

# tol

-

den zoo"(2) ſterk aan, om, als voorheen, overd, midlerwyle weder was hernomen, 26, "
een nieuw Verbond wegens de krygsbe deed de Hertog van Orleans die plaats an
, terwyl die
dryven van den aanſtaanden veldtogt te dermaal te land
ſluyten, dat het zelve, onaangezien die door de Staatſche vloot, onder het beleyd
geſteltenis der Staaten, tot genoegen des, van Kats te water moeſt ingeſlooten wor

(3) Reſol. Frahſchen Hofs wierdt (3) getekend, niet den.

Met weynig ſpoeds wierdt er in

#" zonder hoope van eenen algemeenen op den beginne gevorderd, mids de Markgraaf
1 Mey

ſtand der groote ſteden van 't Spaanſche van Karaçena nietalleen eene verſterking

D

van tweeduyzend man te voet, (6) en #n
In honderd paarden, midsgaders allerhanden Hiſt de

#" Nederland, indien men wederzyds met
3 Mey, eene ontzaglyke magt in 't veld kwam.

#" dit vertrouwen ſloeg de Hertog van or voorraad daar inwierp, maar ook te water #ome
leans in 't begin van Zomermaand het be de gequetſten en ziekenzoo lange afloſte, 1, pag.
leg voor Kortryk, en deed de omſchanſing totdat de Nederlandſche vloot, hebben- **
#n door zyn (4) voer- en paardevolk ,,zoo de van vier Duynkerkſche ſchepen, naa,
#" ſpoedig als doenlyk was, om de nabyheyd een gevecht van vyfuuren, drie veroverd,
# der Spanjaarden voltrekken. Welke wel en het overige op ſtrand gejaagd, ſedert
I.

#n. met vyfentwintigduyzend man de beſchan den doorgang tuſſchen de zeebanken zoo
ſingen naderden, doch geenszins tot een

IOO,

naauw bezettede, dat de belegerde ſtad

gevecht kwaamen, maar zich vernoegden den vyfentwintigſten van Oogſtmaand ge
met de belegeraars te ontruſten, en, de noodzaakt was zich by verdrag den Fran
hunne door hunne tegenwoordigheyd çoizen over te geeven. Aan welke voort

meer moeds geevende alleenlyk tot het rennende overwinningen dees gedenkpendoen van eenen wakkeren tegenſtand op te ning zyne geboorte verſchuld is.

*--

Het kopſtuk des Franſchen Konings is op de eene zyde omvangen met het randſchrift deezes
tytels:

LUDov ICUs XIIII, REx CHRISTIAN ISSIMUs.
LODEWYK DE XIV, ALLERCHRISTELTKS TE KONING.

Op de andere zyde ziet men eene gevleugelde Overwinning met groote ſchreeden voortren
nen, draagende nevens eenen zeegepalm, zoo in de eene als andere hand , drie ſtedekroonen,
tuſſchen dit om- en opſchrift:
-

FELIx PROGRESSUS,

CURTRACO, VINO CIBERGA, ET MARDICO CAPT1s.
MDCXLVI.

GELUKKIGE VOORTGANG,

Door 'r WINNEN VAN Korz Rrx, WrNoXBERGEN EN
MARDTK.

1646.
Door .

-
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Door het uytvoeren deezer krygsbedry van den Hertog (3) van Orleans, was in- 1646.
ven was het jaar reeds zoo verre verloopen, geſlooten, dat het den Spanjaard onmoo- GTRECI
dat ieder het eynde van den veldtogt voor gelyk was by 't vervolg van dien kant eeni- #
handen waande ; temeer mids des Ko gen onderſtand daar in te werpen. Naau-, AE"
nings Oom terug naar Parys toog, en het welyks hadden de Françoizen twee loop- # tel.
bevel over 't zelve in handen van den Her

graaven, zoo tegens de nieuwe ſtad als ze- **

tog van Anguien ſtelde. Des zelfs aange

ker hoornwerk, geopend, of zy kreegen

boore moedigheyd liet hem niet toe, dus den achtentwintigſten bericht, dat het
bedryveloos den veldtogt met het betrek Spaanſche leger voorby Nieupoort, en
De
ken der winterlegeringe, te eyndigen, tot digt onder Veurne (4) genaderd was, in (4)
Riencourt
de
maar ſpoorde hem aan, om nog eene on ſchyn als om het ontzet der ſtad te onder Hiſt.
Louis
neemen.
Doch
zoowel
deeze
beweeging,
derneeming by de hand te vatten, die, ge
XIV. tom,

lyk zynde aan zyne, bekende krygs, als het in zee verſchynen van eenige I. pag. 1o7,
-

deugd, in ſtaat zoude, zyn van ook Spaanſche vaartuygen, was ſlechts, gelyk
het overige van den veldtogt met geen voor Kortryk, omden moed der belegerden
minderen roem te bekroonen.

Hier op te beuren: want niets durvende onder
toe kwam hem niet roemryker voor dan neemen trok het leger eerlang weder terug,
het beleg van Duynkerke te onderneemen, De Stedevoogd desonaangezien beſcherm
'tgene door zyne ſcheepsvaart ontzaglyk, de den grond voet voor voet, deed zeer

en door het rooven der koopvaardy
ſchepen den Vereenigde Geweſten, als
een vinnigſteekende doorn in den voet,
totnogtoe geſmert had. Met dit oogmerk
zich den zesden van Herfſtmaand van
Veurne hebbende meeſter gemaakt, kwam
(r) Kom- hy twee dagen (1) daarnaa ten beleg voor

grooten tegenſtand, en gaf alom blyken
van zynen moed en dapperheyd , door
welke hy zich bereyds in andere voorval
len beroemd gemaakt had. Dan dit kon

echter niet beletten dat de Françoizen met
den aanvang van Wynmaand meeſt alle de

buytenwerken veroverd en weynige dagen

#n Duynkerke, waar binnen, onder den daarnaa die van binnen zoodaanig benaauwd
van Fredr. Markgraaf van Lede, vyfentwintighon hadden, dat zy den zevenden dier maand
##
man te voet en driehonderd ruyters
II. deel, derd
.
- - -

-

1.

-

w

wegens (5), het overgeeven der plaatſe in #n
ter, volgens 't getroffen verdrag nog vyf. #o.

fol: in bezetting laagen, welke van alles wel onderhandeling traden, en vier dagen laa- #
voorzien, en ook welgemoed waaren, om
de aanbetrouwde plaats manmoedig te ver tienhonderd te voet, en driehonderd te
deedigen. Naadat er drie bruggen tot het paarde , midsgaders vierhonderd zieken

openhouden der geemeenſchap gelegd waa
ren, begoſt het leger den vierentwintig
3) De ſten (2) der zelfde maand zich rondom de
#" ſtad te verſchanſen, welke op den zelfden

ſterk, omtrent ten zeven uuren des mor
gens daar uyt naar Nieupoort en Ooſtende

toogen. Wegens 't winnen van zoomagtige
zeeſtad, over welke de Maarſchalk Rant
# tyd daarenboven ook zoo naauw door de ſau tot Stedevoogd geſteld wierdt, is dees
# Staatſche vloot, onder den Admiraal gedenkpenning door de Hooge ſchooleder
Tromp, van de zydeder zes, op verzoek opſchriften naamaals gemaakt geworden.

De voorzyde voert des Konings kopſtuk, omzoomd met zynen gewoonlyken en meergemelden
tytel. ,,Op de rugzyde biedt een knielend Stierman of Matroos aan Vrankryk, dat als eene ge

kroonde en zittende Vrouw verbeeld is, een ſcheepsroer, naar de wyze der Ouden, tot een te*
ken van het verlooren zeevermoogen; binnen dit om- en opſchrift:
Eee e 2
C.

-

VI
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VIR ES HOST IUM NAVALES

ACCISAE,

DUNQUERCA

EXPU GN AT A. MDCXL VI,

In E SCHEEPS MAGT DER VrAND EN GEFNUrKz, Doo R
HET VEROVEREN VAN DUrNKERKE. 1646.

Doch hoewel in den aanvang van dee Huys van Ooſtenryk te doen volharden,
zen veldtogt het Staatſche leger met zes en nogmeer aan te moedigen. Zynde ſe
S## duyzend Françoizen (1) was verſterkt ge dert op laſt der Staaten, nevens den Heer
v#Holi worden , zoo had echter de Prins van Frans Aarſens naar Engeland vertrokken,

II deel,

***

Oranje niets van belang ondernomen. heeft hy den vyfden van Zomermaand des
Want de ſterkte, het Boerengat genaamd, jaars zeſtienhonderdvierentwintig, om
wierdt byna zooras weêr verlaaten, als den verjaagden Keurvorſt van den Palts in
die was gewonnen, het aangevangen be zyne Staaten te herſtellen, aldaar niet al
leg van Venlo onverrichter zaake opge leen een nader (6) Verbond met dien Ko- #
brooken, en de benden ſedert in bezetting ning geſlooten, maar is ook in 't zelfde #
gezonden. Al het welke men de zwakke jaar ten tweeden maale, nevens den Heer en #
geſtelteniſſe van den Prins toeſchreef, van Sommelsdyk, (7) als Buytengewoon #.

# doch in der daad uyt den ergwaan (2) Afgezant wederom aan dat Hof verſchee- ##
# voortkwam , dien men wegens de te nen, om het misnoegen weg te neemen, #"

# groot wordende magt van Vrankryk, zoo 'tdergene
men aldaar ſchepen
wegens de
Nederlandſche
hadkaaperyen
opgevat. #
#
CCI,

# in de Vereenigde Geweſten als in En
geland had opgevat : weshalven het, In beyde deeze Bezendingen heeft hy

l. 351

weynig ſcheelde, of men had aldaar eene zich zoo wel gequeeten, dat, als de ge
vloot ſchepen, tot de behoudenis van woonlyke Afgezant, de Heer Noël van

(3) Neu- Duynkerke, (3) in zee gebragt. Om dit

Karon, den elfden van Wintermaand des

# uyt te werken, had de Spaanſche Afge jaars zeſtienhonderdvierentwintig, aldaar
iſ deel, zant al zyn vermoogen by 't Parlement te overleedt, hy aanſtonds in des overlee
koſt gelegd, mids het zelve, naa 't ver dens plaats door de Vereenigde Staaten,

Pag,89

trek der Staatſche Gezanten, zich niet al op eene jaarlykſche wedde (8) van negen- (8) Aitze

leen van 't opperryksbeſtier, maar van den duyzend guldens, en van driehonderd gul- #"
Koning zelf in dit jaar meeſter maakte, dens voor zynen Geheymſchryver, is en oorl.
geworden.
EnKoning
dewylhieldt,
zyne #
door veertig tonnen ſchats, voor het over aangeſteld
Bezending alleen
aan den
leveren van des zelfs perſoon, aan de
Schotten te geeven, in wier handen zyne ſcheen die thans op te houden; mids de
e

Majeſteyt zich naa verſcheydene veldſla gevangenis zyner Majeſteyt. Des wierdt
(A Larrey gen (4) verlooren te hebben, geſteld had. hy gelaſt zich in geene handelingen in te

# Thans ten tyde bevondt zich de Heer Aal laaten, maar, op 't gedrag van 't
Ct. IO Ill.

-

Parle

-

V fol." bert Joachimi, als gewoonlyke Afgezant ment wel achtgeevende, den Staat tydig
22.7.
der Vereenigde Geweſten, in Engeland. bericht van alles (9) te laaten toekomen. (9) Reſol.
Dees had voorheen, naa veelvuldige ande In deeze hachlyke tydsgeſtalte heeft hy #"
re bedieningen , eyndelyk wegens die zonderlinge blyken van zyne voorzigtig- 14 Noy.
van Zeeland in de vergadering der Alge heyd gegeeven, en door zyne ongekreuk- #tºt

meene Staaten zitting gehad, en was in te onzydigheyd, evenals voorheen by den
Louwmaand des jaars zeſtienhonderdeen Koning zoo ook in 't vervolg by de volgenentwintig door de zelve, nevens den Heer de (13) regeering zich nietmin bemind #
-

## van Rantwyk, als hun Afgezant aan de dan geacht weeten te maaken. Dit heb van ſtaat
#" verbondene Vorſten en Stenden (5) naar ik hier wat omſtandiger aangehaald, om" #
III. deel
#
Duytſchland
gezonden,
om
de
zelve
in
dat
zyne
gedachtenis
op
deezen
penning
in
foi 9,7:
I.deel
-

-

foE

-

de aangevange verbindtenis tegens het dit jaar bewaard wordt,

297
1646.
w-ams

Op de voorzyde ſtaat het borſtbeeld van Joachimi, die in den ouderdom van

#

jaaren, den zeventienden van Bloeimaand des jaars zeſtienhonderdvierenvyftig, in zyn Vaderland
overleedt, en op de rugzyde dit opſchrift:
1646.

-

w

ALBERT us JOACHIMI EQues,
FAED ERAT 1 BELG11, POST VARIAS IN EUROPA

LEGAT 1 o Nr s,

JAM ORDINARI us IN BRITTAN N1A,
AN N1s 22,

AET AT 1 s 86.

1646.

RIDDER AALBERT JOACHIMI,
NAA VERSCHET DE NE GEZA NTSCHAPPEN IN EUROPA
BE KLEED TE HEBBEN

z'HANS GEWoo NL rK AFGEZANr VAN 'T VERE ENIGDE

NEDERLAND IN ENGELAND,
D EN TrD VAN 22 JAAREN,
IN HET 86 JAAR ZTNS OUDER DO MS.
r
e

De opgevatte argwaan van Vrankryks den ſedert niet alleen hun uyterſte beſt om

#

tegroot wordende magt , en waarom in deezen opgevatten argwaan uyt de gemoe
den laatſten veldtogt niets hoofdzaakelyks deren te doen verdwynen, door 't betuy
was ondernomen, wierdt daarenboven gen, dat het ſlechts een gerucht zonder
nog grooter op eene bekendmaaking van grond, en door den Spaanjaard verzonnen
den Franſchen. Afgezant d'Eſtrades, in een was, om wantrouwen tuſſchen de Bondge
byzonder geſprek met den Prins van Oran nooten te zaaijen, maar de Koningin, om
je gehouden, van dat 'er naamelyk wegens dit zeggen kracht by te zetten, wees ook
een Huuwelyk tuſſchen zynen Koning en de aangeboode bemiddeling openlyk van
eene Dochter der Kroone van Spanje door de hand, op dat de Staaten hunne belofte
dat Hof vrygunſtige voorſlagen zouden i naakomen mogten, die ze over twee jaa
gedaan, en daarby vooraf bedongen zyn, ren hadden gedaan, van geenen Vreede als
dat, indien het zelve geſlooten wierdt, gezamentlyk, en met bewilliginge van
(1) in verruyling van 't afgevallen Katalon Vrankryk, te zullen ſluyten. Dan het

# je, al het nog overige der Spaanſche Ne opgevat wantrouwen wierdt door die ver
27 Febr.

derlanden met haar aan den jongen Koning klaaring der Franſche Afgezanten niet

"

ten huuwelyk zoude gegeeven worden. zooligt weder weggenomen, want men za
En dewyl de Spaanſche Afgezanten daar ſedert de Vereenigde Geweſten in het ſtuk

enbooven openlyk de bemiddeling van den des oorlogs geheel verſlappen, op het
Vreede aan de Koninginne Moeder in
(2)Aitze- Vrankryk opdroegen, wierdt aan de ge
#n
van ſtaat. daane (2) bekendmaaking te meer geloofs
# gegeeven, en geen kleyne ontſteltenis in de

maaken van eenen volkomen Vreede de

#
G#
#
#

verklaaring van Holland, (4) althans een- (4) Aitze

-

Vereenigde Geweſten, wegens eenen zoo
magtigen Vorſt tot gebuur te zullen krygen,
(3) beſpeurd. De Franſche Afgezanten,zien
de de verkeerde uytwerking, die de gedaa

1646 tol. ne ontdekking
te wege
II. Deel.

9I.

-

# had,

zinnen zetten, en dienvolgens het ſluyten

van een langduurig Beſtand, dat de Span
jaards eerſt hadden voorgeſlaagen, op de

dragtiglyk van de hand wyzen. De #"
Spanjaards, willende gewin doen met en oorl. •
deel,
deeze bekommeringe der Staaten, en zien III.
fol. 128.

dee de de Kroon van Vrankryk zeer traag in 't
Fff f

han

-

NE DE R LA N D SC H E
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1647. handelen, mids de groote voordeelen, die ventig leden beſtond, door welke de ge
openſtaande geſchillen waaren
- zy by den oorlog had, betuygden on

#

dertuſſchen nietalleen geneegen te zyn vereffend.

En dewyl ſedert nietmeer aan

om met de Staatſche Gezanten afzonder

het ſluyten van eenen Vreede getwyfeld,
lyk over den begeerden Vreede te hande maar het tekenen ſlechts uytgeſteld wierdt,
len, maar betoonden ſedert zich op alle om den Françoizen, tot het vereffenen ,... de gedaane voorſlaagen zoo rekkelyk, dat hunner zaaken ook tyd te geeven, behoeft

##* 'er by voorraad, den achtſten van Louw
#* maand (1) des jaars zeſtienhonderdzeven

zich niemand te verwonderen, dat tot lof

van den Prins van Oranje, dees gedenkpen

een wederzydſch Verdrag ning, als of die reeds geſlooten waare, in

deel,
II,#

enveertig,
via

fol.33 -

wierdt getekend, 't gene uyt drieënze den aanvangdes nieuwenjaars gemaakt zy.

-

6)Refol. ,,Rondom het geharnaſte borſtbeeld van den Prins, die in 's Graavenhaage zynde gekomen nietal
#S# leen op eene (2) Staatlyke wyze wierdt verwelkomd, maarook verzocht alles tot bevordering van
v#Holi den Vreede te willen toebrengen, met het Ridderlyke halsteken van Sint Joris geſierd, leeſt
Nov.
9#ol

men in den raand der
-

deeze tytels:
voorzyde
y
y

337.

FRIDER 1 cus HENRICUS, De1 GRATIA PRINCE Ps AU RAIcAE ;
COM Es NASSAv 1 AE Ec.

FREDERIK HENDRIK, DOOR GODS GENADE PRINS

VAN oRANJE, GRAAF VAN NAssou, ENZ.
Binnen eenen kring van veelerhanden krygstuyg, en der wapenſchilden van Breda, 's Herto
genboſch, Maaſtricht, Wezel, 't Sas van Gent, en andere ſteden, alle door hem gewonnen, is
een Olyf- of Vreedetak, bovenop eenen Laurier- of Zeegetak, op de rugzyde verbeeld, wier rand
met deezen dichtregel omzoomd is:
ULTIMUS AN TE OMNES DE PARTA PACE TRIUMPHUS.

DE LAATSTE ZEE GE PRAAL WEGENS DEN VERKREEGEN
VREE DE GAAT BOVEN ALLEN.

Terecht mogt deeze verrichting zyne |alleen voor eenen tyd de ſpraak maar ook

laatſte genoemd worden, dewyl de Prins | het verſtand (3)benaamen. Echter woon- (3) Aitze
het tekenen dier drieënzeventig verdrags- | de hy den veldtogt, zoo als gemeld is, ma zaaken ,

punten ſlechts weynig tyds overleefde. |by, doch ſedert hy denderden van slagt- #
III. deel,
In 't voorgaande jaar was hy reeds een- en | maand in 's Graavenhaage terug kwam, fol.
1ox,

andermaal van zeer zwaare zinkingen of zag men zyne krachten dagelyks door de

beroerdheden overvallen, die hem niet- lonlydelyke pyn van 't voeteuvel hand
OVCT
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over hand afneemen. By 't verzwaaren vaardig waare, konde gezien (5) worden ; 1647.
zyner ziekte wierdt hy dagelyks van den welke met eene Koninglyke ſtaatſië, den (5) Kom
# Predikant Goethals (1) bezocht, en door tienden van (6) Bloeimaand, geſchiedde: melyn
eeven
Fredr. '
#" ſtichtelyke vermaaningen opgewekt, en ſtaande het gekiſte lyk op eenen Staatſi van
Hendr.
#, ter dood bereyd. Ondertuſſchen door 't wagen, die met een verhemelte overdekt, II. deel,
# verheffen der koortſe zyne zwakheyd door acht rouwpaarden getrokken, en naar fol. 215.
'
voelende vermeerderen, nam hy afſcheyd Delft gebragt wierdt. Behalven het groo 6)erReſol.
Staat.
van zyne Gemaalin, Kinderen, en zoo te getal van aanzienlyke perſoonen, wel van Holl.
17 April
van de Gemagtigden der Algemeene als ke de ſtandaarden, blazoenen, en andere 1647,
fol,
# der byzondere Hollandſche (2), Staaten, eertekenen droegen, en de handpaarden IOO,
# #oï en beval hen altyd de vereyſchte zorg leydden, wierdt de rouwſleep vermeerderd

#
69.

voor het Land en de Kerk » midsgaders CCIl

door de Franſche en Portugeeſche Afgezan
ten,
midsgaders (7) door de Ridderſchap, de
gunſtig hart en zorgvuldig opzigt over zyn

(3) Aitze- Huys, Vrouw en Kinderen te (3) willen Algemeene en Hollandſche Staaten, de Le
#" draagen. . Sedert ſprak hy weynig, en de den des Hoogen Raads, des Hofs van Hol
en oorlog, krachten hem begeevende is hy eyndelyk, land, en der Magiſtraaten van Delft en 's
# naa eenige kleyne trekkingen getoond te Graavenhaage. Dusdaanig was het eyn

(7) Reſol.
der Staat.
van Holl.

9 Mey
1647. fol,
I O9.

"" hebben, in den ouderdom van drieënzes de van deezen Prins, wiens dapperheyd
tig jaaren, op het Hof in 's Graavenhaa de grenzen van den Staat zoo merkelyk
(#) Reſol, ge (4) den veertienden van Lentemaand had uytgebreyd, wiens gemaatigdheyd in 't

#" overleeden. Het lyk gebalſemd zynde

roer van Staat te beſtieren hem alom had

14 Mey, wierdt op een praalbedde eenige dagen ten bemind gemaakt, en wiens gedachtenis,
#7" toon gelegd, zulks het van ieder, tot dat naa zyn overlyden, door deezen gedenk
71.
alles tot het verrichten der begraaveniſſe penning voor het laatſt wordt vereeuwigd,
-

Op de voorzyde ſtaat het borſtbeeld van Frederik Hendrik, die de Koningen van (8) Dene

#erStaaten
Reſol:

marke en Navarre, midsgaders de Staaten van Holland, Zeeland, en Uytrecht tot Peters had van Holl.
ehad, welk eerſtgemelde Geweſt den Vader, vermids de groote koſten op 't bedienen van den 3 Mey

#

gevallen, (9) met zesduyzend guldens, en deezen zynen Zoon met eene pillegifte van vier- #####fol,
entwintighonderd guldens jaarlyks voor zyn (10) leeven had beſchonken. Het randſchrift meldt 266.
(9) Reſol.

deeze van zyne tytels :

derStaaten
van Holl.
16 Maart

FRIDERICUS HENRICUS, DE 1 GRAT 1A PRINCE Ps AURAIeus,

1584. fol.
I61. en

17 dito fol.

COMEs NASSA v I Us, Ec.

166. .

.

(1o) Reſol:
der Staat.

FREDERIK HENDRIK, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN

# #ol.
7 Ju

ORANJE, GRAAF VAN NA SS OU, E NZ:

#rol,
361.
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1647. - Het bovenlyf zyner naagelaate Gemaalinne, welke uyt aanmerkinge van haaren Weduwlyken
ſtaat, door de Staaten (1) met eene jaarlykſche lyfrente van twintigduyzend guldens wierdt be
(1) Reſol.
der Staaten
van Holl.

ſchonken, ſtaat op de tegenzyde, binnen den zoom deezer tytelen:
»

7 Dec.
1648. fol.
4O. en 22.

• dito fol.

AM ELIA, DE 1 GRAT 1 A PRINCEPS AURAI CA, COMIT 1 ss A

454

r

SOLM EN SIS.
w

AMELIA, DOOR GODS GE NA DE PRINSES VAN ORANJE,
G RAAVIN VAN ZO LMS.

Op het overlyden van den Prins van Oran zoude moogen zyn, om de vervallene zaa
je vergaderden ſtraks de Gemagtigden der ken dier Landen te herſtellen. Dierhalven,

Algemeene Staaten, om wegens de zeker opvolgende het welgelukte voorbeeld van
heyd van den Staat zich te beraaden, lie zynen Grootvader Philips den II, heeft

ten door zeven Leden hunner Vergaderinge hy dat zwaarwigtige bewind, met gelyke
(:) Reſol. aan Prins (2) Willem, zyne Moeder, zy wydſtrekkende magt als de Aartshertog
# ne Gemaalin, den Keurvorſt en de Keur Aalbert ſtaande zyne Landvoogdy gehad
#"MEt vorſtin van Brandenburg, de Koningin van had, aan zynen Neef Leopold Willem
1647 tol. Boheeme en de Graavin van Hanou op eene Aartshertog van Ooſtenryk, Zoon van
73ſtaatlyke wyze het rouwbeklag, wegens 't den overleeden en Broeder van den tegen
afſterven van Prins Frederik Hendrik, af woordigen Keyzer, opgedraagen. Zoodraa

(3) Aize leggen, en hebbende (3) naagezien het be dees zich tot die reyze gereed maak
maaaken ſluyt van den jaare zeſtienhonderdvyfen te, liet hy te Munſter door de Keyzerly

# dertig, by 't welke aan Prins Willem, naa ke Afgezanten de noodige vrygeleybrie
III. deel, zyns Vaders overlyden, het Hoogbevel ven van die der Vereenigde Geweſten ver
" " over de Staatſche krygsmagt zoo te lande zoeken, om zich veylig naar de Spaanſche
(4)Reſol als te water, was (4) opgedraagen, deeden Nederlanden te konnen begeeven. Als dit

#ten hem zelf nodigen om ten zelfden

dage verzoek den Franſchen Afgezanten was

#y in hunne Vergadering den vereyſchten medegedeeld, wierdt goedgevonden hem
1635

eed te komen afleggen.

Dees gedaan dat voor zynen perſoon , als komende

zynde , wierdt daarvan aan de by om Vrankryk en de Vereenigde Geweſten
zondere Staaten, de Stedevoogden , de te beoorlogen, te weygeren, doch ten
Bevelvoerende Legerhoofden, en de Ad aanzien van zyne pakkaadje toe te ſtaan.
miraliteyten ſtraks door renbooden kennis Dierhalven (6) nam hy, aan 't hoofd der (6) De

(s) Reſol. (5) gegeeven, opdat de jonge Prins al nieuwe hulpbenden, die de Spaanſche Ko- #"
# om in die hoedaanigheyd erkend, en zy ning tot onderſtand naar Nederland zondt, ionis
ENE ne bevelen gehoorzaamd zouden worden. zynen weg indiervoege derwaart, dat hy #"
1647 fol. Omtrent den zelfden tyd dat in de Veree de verzochte vrygeleybrieven niet noodig #.”
74nigde Geweſten deeze aanmerkelyke ver had, en neemende den elfden van Gras
andering voorviel, zag men in de Room maand bezit zyner Landvoogdye, zag men
ſche Nederlanden alommenigvuldige vreug niet dan het blaaken van vreugdevuuren,
detekenen, wegens de aankomſt van eenen optrekken der Burgeryen, en vertoonen
nieuwen Landvoogd bedryven. De Spaan van allerhande vreugdetekenen, en had
ſche Koning overweegende den boven den alle ſteden, doch bovenal de ſtad
gewoonen voorſpoed der Franſche wa Bruſſel, het geweldig drok met verſchey

penen, had eyndelyk een beſluyt ge dene praalboogen, en andere byſieraaden,
nomen, om eenen zoodaanigen Land ter inhaalinge van den nieuwen Landvoogd
voogd in Nederland te zenden, die zoo toe te ſtellen: wiens gedachtenis ik op deeze

door zyne kryg- als ſtaatkunde in ſtaat drie gedenkpenningen vereeuwigd vind.

I, II.
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I, II en III. Zyn geharnaſt borſtbeeld met een afhangend kruys,als Grootmeeſter der Duytſche (1) Leo-,
Ordre geſierd, tot welke waardigheyd hy in 't jaar (1) zeſtienhonderdvierentwintig was verheven, geſta
# pag.
#

ſtaat op de voorzyden, binnen het randſchrift deezes tytels:

91 •

LEOPOL DUS GUILIEL MUS, DE1 GRAT 1A ARCHIDUX
AU'STRIAE.

LEOPOLD WILLEM, DOOR GODS GE NA DE AARTS HERTOGR
VAN-OOST EN RTK.

Op ieder der drie rugzyden ſtaat zyn gewoonlyk zinnebeeld, zynde een kruys met twee lauwer- (3) Joan:
takken omvlochten,
op aanden
wiens ſlinkeren
open
oog, het (2)
derbedwang,
Godheyd en
Piërii Vas
Voorzienigheyd,
evenals
rechterenarm
eeneen
toom,
verbeeldende
(3) zinnebeeld
regeering en
en leriani
Hiërogl.

aan des zelfs voet een Leeuw vliedende voor een Lam gezien worden. Hebbende voorts de groot

lib.

ſte penning ter wederzyden in den rand, en de twee kleynſten op eenen bovengeſtelden wimpel, xxxIII.
cap. 5. &

deeze zyne gewoonlyke zinſpreuk:

I5•

)J.Piëril
aler.

Hiërogl.

TIMORE DOMINI.

lib

XLVIII,
N

Cap. 19,
& ze.

DOOR DE VR EEZE DES HEEREN,

De Aartshertog, zoodra hy het nieuwe tuſſchen den vyftienden en zeſtienden
bewind der Nederlandſche Landvoogdye wierden de loopgraaven van vier verſchey
had by de hand gevat, ſtelde ſtraks zoo dene kanten geopend, en de ſtadswerken,
op de geldmiddelen, die mids de langduu zoodra de belegeraars tot op een mosket
rige oorlog niet weynig uytgeput en ver ſchoot genaderd waaren, met twintig ſtuk
wilderd waaren, als op de krygszaaken ken geſchut dagelyks beſchooten. En of
bequaame orde , en, hebbende de beſte wel de belegerden zoonu zoodan met
krygsbenden des Spaanſchen Konings zeer eenen goeden uytſlag op de werken der
tydig op de Franſche grenzen vergaderd, Spanjaards uytvielen, zoo belettede dit

4)ratival deed hy den dertienden (4) van Bloei echter niet dat deeze den vyfentwintig- (3) De
ecle de maand de ſtad Armentiers berennen, waar ſten
deeden:
doch eenen
waarin algemeenen
de aanvallers ſtorm
zoo ruuw
ont- #ncourt
#C

## in

de Françoizen al hunnen oorlogsvoor
raad voor den aanſtaanden veldtogt opge fangen en
legd en verzameld hadden. Des nachts dert eenen
II. Deel.

# wierden, dat zyſe- XIV, tomi
ſtilſtand (5) van wapenen ver-#*

Gggg

zoch
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1647. zochten, om hunne dooden te begraaven.

licht kwam, waarby het pleegen van de

Doch de Stedevoogd, die tot duslang alle minſte vyandlykheden tegens de ſchepen
geweld van buyten met eene weêrgalooze of onderdaanen der Vereenigde Geweſten
kloekmoedigheyd wederſtaan had, zag ten ſtrengſte verbooden wierdt, maar deeze
zich eyndelyk t'eynde van buskruyd en ook van hunnen kant alle vyandlykheden te
(2) De

anderen oorlogsvoorraad, en dus genood water deeden ſtaaken, hunne oorlogſche
zaakt om op den laatſten van Bloeimaand pen thuys komen, de opgebragte pryzen
Louis
ontſlaan, en het gevangen bootsvolk op
XIV. tom. het verdrag wegens (1) het overgeeven van
fºpag: Armentiers te tekenen. Geenszins zoude vrye voeten ſtellen. De gemelde le Roy,
(#,
derStaaten de Aartshertog dit beleg hebben durven welke tot Gemaalin Maria de Raet gehad
Riencourt

Hiſt. de

"

-

-

-

-

van Holi onderneemen, indien hy niet verzekerd heeft, was Ridder Baronnet, Heer van
#Jan,
geweeſt,
dat hemniet
vanvyandlyks
den kant der
#t. fol. waare
Vereenigde
Geweſten
ge Brouchem, en Kapelle Sint (ro) Lambert, #"
Lid van den Raad van 's Lands Heerlyke Nob Brabº
(3)Sanderi duurende dees veldtogt te duchten ſtondt. goederen, Opziender der (11) Brandſchat- #t.
#ie Om dit uyt te werken was (2) de Ridder tingen, algemeen Gemagtigde over de March.

U:) Reſol. Philips le Roy, die, naa veele andere be

eetwaaren van 't leger, en Zoon van den #P.

#" dieningen bekleed te hebben, thans (3) Ridder Jakob le Roy, Heer van Herbaix
8 Jan.

Raadsheer in den Raad der Vorſtlyke

Hoofdraad van de Rekenkamer van Bra

#ne.

geldmidelen was, eerſt door den Mark bant, en van vrouwe Izabelle Hof. Heb
(5) Aitze- graaf van Kaſtel Rodrigo, en naderhand bende den Keyzer Mathias in zyn Hof te
#ss- door den Aartshertog zelfs, in ſchyn van Praag, en de Aartshertogen Aalbert en
dehand over eenige verkochte en verpandde (4) Izabelle hier te land zeer getrouwlyk ge
II. deel,
# Heerlyke goederen des Konings te gaan diend, is hy door Philips den IV, Koning
-

(5) Aitze- handelen, in het begin deezes jaars, met van Spanje, op de gemelde wyze aan de
#es- geloofsbrieven zoo aan de Algemeene Vereenigde Geweſten gezonden, en door
dehand.

Staaten als aan den Prins en de Prinſes van

Keyzer Leopold (#) wegens het wel uyt-#

II. deel,

#: Oranje (5) naar 's Graavenhaage gezon voeren van dien laſt, tot Baron des Room-graf

eſol den: alwaar hy, verſtaan hebbende hoe
#
de Staaten van Holland beſlooten hadden
7)

ſchen Ryks gemaakt. Sedert alle lands- #in

zaaken en het Hof verlaatende, heeft hy van Bou
goederen en
aanhet
zynen
oudſten
Zoon
# Mey" met geen leger in 't veld (6) te komen, zyne
opgedraagen,
overige
zyner
da- #e
# ºok den aangebooden (7) ſtilſtand te water aan
&#Aitze- eenige Staatsleden zoo ſmaaklyk wiſt te gen op het heerlyke ſlot van Brouchem
#es. maaken, dat men aldaar, hoewel men niet geſleeten , in wiens kerk van hem en
* # weet dat deswegen eenig uytdrukkelyk zyne Gemaalinne, midsgaders van Pe
# verdrag getekend is, zich dien echter ge ter le Roy en van zyne Moeder (13) (13)Not.
e

#l. noegſaam ſtilzwygende liet welgevallen. Maria van Dekkere de marmere grafſte- #.
#n Zulks niet alleen op den vyftienden van den gezien worden. Zyne gedachtenis fol, 167,
# (8) Zomermaand een uytdrukkelyk bevel wordt ook op deezen penning bewaard,
#47 fol. van den Aartshertog Leopold, naar 't voor welke my te Bruſſel is in handen geval

#"

beeld van den Spaanſchen (9) Koning, in 't

len.

Zyn borſtbeeld, geſierd met de Ridderlyke keten, en met eenen mantel en bef, ſtaat op de
voorzyde, omvangen met het randſchrift deezer tytelen:
PHILIPP U s LE ROY, EQU Es BANNE RET Us; Do MINUs DE
BOUCHEM, Z. REG IS SUPRE M1 AE RAR II
.

-

A CONSI L11s

,

-

*

-

- PHP. -
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PHILIPS LE RO 2 , RID DE R BAAN DER HE ER, HE ER VAN
BROUCHEM, ENZ. LID VAN DE N OP PERS TE N.
RAAD VAN DES

KONINGS

GELD MIDDELEN.

Ridder Baanderheer, is eygenlyk een Ridder, welke een zoo groot getal van (1) onderhoo

(i) Juriſpr.
Heroica.

rige Vaſſalen heeft, dat die onder hem ten dienſte des Vorſts optrekkende eene geheele kornet of fol,
baniere uytmaaken, waarom hy ook door 't ontvouwen (2) der banieren, en afſnyden der quaſ- (3)
De
Rouck
ten, tot die waardigheyd eertyds wierdt verheven, en dus het recht had om die naaſt zyn wa Nederl.
penſchild, als op de tegenzyde des pennings gezien wordt, te voeren.
Heraut.
Het zelve is in vier deelengedeeld, waar van het eerſte en vierde deel beſtaat uyt een zilveren veld fol. 19%.
met eenenrooden dwarsopgaanden balk, zynde het vaderlyke ſtamſchild (3) van le Roy. Van het (3)CrOlCa,
Juriſp.
ED
tweede en derde voert de benedenhelft eene goude vyfpuntige
ſter en waſſende maan op eenen fol. 183.

rooden grond, en de bovenhelft twee roode kruyſen op een zilveren veld, zynde het ſtamwa 4) Vol
pen van Izabelle Hof zyne Moeder. Voorts leeſt men op eenen wimpel deeze ſpreuk van (4) David: # den
e

breeuw
ſchen text
Pſalm
LXIII.
*

MAIS LE ROY SESJ OUIRA EN DIEU. PS E AU ME LX II.

W. 12.

MAAR DE KONING ZAL ZICH IN GOD VERBL ET D EN.
PS AL M 62.

-

Hebbende deeze Franſche ſpreuk op zynen naam haare zinſpeeling, even als ook de volgende
Latynſche, die onder aan den voet des pennings mede op eenen wimpel geleezen wordt:
SERVIRE DEO REG NA RE EST.
' GOD DIE NEN IS HEERS G HE NV.

Niet zoodra had de Franſche Afgezant den handel wegens eene wapenſchorſing ...
Servient eenige kennis van den aangevangen op zee geene (8) de minſte kennis te heb: ##
handel tuſſchen Philips le Roi en de Ver ben, lieten zy echter door hun gedrag ge- Generaal'
eenigde Geweſten gekreegen, of hy poogde noegzaam blyken, dat zy geenszins ge-#"
nietalleen hem zyn verblyf in 's Graaven neegen waaren om de wapenen, ten voor- "
(5) Aitze-haage te doen (5) opzeggen, maar hem deele der Françoizen, uyt kracht der be
#n
loften in het jaar vierendertig gedaan, te
van ſtaat hebbende beſchuldigd van het ſtrooijen
# van allerhande geſchriften en blaauweboek gens Spanje langer te blyven voeren, mids
-

#

jes onder het gemeen, om , waare 't die verbindtenis maar voor zeven jaaren

moogelyk, het goede verſtand tuſſchen aangegaan, en dus met het jaar eenenveer
de Kroon van Vrankryk en de Vereenigde tig geëyndigd was. Wat het Verbond des
(6)A#, Geweſten te (6) verbreeken, gaf eynde jaars vyfendertig belangt, dat had alleen

#"lyk nog daarenboven een wydluchtig ge het verjaagen der Spanjaarden uyt ge

van ſtaat

en oorl.

III. deel,
fol. 157.

ſchrift aan de Algemeene Saaten over, en heel Nederland in 't oog ; uyt het wel
daarby zyne verwondering te verſtaan, ke, mids dat onmoogelyk was , men
wegens dat hunne Hoogfmoogendheden, dierhalven geenszins konde opmaaken, (9) Wic
tegens het Verbond met de Kroone van dat de Vereenigde Geweſten (9) ver quefort
Hiſt. des
Vrankryk aangegaan, zich met den ge pligt waaren ook de Franſche belangen Prov.
Un;
in
de
andere
werreldsdeelen
met
de
wa
meenen vyand, in eene wapenſchorſing ter
fol. 56.
zee inlieten; en verzocht dierhalven dat

penen te onderſteunen.

Want zoo dat

aan hem bekend gemaakt wierde al het waar was, zoude de oorlog, om welken
(7) Aitte-gene (7) deswegen mogte of voorgeſlaagen te eyndigen het Verbond des jaars vieren
#s. of verhandeld, weezen om , alvooren iet veertig gemaakt was, in plaatſe van ver
de hand te ſluyten, de belangen zyns Meeſters op kort, eeuwigduurend gemaakt worden.

#

eene behoorelyke wyze te konnen voor Zulks dat de Vereenigde Geweſten, die

'” draagen.

En ofwel de Algemeene Staa ſedert tachtig jaaren herwaart alleen de

ten volmondig verklaarden van den gemel pylen of wapenen tot het bekomen hunner
Gggg 2

Vry

304
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1647. Vryheyd gevoerd hadden, ziende die

haaven en behouden, maar met een an

naar wenſch verzekerd, thans reedelyk der, volgens recht en billykheyd, ook

oordeelden van zoo dierbaar kleynood niet het zyne vreediglyk te laaten bezitten; 't
door de zelfde wapenen, door welke dat gene door deezen legpenning niet duyſter

eertyds was verkreegen, te moeten hand lyk wordt te kennen gegeeven.

Op de eene zyde ziet men, boven het jaar 1647, den Leeuw in den voorpoot eenen bundel
ſpylen, doch met den anderen geen zwaard, maar een onzydige weegſchaal houden, even als op
de andere zyde de wapenſchilden der zeven Vereenigde Geweſten rondom den Hoed der Vry
heyd, binnen deeze randſchriften:
NON TELIS, PRIMIS BELGI SEPTEMPLICIs ARMIS,
SE D CONSTANT LIBRA LIBERA REG NA PARI.

NIET DOOR DE PTLEN, DE EERSTE WAPEN EN VAN 'T
ZEVEN VOUDIGE NEDERLAND, MAAR DOOR DE
ONZ2 DIGE WEE G SCHAAL BESTAAN DE
VRTE REGEERINGE N.
w

Wat ook hiervan zy, immers de Fran meeſters, berend was. En dewyl men van
çoizen, om te doen zien, dat zy zonder verſcheydene kanten de aanvechtingen
de hulpe der Vereenigde Geweſten, in voortzettede, wierdt de vyandlyke magt

ſtaat waaren om hunne grenzen gewapen te ligter verdeeld, en de bedekte weg
der hand in Nederland uyt te breyden, in 't kort veroverd.

Sedert alles , naa

't winnen van drie halve maanen, tot

openden den veldtogt met het beleg van la
Baſſé: welke plaats, mids het den Span eenen algemeenen ſtorm zynde vervaar
(!) De jaard miſlukte daarin den (1) noodigen on digd, ontzonk dien vanbinnen de moed,
#"derſtand te werpen, naadat de loopgraa zulks zy zich op beſcheydenheyd over

#, ven daarvoor den zeſtienden van Hooi gaaven. Door # geluk aangemoedigd,
i. #s maand geopend, en twee dagen laater de trok de Maarſchalk van Rantzau langs den
I22.

meeſte buytenwerken veroverd waaren, zeekant, veroverde ſtaande die optogt de
zich den volgenden dag by verdrag over ſterkte Nieuwendam by Nieupoort, en nog
gaf. De Aartshertog Leopold, verſtaan eene andere in dienoord, die hy liet ſlech
de het verlies van la Baſſé, zondt ſtraks ten, zulks alles alhier in rep en roer geraakte,
eenige benden ten getale van achtduyzend en de Spanjaard het beleg van Nieupoort
man derwaart, om het, eer de werken ganſch zeker waande. Om den Françoi
herſteld waaren, te herwinnen, doch die zen in hunne onderneemingen te dwarsboo
wierden zoo moedig ontfangen, dat zy men, had zich de Markgraaf van Karaçene
met geen kleyn verlies en onverrichter met eenige Spanjaarden achter eenen dyk

zaake moeſten terug keeren. Ondertuſ gelegerd, des wierdt (3) hier eerlang een (3) De
evecht begonnen
gevecht
begonnen, en de Span - Riencourt
Hjſt. de

ſchen had de Maarſchalk van Rantzau het ſche
cherp

(.) De # den kant van Dixmuyde gewend, jaard ten koſte van ruym driehonderd iſ, is
#urt welke plaats (2) bereyds den elfden van dooden, genoodzaakt aan de Françoizen I.XIV
ton.
#e Hooimaand van den eenen kant door den den vryen doortogt te laaten. Ondertuſ Pag.125
#om. Heer van Clanleu, en van den anderen door ſchen lag de Aartshertog Leopold met zyn
1 Pag 123. den Heer van Bergeré,beyden Opperleger leger by Douay, en zondt een gedeelte
W3Il
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van het zelve, om 't ſlot van Komines te

deelte van den aangevoerden onderſtand in 1647:
belegeren, en vervolgens Kortryk aan te de ſtad te werpen, doch dit kon niet be
taſten: doch de Françoizen ſmeeten tydig letten, dat zich echter de Françoizen den
in de laatſtgemelde ſtad zoo zwaare bezet tweeden van Wynmaand daarvan meeſter
ting, dat niet alleen dat voorneemen te maakten. Geene mindere voordeelen be

niet liep, maar ook de Maarſchalk van Gas haalde ook de Kroon van Vrankryk,
ſion in Herfſtmaand gelegenheyd kreeg van ſtaande dees veldtogt, onder den Maar
(1) De

De Spanjaards ſchalk van Turenne in 't Keyzerryk:
Riencourt de ſtad Lens te belegeren.
Hiſt. de
de naderden hier op tot onder de beſchanſing zulks zy ter gedachtenis dier overwinnin

#en der beleggeren, en hadden het geluk wel gen deezen gedenkpenning heeft laaten
fpagi,3, van langs de brug van (1) Avandin een ge

InnUnUCIl.

Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, leeſt men in den rand der voorzyde deeze zy
ne gewoonlyke tytels:
LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEW rK DE XIV, ALLERCHRISTELTKSTE KONING.

De rugzyde vertoont eenen zeegewagen, bevracht met verſcheydene wapenen, op den vyand
gewonnen, welke gekroond wordt door eene daarnevens verbeeldde Overwinning. Het om- en
opſchrift luydt dusdaanig:

DIvERso Ex HosTE x1 URBes AUT ARces CAPTAE.
MD CXLVII.

ELF S2'ED EN OF VESTING EN OP VERSCHE TD ENE
VTAND EN VER OVER D. 1647.

Door het bekomen deezer voordeelen

een uytdrukkelyk raadsbeſluyt het gehou

wierden de Françoizen, op hunne gedaane den gedrag hunner Gezanten naamaals
eyſchen te Munſter pal blyvende ſtaan, niet alleen goedkeurden, en aldus van
dagelyks trotſer, en dus de hoope, van dien laſter zuyverden, maarook, ſedert
dat aldaar een Vreede tuſſchen den Fran meer dan ooit eenen afkeer van den oorlo

ſchen en Spaanſchen Koning zoude getrof krygende, op het ſluyten van eenen Vree

fen worden, kleyner. Waarom de Afge de aandrongen, en wel vooral dat de Staat
zanten der Vereenigde Geweſten het ſche Afgezanten, die tot het doen van

Vreedewerk, temeer aandrongen, ja daar verſlag in de Vereenigde Geweſten geko
meede zoodaanigen ſpoet maakten, dat men waaren, ten ſpoedigſte weder naar
de Françoizen , zoo in hunne ſamen Munſter zouden gezonden (3) worden, (3) Aitze

ſpraaken als geſchriften, zich niet ontzaagen om de zaaken eenmaal tot een beſluyt te van
#"
ſtaat
(2)Reſol van de trouw (2) der Hollandſche Afge brengen. En ofwel ook de meeſte andere en oorlog,
Landſchappen, van het zelfde gevoelen III. deel,
# zanten verdacht te maaken, alsof zy zich zynde,
meerderheyd van ſtemmen fol. 2o4
#3 Aug, door den Spanjaard hadden laaten omkoo

#

**7

pen. Zulks de Staaten van Holland by daartoe een beſluyt naamen ; zoo ver
II. Deel.
Hhh h

klaar
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1647. klaarden nietalleen de Gemagtigden der hunne aantuyging deeden. En hoewel de
Staaten van Uytrecht, op den achttienden Zeelanders deeze zaak zoozeer ter herte

man-m"

van Bloeimaand, in de Algemeene Staats naamen dat zy, om deeze aantuyging te
vergadering, dat men gezamentlyk , en onderſteunen, nog eenige Buytengewoone
niet dan met gemeene toeſtemminge van Gemagtigden in de Algemeene Staatsver
Vrankryk, behoorde te ſluyten, maar ten gadering zonden , zoo lieten zy zich
zelfden dage lieten ook die van Zeeland echter eyndelyk op den zevenden van
wel uytdrukkelyk aantekenen : dat zy, Oogſtmaand het hiervoor by overſtem

ziende hoe de Gemagtigden van Holland ming genomen beſluyt wel gevallen, mids
en Weſtvrieſland, thans ter Vergaderinge dat er van den Spaanjaard een onbe

##" (1) voorzittende, by overſtemming wegens paald gezag, zoo in 't (2) Geeſt- als ##*
#Niee- het afdoen der onvereffend gebleevene | Werreldlyke, over de Meijer en de uyt-derivtee
tegens de
gemaaktevan
Vereeniging
zoudeder
bedongen,
weezendly# punten
desonderlinge
Vreedeverbond
Munſter, |dre
breyding
grenzen inen'teen
Staatſch
Vlaan-#
1e

van Uytrecht een beſluyt hadden genoo
men, zich verpligt achtten, om tot hand
haaving van het recht hunner Meeſteren,
te verzoeken, dat het beſlootene mogte
opgeſchort blyven, of dat zy, by onſten

ke en daadlyke onderſtand ten behoeve der
Weſtindiſche Maatſchappye in Brazil vaſt

geſteld en beraamd worden. Ondertuſſchen

dat ieder in onzekerheyd was of dit van
Spanje zoude konnen verkreegen worden,
tenis van dien, tegens de onregelmaatig zag men deeze gedenk- en legpenningen
heyd van 't zelve wel uytdrukkelyk alhier door die van Zeeland in 't licht geeven.

&#ºg

#? Dºn belli

- 53%
A

fluctuat Ordimes Zelandiae

# teenſinſpenſis rebusacſolli

#
# ##

# # ronfils is in perpetuuni # E
dººr monumenti hoc numiſina #",

Z ar Gº

KEN

ſ

cuadiiusferunt XIII Decemb*##
NſloIDC., XLVIIIs

I. Op het voorſtuk van den gedenkpenning is een ſlagvaardig oorlogſchip verbeeld, voerende
in de Groote vlag op de kampanje het wapen van Zeeland, dat van de Vereenigde Geweſten op de

groote ſteng, dat des Prinſen van Oranje op de voorſteng, eneyndelyk dat van denZeeraad of Ad
miraaliteyt op de bovenblinde ſteng, onder deeze ſpreuk:

-

7

.

4

--

TIMIDE Ac PRUDENTER

-

BESCHROOMD EN VOORZIGTIG.,

Op het ruggeſtuk leeſt men, binnen vyf zoo ooſt- als bloemriſten, dit Latynſche op
ſchrift:

DUM BELLUM OCTUAGEN ARIUM IN BELGIO,

STUDIo PACIS, SUBITO DEFERVEsCIT,
IPSUM
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IPsUMove PACIs NEGoTIUM MON ASTER II,

CIRCA CoMMODA FAEDERATORUM,

ADHUc FLUCTUAT, ORDINES ZELANDIAE,
TAM sUSPENSIs REBUs Ac soLLICIT IS CONSILIIS,
IN PERTUUM MONUMENTUM HOC NUMISMA CUDI

JUssERUNT: x11 DECEMBR1s, MDCXLVII.
J. Lo or F F E c. 1 T.

TERwrL DE racHTIG JAAR Ige oorlog,
DOOR DE BEG EER TE TOT D EN VRE E DE,

SCHIEL rK BEGINT TE VERFLAAUWEN,
EN DE VREE DE HANDELING TE MUNSTER ZEL VE,

WEGENS DE BELANG EN DER BONDGENOOTEN, NOG IN

oNzEKERHErD Do B B ERT,
HEBBEN DE STAAT EN VAN ZEE LAND,

-

DE ZAAK EN DUs TWrFELACHTIG EN DE RAADS LAAG EN
B E KOMMER LTK ZTND E,

DE EZ EN PENNING, To T EEN EEUWIG GE DE NK TE KEN,
JD EN 12. VAN

WINTERMAAND 1647.

DO EN MU NTE N.

DOOR J. LOO FF GE MAAKT.

II en III. De tweede en derde zyn legpenningen, die wel de zelfde voorzyden hebben, doch
de rugzyden voeren geenszins het opſchrift, maar het wapenſchild van Zeeland of met of zonder
bloemkrans, binnen dit omſchrift:

LU CTOR ET EMERGO. 1647.
1K WORSTEL EN HOUDE Mr BOVEN. 1647.

Niet zonder reden wierdt op den be ſche Afgezanten aan den anderen kant

ſchreeven gedenkpenning van de twyfelach

hielden niet min ſterk aan, om het Ver

tigheyd van der Bondgenooten zaaken ge
waagd. Want ſchoon de Staatſche Ge
zanten, volgens 't gemelde beſluyt weder
naar Munſter gekeerd, aldaar door hen de
nog in geſchil zynde zaaken vereffend, en
zy op ontfange volmagt nu in ſtaat waa

bond, dat nu naar wenſch getroffen was,
door de ondertekening te bekrachtigen,
of dat men anderszins van de zyde des

Spaanſchen Konings zich aan 't geſlootene
niet zoude gedraagen, maar afſcheyd nee
mende de zaak aan God bevcelen, als

ren van het Vreedeverbond te konnen te

konnende niet langer in onzekerheyd bly
kenen, bevonden zy echter zich nog volle ven. Beyde deeze beweegredenen brag
(1) Aitie- veertien (1) dagen in eene ongemeene on ten de Staatſche Gemagtigden in de uyter
ina Nel zekerheyd; niet weetende wat ten aan ſte bekommering, en , uyt aanmerkinge

#"
ehand.
zien van Vrankryks belangen te beſluy

der oude verbindteniſſe met Vrankryk,

#

tot beſluyt van te beproeven of men door

-

'-

-

•

-

'

iſ deel, ten: vermids des zelfs Afgezanten

-

fol 35° hunne krachten inſpanden, om die der hunne tuſſchenkomſt ook den Vreede tuſ
Staaten in de aangevange bemiddeling tuſ ſchen Vrankryk en Spanje zoude konnen
ſchen hen en de Spaanſchen te doen voort, bewerken. Doch als ſtaande deeze hande
vaaren, en ondertuſſchen het tekenen van

ling, waar mede verſcheydene dagen ge

hun eygen Vreedeverbond te vertraagen, ſleeten wierden, de zwaarigheden meer toe
tot dat ook tuſſchen Vrankryk en Spanje de dan afhaamen, verklaarden zy aan de Fran

openſtaande geſchilpunten zouden veref. ſche Afgezanten; hoedat reeds al over eene
fend, en zy dus in ſtaat zyn om tegelyk wyl het Verbond van Vreede tuſſchen den

ook hun Verbond te tekenen. De Spaan Spaanſchen Koning en de Vereenigde Ge
Hh h h 2.

weſten
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1647. weſten in dien ſtaat gebragt was, dat er tuſſchen verliep dees tyd ook zonder iet
niets dan het tekenen aan ontbrak, zulks gevorderd te hebben, zulks het Verbond,

zy over zich niet konden neemen, dat het mids men ontdekte dat 'er geen Vreede (1)

(1) Wic
uefort

iſt. des
zelve weder om Vrankryk te believen, tuſſchen de twee Kroonen te bewerken, Prov.
Un.
zoude worden afgebrooken: dewyl 't aan maar eene Handeling met den Hertog van fol. 59.
hen niet gemangeld had dat ook geen dier Lotteringe door den Franſchen Koning on
gelyk Verbond tuſſchen die Kroon en Span der de hand begonnen was, in 't Hof der
je geſlooten was. Dierhalven, om Vrank Staatſche Afgezanten te Munſter onderte
ryk nog tyd tot het beſliſſen zyner zaaken kend wierdt, werwaart zich de Spaan
te geeven, wierdt het Verbond in 't net ge ſchen tot dat eynde, den laatſten dag van
# de afſchriften tegens elkanderen Louwmaand des jaars zeſtienhonderdach 1648.
vergeleeken: en te gelyk onderling ver enveertig, vervoegd hadden. De tyding
draagen, dat het zelve, zonder iet af of by hiervan veroorzaakte eene ongemeene
te doen, voor 't uyteynde van Louw blydſchapby alle de onderdaanen des Spaan
maand des volgenden jaars wederzyds ſchen Konings, en gaf aanleyding dat

zoude moeten ondertekend worden.

On

daarop deeze penningen gemunt wierden.

I. De voorzyde van den eerſten heeft in den rand, rondom het borſtbeeld des Spaanſchen Ko
nings deezen tytel:

PHILIPPUs IIII, HISPANIARvM REX.
/

PHILIPs De IV, KoNING VAN

starre
/

En dewyl de Spaanſche Koning met geen mindere ſtandvaſtigheyd voor den Godsdienſt den

oorlog gevoerd, dan met grootmoedigheyd den Vreede eyndelyk gegeeven had, leeſt men op de
tegenzyde:

RELIGIONE, CONSTANTIA, MAGNANIMITATE.

MET Go DSDIENST, STAND VAs TIGHErp, EN
GROOTMOEDIG HETD.
II. De
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II. De tweede, die een legpenning is, verbeeldt op de eene zyde de ark van Noach, tot wel- -ke
(1) wederkeert,
eene duyf, naadat
wateren
van den
Zondvloed
gedaald
waaren, met eenen olyf- of vree- #
(!) LBoek
detak
binnendedeeze
ſpreuk,
ontleend
van den
(2) Mantuaan:
kap,

#rt

J AM PLACIDUM VENTIS STAB IT MARE.

cl. II.

Y. 26.

Nv zAL DE

ZEE, NIET BEROERD VAN STORMW IN DE N,
STILLEGGEN.

Op de andere zyde houdt een Leeuw eenen Helm met zyne byſieraaden boven het wapenſchild (3)Troph:
ſchrift:
#II,

van den Ridder Frans van Dongelberg, Hoofdſchepen van Bruſſel (3), omzoomd met dit rand- de Brab.
, 403

MELLA FLUUNT, DUM BELLA SILENT. 1648.
ALLES VLOE I T VAN HO NIG, TERW YL DE OORLOGEN
OPHOUDEN. 1648.

De Heerlykheyd van Dongelberg ſchonk Johan de II Hertog van Brabant, in 't jaar dertien
honderddrie, aan Johan Mieuwe, Baſtaard van Johan den I Hertog van (4) Brabant, welke uyt (4) Juriſp;
Margreet, Vrouwe van Pamele, onder andere Kinderen eenen Zoon Lodewyk naaliet, die de Heroica.

eerſte was welke den naam van Dongelberg heeft aangenomen. Wiens Kleynzoon Lodewyk, fel. 3*7.
zonder kinderen, in 't jaar veertienhonderdzeventig komende te overlyden, aan zyner Zuſtere
Zoon Johan van
die Heerlykheyd by uyterſten wille maakte, wiens Erfdochter Françoi- (9juriſpr.

M#

ze die aan Willem van Argenteau heeft ten huuwelyk gebragt, in welk geſlacht ze tot den jaare Heroic#"
zeſtienhonderdnegenenvyftig (3) is gebleeven.

fol.328.

III. De derde voert op de eene zyde het wapenſchild van den Heer Adriaan van Bauſele, Sche- #",
pen
te (6) Bruſſel, met deeze zyne gewoonlyke ſpreuk, op de roozen des wapenſchilds zin-tom
II.
ſpeelende, tot randſchrift:
fol. 463,

FELLE NOCET, QUOD MELLE FAVET. 1648.

zr B Esc HAADIG r zooVEEL Doo R HET BITTER ALs zE
Door HEz zoET BEVoor DEELT 1648.
De andere zyde heeft geene verbeelding, maar alleen binnen eenen krans dit jaarſchrift:
GAV DIA B RVXELL AM PAX EXo PT ATA REV Is IT.

S

DE ZEER GEWENSCH TE VREE DE HEEFT TOT B L2TDSCHAP

BRUSSEL WE DER BEZOCHT.
-

IV. De laatſte verbeeldt op de voorzyde, boven de ſtad Bruſſel, een vliegend kindtje, 't ge
me het wapen van Munſter, daar de Vreede geſlooten was, vaſthoudt, binnen dit randſchrift:

SUB HOC CLYPEO. 1648.
ONDER DIT SCHILD. 1648.

Op de rugzyde leeſt men, rondom het gekroonde wapenſchild des Spaanſchen Konings, in den
rand deeze tytels:

II. Deel.

-
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PHIL1 P P Us IIII, DE 1 GRAT 1A HISPAN 1 AR UM ET
INDIARUM REX.

PHILIPS DE IV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

SPA Nj E EN DE IN DIEN.

Met geen gelyke vreugde wierdt de ty
ding van het getekende Vreedeverbond
in de Vereenigde Geweſten ontfangen.
Want gelyk de Heer van Nederhorſt, een
der Staatſche Gezanten, het had gewey

(1)

den naam der Vereenigde Geweſten zyn
de bekrachtigd, zoo wierdt door de we
derzydſche Afgezanten de vyftiende dag
van Bloeimaand vaſtgeſteld, om daarvan

de behoorelyke uytwiſſeling op het Raad

gerd te tekenen, en deswegen, zoo aan huys der ſtad Munſter te doen, werwaart
Aitze-Zyne (!) Medegezanten als aan den Staat zich eerſt de Staatſche, toen de Spaanſche

ma Ne-, zelf, de beweegredenen deezer weygerin Gezanten ten geſtelden dage, tuſſchen de

#" ge in geſchrift toegezonden, zoo namen in de wapenen gekome Burgery, begaaven.
|

II, deel,

ook de Staaten van Zeeland (2) geen ge By het uyt de karros treeden wierden de

wederzydſche Gezanten door twee Bur
de Staten hunnen. Afgezant te Munſter, wegens dat germeeſters der ſtad ontfangen, en (6) naar (6) wic

# noegen in het gedrag van den Heer Knuyt,

#

die, tegens hunne meening en die van den de groote zaal geleyd, alwaar met opene #

#638 fol. Prins van Oranje, als Hoofdedelman van deuren de uytwiſſelingen geſchiedden, en #n.
144.
Zeeland, zonder dat ook de Vreede tuſ met plegtige eedzweeringe het Verbond fol. 67.

ſchen Vrankryk en Spanje getroffen was, wierdt beveſtigd, 't geneden volgenden dag
(s) wie eenen(3)byzonderen Vreede getekend had. op een daar toe vervaardigd tooneel,'tgene
#fort. Van het zelfde gevoelen waaren ook die de Magiſtraat had doen oprechten, met de
#a van Uytrecht, doch desonaangezien wierdt gewoonlyke plegtigheden wierdt afgekon
tol 64
op den vierden van Grasmaand, door de digd. Sedert is door de Staaten van Zee
Gemagtigden der Algemeene Staaten, te land(7) de gedaancbekrachtigingookgoed-#
gens het gevoelen van den Prins van O gekeurd, en door de Heeren van Haeren ##
ranje, en niettegenſtaande de onwillig en Eek hunner Hoogmoogendheden Ge- #
-

#

heyd der Staaten (4) van Zeeland, by

magtigden, uyt der zelve naam aan alle de #"

#" meerderheyd van ſtemmen beſlooten, het huyzen der uytheemſche Gezanten van het
31648.
April

getekende Vreedeverbond met hunne ſluyten des Vreedes te Munſter met de
goedkeuringe te bekrachtigen : mids de Kroone van Spanje (8) kennis gegeeven, #
-

-

-

Gemagtigden der Staaten van Uytrecht

die den vyfden van Zomermaand in de #

verklaarden, indien het de andere Geweſt Vereenigde Geweſten afgekondigd, en 26 Mey
ten zoo verſtonden, zich ook daartegens dit aanzienlyke werk vyf dagen laater,"
niet te zullen kanten, temeer dewyl des door het houden van eenen plegtigen

# # zelfs Staaten ſedert nogden (5) tienden der Dankdag, beſlooten. Waar van men de
# # zelfde maand betuigden, de beſloote be gedachtenis op deeze penningen, die zoo
Uytrecht
krachtigingHet
zich
insgelyks
te laaten
##ril gevallen.
geſlooten
verbond
alduswel
uyt door de ſtad Amſterdam als byzondere Lief
hebbers gemaakt zyn, vindt vereeuwigd.
-

*
-

we

* *

*
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-

I, PEvoorzyde van den eerſten, die op laſt der Regeeringe van Amſterdam gemaakt is, ver
Dapperheyd en Wysheyd, welke van een # bek#

beeldt Herkules en Pallas, of de

nen,

H I S TO RIP EN N IN GE N.

III. Boek.

311

nen, waarin de naam JEHOVAH gezien wordt, verſcheydene weggeworpene wapenen vertree- 1648.

-

den, en drie dooreen gevlochte eyke- of Burgerkranſen vaſthouden, in wier middenſten tot op- T"
ſchrift ſtaat:

OB CIV ES SERVATOS.

WEGENS DE BURGERS BE WAARD TE HEBBEN.

Wat de eyken kranſen en deeze byſpreuk betekenen is hiervoor (*) uytgelegd, des zal ons ge- (*) I Die,
noeg zyn alhier aan te tekenen, dat boven de beſchreeve verbeelding om hooge op een wimpel fol. 253.

#

nog deeze ſpreuk van (2) den Heldendigter geleezen wordt:

#an.
Y. 596 &
#

PAX UNA TRIUMPHIS IN NU MERIS POTIOR.
EEN VREEDE IS BETER DAN ON TELBAARE
OVERWINNING EN.

De tegenzyde heeft geene verbeelding, maar onder het gekroonde wapenſchild van Amſterdam,
dat door twee Leeuwen word vaſtgehouden, dit opſchrift:

EXT IN CTO TERRA MARIQUE PUBLICO BELLORUM
INCEN DIO,
PER LXXX AN NOS CONTINUATO

CUM TRIB Us PHILIPP IS HISPAN 1 A R U M R EG 1 B Us,

TAN DEMQUE ODIIS UTRIMQUE SUBL AT1s,
ASSERTA PATRIAE LIBERT AT E,

PACIS NOMINE
ET OMINE AET ERNAE LAET I LUB ENTES QUE
S EN AT us Pop U L u sQUE AMSTEL DAM EN s1s,

w

CIO IO C X LV III.
SE NAT U s C oN s U L T o.

DE ALGEMEE NE BRAND DES OORLOGS,
DIE z'EGENS DRIE PHILIPS EN KONINGEN VAN SPA Nj E
TACHTIG JAAR EN ACHTER VOLGD WAS,
TE WATER EN TE LA N DE UrTGE B LUST,

DE VYANDSCHAP E 2 ND ELTK WE DE RZ rDS WEGGE NO MEN,
EN DE VRT HETD DES VADERLANDS VERZEKERD zrN DE,

HEEFT DE RAAD EN 'T VOLK VAN AMSTERDAM,
VERHEUGD EN BL2 DE WEGENS DEN ZOOG E NAAMD EN
EN WEEZEND LTKEN EEUWIGEN VREE DE,

DEEZEN OP RAADSBES LUYT DOEN MAAK EN

1648.

Welke gouden penning aan ieder Lid der Regeeringe
van Amſterdam in de hierboven vat:e
Iii i 2
-

-
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1648. de zilvere doos is vereerd geworden, op wierdekſel en bodem byna de zelfde verb

iFi.

-

-

-

TT- ten, en ſpreuken, als die van den # penning,

# # ,#

tyds
tegens
elkanderen
als beſchryving
een weezendlyke
penning, gevonden worden,D en daarom p
als hier
verbeeld
zynde,ſamen
geengehecht,
byzondere
vereyſchen.

kºe Orbi Chriſtiano qua reſtituta #AN
r:

#maa##citament demonſtrata Mºt

ZZ tot Regnis & Provinciis,

-

-

-

N ||

Wadutrum: ſolein utrumqoceaniiNº
SN
terrariërig parta ftcuritas, JSF,

ºren: ſtatis publicee
pe & Voto, NAZ
# ANNo MockLYIII.A g:
ILooff

3Jſ, gº/º/,

ORRICHRISTIANON RISTITTA
oyAADINCITAMENTYMEDEMONSTRATA

TOTRECNSFTPROVINCIS
:

AD/TESTIGNESOLEMyTRyºrkocrwyl |

TERRAMARKNEPARTASECYRITAS

TRANCWILLTATIS PYBLICE
SPE ET VOTO
No M-D cxLVIII

gººg

ETCSPANYO E"

N

tyAAD NTTAMENTv WIEMONSTRIE
TOT REGNISHET PROVINCIS
E

FyBLI #
&TRANCyILLITATIS
SPEET WOTO

/\

al

t", ofzº, t c)'oto

t ºf://
"W,

A

, tºt

&#AN 0?IDCXL'Egº

II. De tweede, die door den vermaarden Penningmaaker J: Looff
beeldt op de eene zyde den praalenden Vreede, houdende #
dat

A

-

-

###
Mer
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Merkuur, en onder den rechteren arm den Hoorn van overvloed, op eenen zeegewagen, die 1648.
door den Spaanſchen en Nederlandſchen Leeuw over eenen grond wordt voortgetrokken, welke -s
met allerhande weggeworpene wapenen bezaaid is. Boven de zeegekar en het leeuwengeſpan ſtaat
dit opſchrift:
PAX HISPANO-BATAVA.

sPAANscHE EN BATAAFScHE VREEDE.
-

- (' -,

- * *

*

-

-

-

-

*

- -

Dat is, tuſſchen Spanje en

- -

-

- -

- -

- -

-

- -

-

--

-

-

*

- -

-

1
-

--

-

de vereenigde Geweſten als #nde het oude Batavië of hedendaag- (#) #sli

ſche Holland het uytmuntenſte deel dier Landſchappen. Voorts leeſt men in den rand tot om- #
#.

ſchrift deeze ſpreuk van den Mantuaanſchen (1) Heldendichter:

ET JUNCTI CURRUM DoMINAE SUBIERE LEoNEs.
EN DE VEREE NIGDE LEEUWEN HEBBEN DEN WAGEN
HUNNER MEESTERESSE GETROKKEN.

Op de andere zydeleeſt men binnen eenen zeer ſierlyken krans van allerhande loof- en ander beeld
werk, ſpeelende op des maakers naam, dit opſchrift:

PACIs FoELICITAs oRBI CHRISTIANo,
QUA RESTITUTA,
QUA AD IN CITAMENTUM DEMONSTRATA
ToT REGN is ET PROVINCIIs
AD UTRUMQ UE SOLEM UTRUMQUE OCEANUM,
TERRA MARIQ U E PARTA SECURITAS,

TRANQUILLITAT IS PUBLICAE SPE ET voTo.

ANNO MDCXLVIII.
I. LO OFF FE CIT.

AAN DE CHRISTE WERRELD zr HET GELUK VAN DEN
VREEDE,

-

WELKE oF HERSTELD, oF zor oPWEKKING
VooRGESTELD zºrNDE
AAN zoo VEELE RºrKEN EN LANDSCHAPPEN,

VAN DEN OP GANG TOT D EN oNDERGANG DER zoN NE,

EN VAN HET EENE roz HET ANDERE ErNDE
-

Des oçE AANs,
IS TE LAND EN TE WATER DE VE rLIGHErD VERKREEGEN,
MET HOOPE EN WENSCH VAN EENE ALGEMEENE
" , , .

. .. ... .

.

.

. . GE RUSTHE YD.

IN 'T JAAR 1648. '
DOOR j: LOOFF GEMAAKT:
*

*

III. Het zelfde voorſtuk heeft de derde, uytgezonderd dat de verbeelde vreede en zyn zee
gewagen een weynig anders verbeeld zyn. Het ruggeſtuk heeft, zonder krans doch met eene an
dere letter, dit zelfde opſchrift:
-

II. Deel.

Kk k k

PA
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PACIS FOELICITAS ORBI CHRISTIANO,
QUA RESTITUTA,

OUA AD IN CITAMENTUM DEMONSTRATA
TOT REGN IS ET PROVINCIIS AD UTRUMQUE
SOLEM UTRUMQUE OCEANUM,

TERRA MARIQUE PARTA SECURITAS,

TRANQUILLITATIS PUBLICAE SPEET VOTO.
ANNO MDCXLVIII.

AAN DE CHRISTE WER RELD Z2 DE GELUKZALIGHE TD

VAN DEN VREEDE,
WELKE OF HERSTELD OF TOT OP WEKKING
VOORGESTELD Z TNDE
AAN ZOO VEELE RYKEN EN LANDSCHAPPEN
VAN DEN OP GANG TOT D EN ONDERGANG DER ZONNE

EN VAN HET EENE TOT HET ANDERE ETNDE

Des oGEAA Ns,
IS TE LAN DE EN TER ZEE DE VETLIGHErD,
MET HOO PE EN WENSCH VAN EENE AL GEMEE NE

GERUSTHETD, VERKREEGEN.
IN 'T JAAR 1648.

IV. Binnen het zelfde rand en bovengeſtelde byſchrift, ziet men den Vreede, op de voorzy

de van den vierden, wederom door twee gekroonde Leeuwen op eenen zeegewagen voorttrek
ken; boven dit opſchrift op den voorgrond:
NUNC PAX AMBORUM SUPER ARMA ABJECTA
TRIUMPHAT.
BET DER VREEDE ZEE GE PRAALT
WEG GEWORP ENE

NU OVER DE

WAPENEN.

Op de rugzyde ziet men de ſtad Amſterdam, wiens naam onder # den penning geleezen wordt,
aan den Yſtroom in 't verſchiet, en op een kleed, dat door drie vliegende kindertjes in de lucht

wordt uytgeſpannen gehouden, dit opſchrift:

PAcis FELICITAs AD UTRUMQUE SOLEM UTRUMQUE
OCEANUM TERRA MARIQUE PARTA,
PERPETUAE TRANQUILLITAT IS PUBLICAE SPE ET VOTO.
ANNO MDCXLVIII.

DE GELUKZALIG HETD VAN D EN VREE DE

VA N DEN OPGANG TOT D EN ONDERGANG DER ZONNE
EN VAN HET EENE TOT HET ANDERE ETNDE
DES

oge AANs
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z'E LANDE EN TE WATER VERKREEGEN,

1648.

MET HooPE EN WENSCH VAN EENE EEUWIGE EN

-as

ALGEMEEN E GERUSTHE / D.

IN 'T JAAR 1648.
V. De vyfde beſtaat uyt de ſamen
en vereyſcht daarom geen nieuwe

evoegde

ruggeſtukken van den derden en vierden penning,

#

.

# AETERNAEFAGTEKE

#

ANNO)

VI. De Leeuw der Vereenigde Nederlandſche Geweſten houdt, op de eene zyde van den zes
den, in den rechter voorklaauw een zwaard, #
k

## ſcheede geſtoken
2.

en met eenen
/

#
TanS

-

3 16
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1648. krans omvlochten is, en in den ſlinkeren, onder den Hoed van vryheyd eenen bundel van zeven

75VE pylen, binnen deeze (1) ſpreuk ontleend van den Mantuaan:
AEn.. lib. I.

W. 295.

ASPERA GOMPOSIT IS MITES CUNT SECULA BELL IS.

DE HARDE TTD EN WORD EN VERZAGT DOOR HET
EZONDIGEN DER OORLO GE N.
-

N

Dan dewyl de zin daar van niet volkomen klaar is, zoo leeſt men op eenen wimpel, om aan te
toonen by wien dit is voorgevallen:
INTER HISPAN1ARUM REGEM ET FOEDE RAT U M
}

BELGI U M.
*.

TUSSCHEN DEN KONING VAN SPANJE EN HEzr
VE REENIGDE NEDERLAND.
Op de andere zyde ſtort een Engel eenen hoorn van overvloed uyt over eene graazende
ſchaapskudde, en eenen geruſt ſlaapenden herder. En dewyl deeze ruſt door het laatſte Vreede

## verbond van

Munſter was veroorzaakt, welke den vyfden van Zomermaand in de Vereenig

#ci in

de Geweſten wierdt afgekondigd, zoo is het randſchrift van den zelfden (2) Heldendichter dus

Y. 6.

daanig:
DEUS NO BIS HAEC OT IA

FE CIT.

V. JUNII, CIO IO C XLVIII.
GoD HEEFT ONS DEEZE RUST VERLEEND.

DEN 5 VAN zoMERMAAND 1648.
VII. Op de voorzyde van den volgenden penning, die niet dan zeer zelden gevonden wordt,
danſen binnen eenen Olyfkrans zeven maagden, ieder met het wapenſchild van een der zeven Ver

eenigde Landſchappen, rondom eenen Hoed, waar op te leezen ſtaat:

PAx ET LIBERTAs FOEDE RAT 1 BELGII.
DE VREEDE EN VRTHE TD VAN 'T VEREENIGDE
NEDERLAND.

Binnen
eenen gelyken krans van olyfbladen en vruchten, leeſt men op de ruggezyde dit Latyn
ſche
opſchrift:
A

LIBERT ATI FOED ERAT oRUM BELGARUM,
POST TOT I Us PROPE SECULI BELLUM CUM HISPAN1s,
AETER NA PACE AET ERNAE FACT.AE:
-

ANNO MDCXLVIII,

-

AAN
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s-Hab

AAN DE VRTHE YD DER VEREENIGDE NEDERLANDEREN,
NAA EEN EN OORLOG MET DE SPA Nj AARDEN

VAN BTNA EEN E GAN SCHE EEUW,

Door EEN EN EEUWIGEN VREEDE EEUWIGDvUREND
GEMAAKT.

IN 'T JAAR 1648.

VIII. Mars en den Vreede ziet men op de eene zyde van den achtſten onderling worſtelen, ter:

# eene hand den werreldkloot torſt, op welken de Vreedeſtaf van Merkuur neven seenen olyf,
tak legt. Het omſchrift is dusdaanig:

AMBIGUo PAx ET BELLUM LUcTAMINE CERT ANT:
PAX, EUROPA VOV ET, LAET A TROPHAEA FERAT.

DE

w-

vreepe

EN OORLOG STR2CD EN

eewen

TWTCFE LAG TIG EN STR2CD :

EUROPA WENS CHT DAT DE VREEDE DE B L2T DE

OVERWINNING WEG DRAAGE,

Doch op de andere zyde legt de Oorlogsgod vertreeden van den Vreede , die van een He
mellicht beſtraald in de eene hand den Vreedeſtaf tuſſchen drie koornaaren, naar de verbeelding

# Ou4

der (1) Ouden, en in de andere eenen palm- en twee olyftakken houdt. In 't verſchiet wordt, tuſ- dan R.

ſchen
de Gerechtigheyd en den Overvloed de ſtad Munſter gezien, en in den rand dit omſchrift ##
geleezen:
Pag. 353,
LAETA TROPHAEA TULIT VICTO PAX OPTIMA BEL LO

NUNG TEMIS IN TERRAM ET COPIA PULSA REDIT.

De zeer HerzzAAME VREEDE HEEFr door 'r VER WINNEN
VAN DE W KR2(GSGO D

DE HEUGELTKE ZEE GE WEGGE DRAAGEN:
DES KEER EN NU DE VER DRE EVE GERECHTIGHErD
EN O VERVLOED

WEDER NAAR DE AARD E.

IX. De laatſte eyndelyk verbeeldt op het voorſtuk den Vreede en de Gerechtigheyd elkander

# en kuſſende , en voor hunne voeten de twee Wettafelen van Moiſes, waar

op te

CCZCn itaat;

DEO : PROXIMO,
AAN GOD : AAN DEN NAASTEN.

II. Deel.

L11 1
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Vermids alle de geboden van beyde de tafelen niets anders behelzen, dan het gene wy Gode

# en den naaſten (1) ſchuldig zyn.

oorts is het randſchrift van deezen inhoud:

Y.37, 38,
39, 4O•

PAX CUM JUSTITIA FORA, TEMPLA, ET RURA CORONAT.

DE VREEDE EN GERECHTIGHEYD BEKROONEN DE
MARKTEN, KERKEN, EN LANDEN.

Op het ruggeſtuk geeven het Geloof en de Godsvrucht elkandere de hand, onder een hemel
licht, waarin de naam JE HO VAH, HEERE, evenals in den rand dees dichtregel, ge
leezen wordt:

FELIX TERRA, FIDES PIETATI UBI JUNCTA TRIUMPHAT.

GELUKKIG IS HET LAND, DAAR HET GELOOF MET DE
-

GODS VRUGHT VEREENIGD ZEE GE PRAALT.

Door het ſluyten van het Munſterſche
Verbond tuſſchen den Koning van Spanje
en de Vereenigde Staaten kreegen de Emb
deſche zaaken ook in zeker opzigt groo

by 't maaken van het Munſterſche Vreede
verbond mogte zyn aangedrongen gewor
den. Doch dewyl daar van niets, maar in

tegendeel (4) beſprooken was dat ieder 't GoMund.

tere vaſtigheyd. Vermids de verdeeldhe gene hy bezat zoude blyven behouden, tract van
den, welke tuſſchen die ſtad en Graaf En

en de Koning van Spanje zich verpligt had #e

no eertyds waaren ontſtaan, hadden de by den Keyzer uyt te werken het achter
gemelde Staaten voorheen, ten onder volgen en onderhouden van de begeerde
ſtand van der zelver inwoonderen, eeni onzydigheyd, vriendſchap, en goede naa

(*) I Did ge manſchap, als hiervoor (*) gemeld is, buurſchap tuſſchen zyne Keyzerlyke (5) (s) Munſt
fel 572 aldaar in bezetting gezonden, en in 't ver Majeſteyt en de Vereenigde Geweſten, tract van
## volg, ten getale van vyfhonderd man (2), welke by 't ſluyten van 't gemelde Vreede- #

#" volgens verſcheydene (3) beſluyten, tot verbond met Spanje wel uytdrukkelyk de

#
#ºel
(#Reſol
#
V

nogtoe daarin gehouden, opdat de Span ſtad Embde en het Graaf en Landſchap van
jaards en andere vyanden van den Staat Ooſtvrieſland (6) daarin hadden begree- toMundº
zich van den wyden mond van den Eems pen, zoo is 't geen wonder dat men al-tract van

ſtroom niet zouden meeſter maaken. En

daar, door de gemelde inſluyting van 't #

22 July, dewyl deeze bezetting in eene ſtad gehou Staatſche Verbond, de grendels van hun-T"
#" den wierdt, aan welke de Vereenigde Ge nen Staat tegens allen vyandlyken overlaſt
weſten geen den minſten eygendom had verzekerd achtte, en ter gedachtenis van
den, ja wier Vorſten zich altyd aan de be den tuſſchen Spanje en de Vereenigde Ge
langen van Spanje ten naauwſte hadden ge weſten getroffen Vreede in 't byzonder
hecht gehouden, zoo had den Magiſtraat ook deezen# heeft in 't licht
dier ſtad niet weynig bekommerd, dat gegeeven, dien ik nergens dan in de pen
door den Koning van Spanje op het ont ningkaſſe van den Heer Willem Lormier
ruymen van Embde t'hunnen naadeele, in 's Graavenhaage gezien heb.

De

De voorzyde is evenals die van den vierden hiervoorbeſchreeven penning. Op de tegenzyde (1)JPiëril
wordt de ſtad EMB DE N, als uyt den boovengeſtelden naam blykt, onder een brandend hart, W#ier.
dat twee uyt de wolken komende handen vaſthouden, in 't verſchiet verbeeld, evenals voorwaart Hiërogl.
L.
twee palm- of daadelboomen en twee duyven, welke beyden (1) het zinnebeeld van eene goede lib.
cap. 1o. 3ë

vriendſchap en eendragt tuſſchen die ſtad en de Vereenigde Geweſten zyn. Het randſchrift
luydt aldus:
Go DTS GOE THE IT MAECKT ONS

lib. XX.
CaP. 4t

GRIND LEN VAST,

VOOR ALLE VIA NDTS OVERLAST.

Uyt het welke, en dat er niets van de
Vereenigde Geweſten op den achtſten
de negenden penning gewaagd wordt,
niet onwaarſchynelyk is dat die niet al
leen hunne betrekking hebben tot den Vree
de, die tuſſchen Spanje en de Vereenigde

en wegens den Godsdienſt vaſtgeſteld, dat
geene andere dan de Roomſche, Luyter

ſche, en Kalvynſche in 't Roomſche Ryk
zouden geleeden, en de bezittingen der
Geeſtlyke goederen naar den inhoud van

den voorheen geſlooten Geloofsvreede van

Staaten, maarook die tuſſchen den Key Paſſau geregeld worden. Voorts wierdt
zer, de Vorſten van 't Duytſche Ryk, en nog aan de Kroon van Vrankryk behalven
de Koningen van Vrankryk en Zweede in Sundgau, Brizak, en Philipsburg, alles
dit jaar geſlooten wierdt. Want in den in de Opper-en Nederelzas afgeſtaan, 't
oorlog, die in Boheeme voor omtrent der gene het Huys van Ooſtenryk aldaar had
tig jaaren zynen aanvang nam, hadden in bezeeten. Zweede kreeg Voorpomeren,
(*)
II.
Deel
den
beginne niet
alleen (alsmaar
(*) gemeld
is) Rugen , Stettyn, Garts, Damme, Gol
# #. de Vereenigde
Geweſten,
ſedert ook
nou, Wollin , 't Aartsbiſdom Breeme, 't
I

*

de Koningen van Vrankryk en Zweede, tot

Biſdom Werden, de ſtad Wiſmar, en daar

# Hubn,
ſche Vorſten des Duytſchen Ryks tegens Even zoo wierden ook de belangen van # .
onderſtand der te kortſchietende Onroom

enboven vyf millioenen Ryksdalers. (4)

het Huys van Ooſtenryk, hun deel geno Beijere, Brandenburg, den Palts,Bronswyk- #,

#"

men, en de laatſten totnogtoe, onder lunenburg, Heſſenkaſſel, en Mekelenburg Pag, 754.
veel bloedvergieten, dien met verſchil geregeld, midsgaders het Zwitſcherſche
lende uytkomſten achtervolgd. Om zoo Genootſchap voor vry en onafhangelyk
langduurigen en landverdervenden kryg te van het Roomſche Ryk verklaard, en
doen ophouden, was door de Afgezanten aldus de langontbeerde ruſt, zoo tuſſchen
der in oorlog zynde Vorſten eerſt te (2) de Vorſten des Duytſchen Ryks onderling

Reſol.
#, Keulen, daarnaa te Lubek en Hamburg, als met deszelfs (5) Gebuurvorſten,tot geen #erStaateit
ideeï, eene onderhandeling begonnen, en ſedert kleyne blydſchap dier inwoonderen her- #
11tOrl ,

-

Pºg 75" met de Afgezanten van Vrankryk te Mun ſteld: als uyt het aanzienlyke getal dee- ##

Heiſs

# de
l'Emp.
tome II.
Pag. I53

ſter, en die van Zweede te Osnabrugge, zer penningen niet alleen kan worden af #".
om 't geſchil overden voorrang te ontgaan, gemeeten, die zoohier zoodaar op ”
met dat geluk voortgezet, dat eyndelyk het ſluyten van dit langgewenſchte Vree
een algemeene Vreede tuſſchen den Key deverbond gemunt zyn , maar dat zelf (6) Reſol,
zer, de Vorſten des Ryks, Vrankryk, de Zweedſche gewoonlyke Gezant Spie- #
en Zweede, den vierentwintigſten van rink, op ontfangen verlof der Staaten #

Wynmaand (3)onderling wierdt geſlooten, (6)

#l #had ,
2,

in 's Graavenhaa- # fol.
ge

t

32o
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1648. ge des wegen de klokken, eene zaak al ne koſten onder 't vieren heeft doen luy
daar totnogtoe nooit gehoord, op zy

den.
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I. Rondom het kopſtuk van den Franſchen Koning leeft men tot randſchrift, op de voorzyde
van den eerſten, deezen tytel:

LU

H Is To RIP EN N IN G EN

III. Beet. 31:
1648.
muſt-han

LUDovICUs XIIII, REx CHRISTIAN IssIMUs.
LODEWYK DE XIV, ALLE RCHRISTEL rKS TE KoN ING.
Op de rugzyde ſtaat Vrankryk, naaſt den altaar van den Vreede met zyne voeten op een
ter aarde geſmeeten juk. In de eene hand houdt het eenen olyftak, en in de andere eene ge
lykhangende weegſchaal , in welke aan de rechter zyde de Keyzerlyke Kroon, en aan de

# die der Ryksvorſten, gezien worden.

Het om- en opſchrift luydt aldus:

LIBERTAS GERMANIAE.
PAX MON ASTERIE Ns1s.
k

MDCXLVIII.

-

DE MUNS2'ERSCHE VREED E IS DE VRT HE 2TD VAN

DU2 TSCHLAND.

1648.
-

II. Het bovenlyf van den Apoſtel Pauwels, tot wiens gedachtenis de Hoofdkerk, die in 't (opelies
aar elfhonderdvyfentwintig gebouwd te worden begonnen, en zesendertig jaaren daarnaa vol- des Pais

trokkendeeze
(1) (2)
is, ſpreuk,
Gode engenomen
den Godsdienſt
toegewyd,
op de eene zyde van den tweeden, #
bas,pag.
tom
boven
uyt denisbrief
van dienſtaat
Kruysgezant:
*

* *

*

# ii Brief

*

aan Ti

moth.kape
IV. W.7.

BoNUM CERTAMEN CERTAvi, FIDEM SERvAvL
s

-

-

-

-

t

-

-

IK HEB DEN GoED EN STR rD GESTREEDEN, IK HEB HEr
GELOOF BEHOUDEN.

men van
zoude
denken
dat dees
geſchied waare
tennaa
tyde
het opgewor
penHoewel
Koningryk
Jankonnen
van Leyde
(3)Hoofd
der ſtryd
Wederdooperen,
welke
hetvan
verliezen
dier ſtad 3!
in eeneyzere kooi aan den tooren gehangen is, blykt echter het tegendeel uyt dit randſchrift,
want het luydt aldus:

#st
fol. 21o,

IMPE RAT ore CAESARE FERDINANDo III AUSTR1x, AUGusto
ANTISTITE ET PRINCIPE

STAANDE

FERDINAnbo

I BAVARIAE.

DE REGEERING VAN DEN KEYZER FERDINAND

DEN III VAN OOSTENRTK, EN VAN DEN DOOR LUCHTIGEN

BISSCHOP EN PRINS FERDINAND DEN I
VAN BEIj E RE.

w

-

Twee handen, van een Hemellicht beſcheenen, houden op de andere zyde den Vreedeſtaf
van Merkuur, tuſſchen twee olyftakken, en boven dit opſchrift:

IN MEMORIAM Pacis universalis, MoNAstaan
wEsTPHA Lorum INITAE ET PUBLICATAE,
ANno 1648, 24 ET 2, 8BRIS. ”
II. Deel.

Mmm m
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z-ER GEDACHTEN IS VAN DEN ALGEMEEN EN VREEDE, TE

#
#ij

MUNSTER IN WESTFAA LE

GesLooreN DEN 24, EN

DEN 2r. VAN WrN MAAND 1648 (1) AFG E

-

Pag. I53.

KO ND IG D.

-

Rondom welk opſchrift en beſchreeve verbeelding, daarenboven in den rand dit
geſteld is:

omſchrift

-

-

O

-

:

FELICITAS TEMPORUM IMPERAT oR IS ET REGUM PACIFICAT 1 o .
ET CON COR DIA.

HET VREE DES LOT EN DE EEN DRAGT DES KETZERS EN DER
KONING EN ZTN DE GELUKZA LIG HETD DER TTD EN.

III. Boven de ſtad Munſter ziet men op de eene zyde van den derden twee vliegende kin

dertjes met olyf- en palmtakken in de hand verbeeld, welker een op eene trompet het woord
PAX, VREEDE uytblaaſt, onder dit bovengeſtelde byſchrift:
HINC TO TI PAX INSONAT ORBI.
DE VREEDE KLINKT VAN HIER DE GEHEEL E
WERRELD DOOR.
-

Dat de verbeelde ſtad Munſter is wordt beveſtigd door dit opſchrift, dat onderaan op de
zelfde zyde geleezen wordt:

MONASTERIUM WESTPHALoru M. 1648.
MUNSTER IN WESTFAAL E.

v.

1648.

Twee geſtrengelde rechter handen, die boven eenen hoop weggeworpene wapenen, en tuſ:
,-

ſchen twee overvloedshoornen eenen olyftak vaſthouden, worden op de andere zyde door een He

mellicht, binnen dit jaarſchrift, beſtraald:
CAEs A RIs ET RE GVM IVNXIT PAX AVREA DEXTRA's,
24. 8BRIS.

-

DE GULD EN VREEDE HEEFT DE RECHTER

HANDEN DES

KE YZERS EN DER KONINGEN, DEN 24. VAN . . . . .

W2 NMAAND, IN EEN GESLOOTEN.
-

v

IV. Op het voorſtuk van den vierden, wordt aan den Vreede, die naaſt eenen krygsknecht
ſtaat,eenwien
eentoegereykt;
gebrooken degen
andere wenſch
krygsruſting
ontvallen, door eene hand uyt
ken
olyftak
#endeezen
tot handſchrift:
y de .wol
-

AUREA PAX VIGEAT, DET DEUS, ARMA CAD ANT.
a T
»

GOD GE EVE DAT DE GULDE VREEDE BLoEIJE, E
DE WAPENEN TER AARDE VALLEN.

-

H Is To R IP EN N IN GE N.
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Het achterſtuk heeft geene verbeelding, maar dit Hoogduytſche opſchrift:

1648.
da-ha-Ra-aanb

DREISIG JAHR HATT GEWERT DER KRIEG,
VIEL BLUTT VERGOSEN WARD ZUM SIEG.

DIS JAHR SCHICHT GOTT D EN FRIEDEN FEIN,
DEM SEY EHR, LOB, UND PREYS AL LEIN.
ANNO 1648.

Derric JAAR EN HAD De KrrG Gepvurd,
EN WIERDT VEEL BLOEDS OM DE OVERWINNING
VERGOO TE N.

w

IN DIT JAAR zENDT GoD DEN sc HooN EN VREE DE ;
HEM ALL EEN ZT EER, LOF EN PRTS.

IN 'T JAAR 1648.

Rondom al het welke nog deeze twee Latynſche dichtregels in den rand tot omſchrift ge
ſteld zyn:

C

PAx, THEMrs, ET PIETAs, SAPIENTIA, MUSA RESURGUNT:
E CONTRA GLADIUS, BELLICA SIGNA JACENT.

DE VREEDE, GERECHTIGHErD, GOD VRUCHTIGHEYD, WrS
HErD, EN GELEERD HErD VERR rZ EN WEDER:
IN TEGEN DEEL LEGGEN HET ZWAARD

EN OORLOGSTUYG

WEGGE Wo R PEN.
V. De Gerechtigheyd en Standvaſtigheyd, als blykt uyt het opſchrift, JUSTITIA, ET
CONSTANTIA, dat door twee Engelen, die beyden, het woord PAX, VREE DE
uytblaazen, wordt vaſtgehouden, onderſteunen, op # voorſtuk van den vyfden, te ſamen

den werreldkloot, en vertreeden de afgelegde wapenen, en twee ter aarde leggende krygsknech
ten. In 't verſchiet ziet men de ſtad Munſter, daarboven den naam JE HOVAH, HEERE,
in eene wolk, en in den rand dit omſchrift:
IN NU MERIS POTIOR VIVAT PAX UNA TRIUMPHIS :

ET THEMIS IMPERIUM, MARTE JACENTE, REGAT.
DAT DE VREEDE, DIE BETER DAN ON TE LBAAR E OVER WIN

NINGEN IS, LE EVE: EN DAT DE GERECHTIGHErD, DE
KR2 GSGOD GEVELD ZTNDE, HET KETZERRrK
BEHEERSCHE,

ruggeſtuk
heeft geene verbeelding,
olyf- of vreedetakken
#
##
B » maar alleen, tuſſchen twee oly
etakken 3,

ditHet

3)

PAX AQUILAE CUM AQUIL ONE,

SEU UNIVERSI ROMANI IMPERII CUM REG No sUECIAE,

coNCLUSA ET PUBLICATA osNABRUGis
WESTPHAL ORUM.

ANNO PACIFERO MDCXLVIII.
-

Mmm m 2
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1648.
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-

ºr

-

DE VREEDE TUSSCHEN DEN AREND EN HET NOORDE,
DAT IS
TUSSCHEN HET GEHEELE ROO MSCHE RTK EN HET

KoNING RrK VAN ZWEEDE,

-

GEs LoorEN EN AFGEKONDIGD TE os NA BRUGGE
IN WESTFAALE,

IN 'T VREE DE JAAR 1648.

Q

--*
w

-

VI. Boven de ſtad Munſter ziet men, # de voorzyde van den zesden, eenen Engel vliegen,
(1)Evang hebbende in de ſlinker hand eenen olyftak, en in de rechter eene trompet, op welke hy
#n Lykas Engelen:
den Vreede blaaſt, binnen. .deeze
(1) gewyde ſpreuk, zynde
een gedeelte van den lofzang der
#
. . . . .
k

EHR

H IS TO RIP EN N IN GE N.

III. Boek,
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-

#

EHR SEI GOT T IN DER HOHE.
o

- EERE Z2 GO DE IN DE HOOGSTE.

Op de tegenzyde, welke den Vreede met eenige Koornaaren en eenen olyftak vertoont, leeſt
men in den rand tot omſchrift het vervolg der voorgemelde ſpreuke:
UND DEN MENSCH EN FRIEDT AUFF ER DEN.
EN VREEDE DEN MENS CHEN OP DE AARDE. |

VII. Boven de ſtad Munſter, die op de eene zyde van den zevenden verbeeld is, houdt ee
ne hand, die uyt de wolken komt, eenen olyf- en palmtak, binnen dit randſchrift:
MONASTERIUM WEST PHAL IAE.
MUNSTER IN WESTFAAL E.

#

Dus genaamd, niet naar
gedrocht of monſter, maar naar zeker klooſter (MONAST ER1u M) 't gene Herman de vyftiende (1) Biſſchop van dat Geweſt, in 't begin der elfde eeuwe

-

#"

aldaar gebouwd heeft: zynde te voore dit Bisdom, dat door Karel den Grooten was opgerecht, ##.
het Minigardevordſche genaamd geweeſt.
iV, pag.
Boven
een
kroon
en
ſchepter,
die
op
de
andere
zyde
op
een
kuſſen
leggen,
worden
door
drie
duyven even zoo veele olyf- of vreedetakken geſtrengeld in den bek gehouden, binnen het rand- 373,
#tal.Sil.d
ſchrift deezer (2) ſpreuke:
# Fan,
-

w

lib. XI.

W. 595

PAX OPTIMA RERUM. ANNo Do M1NI M DCXLVIII,
24. OCT o B R1s.
\

DE VREEDE IS HET HEYL ZAAMS TE DER ZAAKEN. IN 'zº j AAR
DES HEER EN 1648; DEN 24 VAN W2 NMAAND.

VIII. De achtſte heeft de zelfde voorzyde, doch op de achterzyde, onder twee geſtrengelde
rechter handen, die door een hemellicht, waarin des HEER EN naam JE HO VAH ſtaat,
beſtraald worden, dit Hoogduytſche opſchrift:
GEDACHT N US DES ALL GEME IN EN FRIED EN SCHL USS

IN MUNSTER. 1648, 24 8BRIS.
GEDACHTEN IS VAN HEzr ALGEMEEN E VRE E DE SLOT TE MUN

STE R. DE N 24. VAN WYN MAAND, 1648.

1X. Op het voorſtuk van den negenden, heeft de Vreede, vertreedende den oorlog en aller
hande weggeworpene wapenen, in de eene hand en aan den mond eene bazuyn, en in de ande

re eenen olyftak, binnen dit drievoudige Hoogduytſch omſchrift:
DES FRIEDENs sTIM IETZT HoCH ERFREUT,
WAS UNFRIED HAT ZUVOR ZERSTREUT.

DER FRIE DE ALLES W IEDER EHRT,
W AS UN FRIED SEHR HAT TE VERKEHRT.
ACH HERR! GIB DAS DER FRID EN STAND.

DAS REGIMENT BEHALT IM LAND.
II. Deel.

Nnn n

-

IJE
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DE STEM DES VREE DES VERB L1 DT NU TEN HOOG STE,
'T GENE DE TWEE DRAGT VOOR HEEN HAD VERSTRoo ID.
DE VREE DE VERHEERLTKT WEDER ALLES,
'T GENE DE VTA NDSCHAP ZEER HAD OMGEKEERD.

ACH HEERE! GEEFT DAT DE VREEDESTAAT IN DEN LANDE,
DE REG EE RING BEHOUD E.

##

Het ruggeſtuk
verbeelding, maar voert binnen twee takken, die te ſamen eenen
krans uytmaaken, dit Hoogduytſche opſchrift:
DAS SECHSZEHNHUNDERST ACHTZEHND JAHR

IN UN FRIED TEUTSCHLAND SETZET GAR;
B ISS GOTT, DER WAHRE FRIEDENS HELD,
STADT OSNABRUG UND MUNSTER WEHLT,
DAS DA DER HOHEN HAUPTER RATH

DEN FRIED EN SÜCHTEN FRUH UND SPATH.
MIT WELCHEN ER AUCH WORDEN EIN,
DAS SECHSZEHN HUNDERTVIRZIGN EUN,
MIT FRIED DAS TEÜTSCHE REICH ERFREÜN.
AUF ! GEBET GO TT DIE EHR ALLE IN !
N

HET JAAR ZESTIENHONDERDACHTTIEN HAD GEHEEL
DUYTSCHLAND IN OORLOG GEZET,
TOT DAT GOD, DE WAARE VREEDE VORST,
DE STAD OSNABRUGGE EN MUNSTER VERKIES2,

o P DAT DE VERGADERING DER Hoog E MAG TEN
ALD AAR VROEG EN LAAT,

-

D EN VREE DE ZOU DE ZOEKEN: OVER WELKEN Z2 HET

OOK EENS GE WORDEN,

IN 'T JAAR ZESTIENHONDERD NEG EN EN VEERTIG,
HET DUrTSCHE RTK MET D EN VREED E VERHEUGEN.

IJVEL A A N DAN! GEEFT GO DE ALLEEN DAAR VAN DE EERE!

X. Op de eene zyde van den laatſten ſtaat de Vreede, beſcheenen van een Hemellicht, waar
in de Hebreeuwſche naam des HEEREN geleezen wordt, en zeegepraalende boven op den

Oorlogsgod Mars en eene hoop van afgelegde wapenen, binnen deeze twee Hoogduytſche dicht
regels:

GoTT LoB, DER UNs so GUTIG LIEBT,

DEM KRIEGE WEHRT, UND FRIDE GIBT.

LoF zr GoDE, D IE ows zoo GoE DERTIER EN BEMINT, DEN
KRrG WEERT, EN DEN VREE DE GEEFT.
Op de andere zyde ziet men den Nyd ter aarde leggen, en daarboven de Vriendſchap en de
Trouw elkandere kuſſen en omhelzen; binnen dit Hoogduytſche tweelingdicht:

wo GUTE UND TREU sICH KUssEN,
LIGSTU, O NEID, ZUM FUSSEN.
AL WAAR DE VRIENDSCHAP EN TROUW ELKANDERE KUSSEN,

LEGT Gr, o NrD, ONDER DE VOETEN.

BESCHRY.

7

B Esc HR Y v IN G
D

E
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NEDERLANDSCHE
HISTORIPENNINGEN,
D Es T w E E D EN DE E L s
V I E R DE

#S&#P deeze wyze wierdt, naa

B O E K.
en aan den oudſten Zoon van Philibert van

#
%#| |

zooveel bloedvergietens, niet Rye Graaf van Varax, die met het leeven
(*) 1. Deel
alleen de lang ontbeerde ruſt ook de overwinning (*) van Turnhout aan fol.
49o.
door
het geheele
Roomſche
* 2 SSID
Ryk herſteld,
maar
kreegen Prins Maurits verloor, achtergelaaten.
Dees, Chriſtoffel van Rye genaamd, was
de Vereenigde Geweſten eyndelyk ook gevolgelyk Markgraaf van Varambon, daar
naar wenſch den beoogden Vreede met enboven nog Graaf van Varax en La Ro
Spanje, en hierdoor der zelver nieuwge che, Heer van Neufchatel, Kornel van
ſtichte en gehandhaafde vryeſtaat zyn vol een Regement Bourgondiërs , en wierdt

#

komen beſlag. Invoege Vrankryk alleen eerſt door den Aartshertog Aalbert tot den
in den oorlog met dat Ryk blyvende vol Ridderlyken ſtand verheeven, en ſedert
harden, zyne geleende hulpbenden terug door Koning Philips (3) den III. met het #de
uyt Duytſchland ontboodt, om met des te

Guldenvlies beſchonken: naalaatende van la foiſ

meer krachts zyne wapenen tegens de zyne Gemaalinne Leonora Chabot eenen #"
grenzen van Namen, Henegouwe, Vlaan eenigen Zoon François van Rye, Mark- ”
dre en de overige Spaanſche Nederlanden graaf van Varambon. Daarenboven heeft
te wenden. Van dit eerſte Geweſt was dees Chriſtoffel nog twee jongere Broeders
")#ces thans ten tyde Klaude van Rye (1) Op ehad , wier een François en de ander

# perlandvoogd en Hoogbevelhebber, zoo
III Pag 13 omzyne ervaarenheydin krygszaaken, als
de Hoogheyd zyner geboorte. Markus
van Rye, Markgraaf van Varambon, en
Ridder van 't Guldenvlies, dien wy voor
heen in de hoedaanigheyd van Landvoogd
# van Artois (*) gezien hebben, had , gee
$# Mauſ ne kinderen naalaatende, het zoogemelde

laude van Rye genaamd was. De eer
ſte wierdt Biſſchop van Bezançon, en
de laatſte Baron van Balançon , voor

heen Stedevoogd van Breda, in 't jaar
zeſtienhonderddertig Lid van den Raad
van (4) Staate, en in dit tegenwoor-

-

#de

dige, volgens de getuygenis van dee- aulic,

zen legpenning, Landvoogd en Opper- ***

#
. Pag- Graafſchap met zyne dood in'tjaar vyftien krygsbevelhebber van 't Landſchap Na
-

255-

honderdnegenennegentig (2) omtruymd ,

ITACI1.

Zyn wapen, dat uyteenen zilveren arend op een blaauw ſchild beſtaat, is op de voorzyde, mids (5)

Juriſp,

hy Ridder van Sint Jakob was, aan dat Ridderlyke (5) merktekengehecht, en de rand omzoomd Heroica,
fol. 405,

met deeze tytelen:
Nn n n 2

CLAU
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1648.
e

CLAUDE DE RYE, BARoN DE BALANgoN, Govve an eva Es
CAPIT A 1N E GE N ER AL DU

Co M T E

DE NAM UR.

KLAUDE VAN RTE, BAAN DER HE ER VAN

BALANgoN,

LAND

VO OGD EN OPPER KRTGS BEVEL HEBB ER VAN 'T'
GRAAFSCHAP

NAMEN.

Deeze Ridderordre willen eenigen dat tot verdelging der Mooren, door Alfonſus den Kuy
ſchen, of zelf al door Ramirus Koning van Kaſtilië, die in 't midden der negende eeuwe leefde,

zoude zyn opgerecht. Anderen echter ſtellen de oprechting door Alfonſus den IX, Koning van
(1) O
nuphr.
Panv. in
Chron.

Eccleſiaſt.

Kaſtilië, (1) en omtrent het jaar elfhonderdzeventig geſchied te zyn. Hoe 't zy, immers is
het zeker dat onder den laatſten verſcheydene uytmuntende Edellieden hunne goederen hebben
byeengebragt, en zich onderling vereenigd, om den gemeenen vyand in Spanje te dempen.
Op de tegenzyde ſtaat het gekroonde wapenſchild van Namen, en daarrondom in den
rand:
--

*

GECTo 1 RS DES ESTATS DE NAMUR. 1648.
LEGPENNINGEN DER STAATEN VAN NAMEN, 1648.

Dat de grenzender Spaanſche Nederlan zyns vyands te ſtuyten, trok de Prins van
Kondé, omtrent zeventienduyzend (4) (4)Parival
man ſterk, op den veertienden van Oogſt- # #L

den thans waarlyk meer dan ooit voor
heen aan 't oorlogsvuur bloot ſtonden, bleek
alleen genoegzaam daaruyt dat de Franſche
Koning met den aanvang van denveldtogt,
onder het beleyd van den Prins van Kon
dé, door zyne byeengerukte krygsbenden,

# De
ien court

Hiſt. de
Louis
XIV. tom.

I. pag.168.

den zeventienden van Bloeimaand de ſtad

maand dien te gemoete, met voorneemen ##
om den Aartshertog in zyne betrokke le
gerplaats aan te taſten. Doch dees had zich
niet alleen in den volgenden nacht meeſter

-

van Lens gemaakt, maarook zyn leger op

Yperen deed (2) berennen, welke, heb zoo voordeelige ſtandplaats in orde ge
bende daar voor van vier kanten de loop

ſchaard, dat de Françoiſen, het gevecht
graven doen openen, de aanvechtingen ſe niet durvende beginnen, ſlechts met ligte
dert met zooveel gewelds liet voorzetten, ſchermutſelingen dien dag doorbragten. En
dat die vanbinnen den achtentwintigſten dewyl zy, by gebrek van water en ruyg
dier zelfde maand de ſtad overgaaven. De voeder, zich (5) alhier niet lang konden (5) De
Aartshertog Leopold had ondertuſſchen wel ophouden, brak de Prins van Kondé met #"

getracht de beſchanſingen der belegeraaren zyn leger in 't gezigt der Spanjaarden in Louis
te verkrachten , maar dit ondoenlyk vin diervoege op, dat die buyten gevaar zyn- #"
dende, wendde hy zyne wapenen tegens de zelfs uytgelokt wierden om in 't aftrek- #*
Kortryk , dat hem, zonder 't doen van ken hunne ruytery op hem af te zenden.
grooten wederſtand geleverd wierdt. Dit Dees hunne inval geſchiedde met zeer goe
geluk wierdt ſedert nog vergroot door eene de orde en zoo groot geweld, dat het
overwinning, die de Markgraaf van Sfon Franſche paardenvolk niet alleen geheel
drato by Dixmuyde, met gevangeniſſe van ontſnoerd, en tot in het (*) middenlyf ge- (*)cert,
den Maarſchalk van Ratzau, op eenige jaagd, maar daar door ook des zelfs eerſte 2e bataille
(3) De

Franſche benden, over (3) welke dees het ry in wanorde gebragt wierdt. Zulks de
bevel voerde, behaalde, des willende met Spaanſche Hoofdbevelhebber Johan Beck,
Louis
dit
bekomen voordeel gewin doen, deed die door lange krygsdienſten van eenen
XIV. tom.
I-Pag. 169. hyſtraks hierop ook Veurne belegeren. De Reysboode tot deeze hooge bediening (6) (6)Delices
Stedevoogd toonde zich in alle voorvallen opgeklommen was, met het Spaanſche ##
kloekmoedig, en ſloeg den eerſten ſtorm voetvolk, dewyl hy de zeege nu zeeker iff pag"
met veel beleyds en dapperheyd af, doch waande, in de vlakte kwam, om ook de 195.

Riencourt

Hiſt. de

ziende wel tweehonderd der zynen in dat tweede ry der Françoizen over hoop te
gevecht geſneuveld, en zich dus buyten werpen. Dan als de Spaanſche ruyterben

k

ſtaat van den tweeden ſtorm te konnen af den om dit hun voetvolk door te laaten,

wachten, beſloot hy eyndelyk de aanbe zich te onvoorzigtig openden, gaaven de º Pºli

trouwde ſtad by verdrag den Spanjaard in Françoiſen zeer net van paſſe (7) eene al- #.
te ruymen. Om den verderen voorſpoed gemeene laag uyt al hun handgeſchut, die
de #
3. Ioſ).
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de Spaanſche ruytery geheel in verwar van dit krachtige rugſteunſel geheel ver- 1648.
ring bragt. En hoewel die zich eerlan ſlaagen , of by 't herneemen van Lens, herſtelde, en andermaal ten ſtryde kwam, werwaart veelen gevlugt waaren, den vol
zoo wierdt zy echter ſedert weder op de genden dag gevangen genomen. De ge- (i) De

vlugt gejaagd, ja ook het overſchot van 't dachtenis deezer bevochte overwinninge, #t
Spaanſche voetvolk, dat zich door zynen met welke, naa 't herwinnen (1) van #e
moed zoo in den veldſlag van Rokroy als Veurne, de veldtogt eyndigde, wordt op ##
Pagt
elders achtbaar gemaakt had, by mangel deezen gedenkpenning bewaard.
197

##

Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings leeſt men in den rand der voorzyde deeze tyte
len :

LUDovICUs XIIII, REx CHRISTIANissIMUs.
LODE WYK DE XIV, ALLE RCHRISTELTKS TE KONING.

De rugzyde verbeeldt Vrankryk naaſt eenen ſtapel bevochte wapenen. Met den rechteren voet
vertreedt het den verſlaagen vyand, houd met de eene hand zyn ſchild, en met de andere eene
ſpeer; binnen dit om- en opſchrift:
LEGIONUM HISPAN 1 c A RUM RELIQUIAE DEL ETAE
AD LENT IUM

MD CXLVIII.

Hez o VERsc Hoz VAN 'T SPAANsc HE VoEzrvoLK Br
LENS VER DE LGD. 1648.

In de Vereenigde Geweſten, die althans
N

heeven, in welke nu niet alleen de grond

geene deelgenooten , maar ſlechts aan beginſels der taalen, maarook der Gods
ſchouwers deezes krygs waaren, was het en Rechtsgeleerdheyd, de Genees- en Hi
herſtellen der vervallene inkomſten, het ſtorikunde geleerd wierden. Dan de Staa
beſnoeijen der onnutte geldſpillingen, en ten van Gelderland in 't voorgaande jaar te
het regelen van andere huyslyke zaaken Zutfen vergaderd, ziende hoe hunne jeugd
de voornaamſte bezigheyd zoo van den desonaangezien, mids de voorige oorlo
Staat, als van de byzondere Magiſtraaten gen, totnutoe meer op het behandelen

der ſteden, en onder welke, de ſtichting der wapenen dan der boeken had toege
der Hooge Schoole van Gelderland te legd, namen op dien Landdag, den (4) (*)vol
te Harderwyk, in dit jaar voorgevallen, veertienden van Grasmaand, een beſluyt, ##

(#)

niet moet vergeeten worden. Al in 't jaar om te Harderwyk eene Hooge ſchool op te #
dertienhonderdtweeënzeventig was by de rechten. En hebbende voor de zelve in leeraar
Groot Minnebroeders eene ſchool, (2) tot het dit jaar, den tienden van Lentemaand, op #cie

ry- of

onderwyzen der jeugd, aldaar opgerecht. | den Landdagte Aarnhem de wetten (5)op- (5) Leges

jubeljaar Dan in 't begin der zeſtiende eeuwe dieſtad
I7OO.

geſteld, is die onder het opzig: der zes #in.

byna en de ſchool geheel zynde afgebrand, Heeren Verzorgeren (*), die Juſtus Vyg, B# Gel
is zy den zesden van Wynmaand des jaars Arnold de Bye, Wouter de Roode, Kaſin # Pºg 3,
vyftienhonderdveertig hernieuwd, en vyf van Hel, Zegerd van Aarnhem, en Johan #"
(3) Gym enzeſtig jaar laater, ſtaande het Stadhou van Wynbergen waaren, den twaalfden van
## derlyke bewind van Maurits, tot eene Grasmaand op deeze zeer plegtige wyze in
Ord. Geld.

-

Pag. 5.

Doorluchtige (3) ſchool der Veluwe ver gewyd. Omtrent negen uuren des morgens
II. Deel,

O oo o

bes

N E DE R LA N D S CHE
1648. begaaven zich de gemelde Verzorgers twee gevolgens de afgekondigde ſchoolwetten,
33 o

*

(-JEF aan twee, voorgegaan van den (*) Bode der zynde gekoozen, beklom die de eerſte den
Hooge ſchoole, met zynen zilveren ſtaf ſtoel, en deed eene ſierlyke redevoering,
v

in de hand, van 't Raadhuys tuſſchen de even als ook des naamiddags nog twee

gewapende Burgery naar de kerk, worden andere door den Hoogleeraer Joris Hoorn
de gevolgd door de acht Hoogleeraars dier en den Geheymſchryver Kornelis Tollius
rº

Schoole, en deeze door den Magiſtraat, geſchiedden. Naauwelyks had de laaſtge
de Predikanten, en voornaamſte Edellie melde geëyndigd, of koor en kerk weêr
den en Inwoonders der ſtad. Naagehou galmden van een heerlyk maatgezang, en
den maatgezang wierden ſtraks aldaar de de Verzorgers, Hoogleeraars, en Magi
redenen, die de Staaten tot het ſtichten dee ſtraats perſoonen begaaven zich eerſt naar
zer nieuwe Hooge ſchoole bewoogen had de Hooge ſchool, en ſedert omtrent zeven
den, door den eerſten Verzorger Juſtus uuren des avonds naar 't Raadhuys; al
Vyg ontvouwen, toen de brieven der aan waar een prachtig gaſtmaal voor meer dan
ſtellinge, wetten, en vergunde voorrech tachtig (2) genoodigden was vervaardigd. (3) Acad.

## ten, door den Geheymſchryver Kornelis Alles was hier in volle vrolykheyd, ver- #"
Gelriae & Tollius geleezen, en deeze eerſte ſamen ſcheydene vreugdevuuren wierden op de Zutph.

#

komſt hierop met een keurig muzyk be ſtraaten, zoo ſtaande als naaden maaltyd, #"
Hoog aangeſtooken, het geſchut geloſt, en op laſt

inaugurat. ſlooten. (1) Den volgende dag de

der Staaten van Gelderland en Zutfen dees ºf

#, leeraar Johan Chriſtyns tot eerſten ( )

magnificus. Hoofdbeſtierder der nieuwe Hoogeſchoole, penning ter gedachteniſſe gemunt.

#Rij AREERSIE:

# #FuTNTDATA
III: OR
Ibij NEs IDu Cs (GEINE
######

ºm

EU

##

#NIETMORIAM HULSG:) #
IERUUNT ,,ergººſ:

--

# ... J 64 8-a-3 &##

Rondom het wapenſchild van Gelderland leeſt men in den rand der voorzyde deeze ſpreuk:
VICTORIAE PR.AEMIUM LIBERTAS.

DE VRrHErd Is DE BELOONING

DER OVERWINNINGE.

Welke thans door den laatſt te Munſter geſlooten Vreede erkend, en voor altyd geveſtigd
was. Op de tegenzyde leeſt men in een vierkant en binnen een ſierlyk loofwerk dit

op

ſchrift:

PACE DOMI FOR IS QUE

SANCITA,

ACADEMIA HARDERVICI FUNDATA,

ILL Us T R1ss 1M1 ORDINES DUCAT Us GELR1 E ET
COMIT AT U s ZUT PH ANI AE,
IN REI MEMORIAM,

HUN C NUMMUM CUDI FECERUNT. 1648.
DE

H IS TO

RIP EN NIN GEN.

' IIII. Boek.
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DE VRE E DE ZOO BINNEN ALS BUYTEN 'T LAND G Es Looz EN, EN DE HOOGE SCHOOL TE HARDERW rK

GES TICHT zrN DE,

HEBBEN DE ZEER Doo R LUCHTIGE STAATEN,
DES HERTOG DoMS GELD ER EN GRAAFSCHAPs zvrFEN,
2TER GEDACHTEN ISSE DAARVAN,
DEEZEN PENNING DOEN MUNTEN. 1648.

Gelyk te Harderwyk deeze nieuwe lyks met dien yver onder de voet te wer
School, zoo wierdt ook te Amſterdam in pen, dat den eerſten van Louwmaand dee

dit zelfde jaar de grondſlag van een nieuw
Raadhuys, niet buyten hoogdringende
noodzaakelykheyd , aangelegd. Want
door het groote getal der voorkomende
rechtzaaken, die, mids de nog hand over
hand aanwaſſende koophandel dier ſtad,
dagelyks ook vermenigvuldigden en toe
naamen, was het oude Stadhuys niet al
leen te kleyn, maar daarenboven doorden
tyd zoo bouwvallig geworden, dat men
reeds, mids het geweldig overzyde hellen

zes jaars het rooſterwerk in den grond ge
legd, en met het heijen der paalen den

twintigſten dier zelfde maand een aanvang
gemaakt wierdt. Buyten welk hulpmid
del, hoewel zeer moeijelyk en koſtbaar,
om de modderachtigheyd des gronds te
Amſterdam niets van belang kan gebouwd
worden, moetende, naar de zwaarte van

't gebouw, de paalen lang, dik, menig
vuldig, en met hunne ſpitſen totop het
welzand doordringende, zeer digt aaneen
van den tooren, in 't jaar zeſtienhonderd gekoppeld worden: invoege tot het grond

g#9. vyftien (1) des zelfs ſpits had moeten af werk van dit Stadhuys by de (3) veertien- (5) Dr. o.
#, neemen. Dierhalven hadden de Burger duyzend paalen verheyd zyn. Om den #
van Am
van Ain' meeſteren en de Raad ſedert een beſluyt eerſten ſteen te leggen wachtte de Regee- #
# enomen, om omtrent de zelfde plaats, ring niet totdat het heywerk zyn volle be-ſterdam
fol. 331 •
* van 't oude Raadhuys, doch wat achter ſlag had, 't gene eerſt den zesden, van
waart, een geheel nieuw te bouwen, 't Wynmaand in 't volgende jaar voorviel,
gene van de vereyſchte grootte en eene
zeer uytmuntende heerlykheyd ſtondt te
weezen. Om met de noodige omzich
tigheyd in 't ſtichten van zoo zwaar
wigtig gebouw te werk te gaan, vondt

maar verkoor daartoe, ſtaande het Bur
germeeſterſchap van de Heeren Wouter Val
konier, Gerard Schaap, Gerbrand Klaaſz.
Pankras, en Kornelis de Graaf, denacht
entwintigſten van Wynmaand deezes jaars;

men goed met de ervaarenſte in- en uyt als wanneer deeze vier Burgermeeſters,

landſche Bouwmeeſteren te raadpleegen,
en verſcheydene ontwerpen, naar de re
gelmaatigſte gronden der bouwkunde te
laaten opſtellen. En dewyl onder al

verzeld van vier Jongelingen van groote
hoope, te weeten Gerbrand Pankras, Ja
kob de Graaf, Sybrand Valkonier, en Pe
ter Schaap, die of hunne Zoonen ofNee

le de ſchets, die door Jakob van Kam ven waaren, zich met een ſtaatlyk gevolg
pen en Daniël Stalpaart was ontworpen, van Boden , en andere Stadsbedienden,

in alle deelen de beſte wierdt geoordeeld,
naamen de Burgermeeſteren en de Raad een
dragtlyk een beſluyt van dusdaanig een
Raadhuys te bouwen, en benoemden de

van het oude Raadhuys naar het nieuwe
aangelegde heywerk begaaven, en door de
gemelde Jongelingen den eerſten ſteen van
dit roemruchtige gebouw, onder 't toe

Heeren de Graaf, Waveren, Maarſeveen,

juychen van 't arbeydsvolk, lieten leggen:

en Geelvink, om het dagelykſche opzigt waarvan niet alleen de gedachtenis op ee
over een werk van dat beſlag te hebben. nen witten marmarenſteen, leggende onder
Niet zoodra was dit beſlooten, of men den Zuyder hoek van dit gevaarte, mids

oſt voorts, onder het opzigt dier Hee gaders op eenen zwarten, die met vergul
ren, alle de huyzen zoo achter als ten de uytgehouwene letteren in de vierſchaar
Noorde van het oude Raadhuys tot aan de gezien wordt, maar ook door vier goude
)

#9.
Nieuwe kerk (2) midsgaders het Kerkhof geſneedene penningen, gelyk de volgen
per
Beſchryv., zelf af te breeken, den grond op te graa de, is vereeuwigd, van welke vanwege (#
# ven, en den tienden van Wintermaand des deStad aan iederen eerſten Steenlegger een ##
foi,5 & jaars zeſtienhonderdzesenveertig zelfs de gegeeven, en by 't verrichten dier plegtig- #
33 I•
gevangenkotten, die nu achter het Al heyd op de borſt (4) gedraagen was.
#'
-

13

moeſeniershuys verplaatſt waaren, insge
O oo e 2

e

Boven

N E D E R LA
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men --

l
Boven het jaar 1648, alswanneer dees eerſte ſteen # is, wordt op de eene zyde het ge
kroonde wapenſchild der ſtad door twee Leeuwen vaſtge ouden, en op de andere zyde dit op
ſchrift geleezen:
TER GEDACHTEN IS

DAT, ONDER 'T GES ACH DER HEEREN BURGERMEEs TE REN,

DEN EERSTEN STE EN VAN 'T AMSTERDAMs sz Adz HvIs
IS GE LEGT'
|

DOOR GERB RAND PANCRAS, JAco B DE GRAAFF,

-

-

S2 BRAND VAL KONIER, PIETER sc HAAP,

-

DER HEEREN BURGERMeeste REN sooNEN EN NEVEN,

-

IS DEES EN PENNING DOEN MA KEN.
DEN XXVIII. O C2TO BE R ANNO MD CXL VIII.

Op den zelfden tyd, als men alhier in't geheele leger, onder 't beleyd van den ge
-

opbouwen van een nieuw Stadhuys het ge- melden Kromwel, naadat het te ver
weldig drok had,leyde men in Engeland toe, geefſch recht gevorderd had tegens eenige
om het Koninglyke gezag ganſch onder den | Leden, die het tegens waaren, regelrecht
voet te werpen: want ſedert de Koning van naar Londen, en dwong aldaar gekomen
(*) II. Deel Engeland,door de Schotten(als gemeld(*)is) het Parlement tien der zelve, die op het
gedron
*** voor eene goede ſomme gelds in de handen verwerpenn,van 't nſmeekſchrift derin
g te
der Engelſchen geleverd was, wierdt hy gen hadde buyte zyne verga
(!) Larrey totnogtoe op 't ſlot Holmby (1) bewaard, (3) ſluyten. Sedert gelukte het den Ko- (3) Larrey

#An- en 't Engelſch Parlement althans van zins ning naar 't eyland Wight te vlugten, doch #
let, tom,
zich voor het #"
#"
om hem vandaar naar Oatlands te laaten de Landvoogd van 't zelve
de,
ment
aaren
Parle
verkl
en
de winden, 237.
23I.
voeren. Doch hebbende ook vooraf vaſt

|

geſteld hun leger voor een gedeelte af te om verder te ontkomen, tegen zynde,

:

danken, en nietalleen met verachtinge zag de Koning zich eerlang weder in 't
het ingeleverde verzoekſchrift van't krygs geweld des Parlements, dat hem op eene
volk, waarby het belooning voor den ee legtige wyze van de Koninglyke waar- 1649.
nen en onderhoud voor den anderen voor digheyd (4) vervallen verklaarde. Deson-EE#
't aanvangen dier afdankinge eyſchte, als aangezien tradt het Parlement opnieuws #An

:

oproerig van de hand geweezen, maar tot het byleggen der oneenigheden met den #"
(3) Larrey ook (2) door Beuls handen doen verbran Koning in onderhandeling. En dewyl het zº."

## den,

zoo beſtondt het, dus voor 't hoofd leger, verre van deezen handel goed te keu-

#". geſlaagen, Olivier Kromwel eenen der Be ren, in tegendeel begeerde, dat men den
233.
velhebberen tot zyn hoofd te kiezen, Koningzyn geding zoude opmaaken, verde het zich andermaal van zynen
zich van den perſoon des Konings te ver zeker
n, en hem naar 't ſlot Hurſt ge
erſoo
zekeren, en hem ondanks des Parlements
(3) naar Newmarket te voeren. Hier voerd hebbende, omſingelde, naa 't ver
mede nog niet te vreede zynde, trok het jaagen van de gewoonlyke wacht, opOIR't
-

A

-

-

-

-

-

|
i

-
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onvoorzienſt het Parlement, nam eenigen vaſtigheyd , als waarmede de Koning 1649.
van des zelfs Leden gevangen, en zettede dit ſchriklyke doodvonnis had aange-T"
honderdzeſtig anderen, die by 't krygsvolk hoord, tradt hy ook den dertigſten van
verdacht waaren, daaruyt, met ſtreng ver Louwmaand(4)ongebonden op het ſchavot, #a
bod van ooit of immer daar weder in te 't gene voor Withal opgerecht, en met van ſtaat

verſchynen. Zulks de weynige overige rouw behangen was, en hebbende eene ##
Leden, op deeze wyze of geheel overmand aanſpraak tot zyne ontſchuldiging aan den foi. E"
of eensgezind met het leger zynde, op des Kornel Thomlinſon, die hem in zyn uy
# zelfs begeerte den Koning (1) van Hurſt terſte byſtondt, gedaan, zettede hy zelf

# # naar Windſor lieten voeren, eene nieu zyne ſlaapmuts op, ley zyn hoofd gewil- (5) Aitze
IV, fol.
255.

we rechtbank oprechtten, om over hem te lig op het blok, en gaf (5) met zyne #"
oordeelen, en ieder uytnoodigden, die hand het teken aan den vermomden Beul, en oorlº

iet tegens Karel Stuard mogt hebben in te die het hoofd met eenen ſlag van 't lighaam #
brengen, om dat voor de nieuwe opge ſcheydde. De tyding van deezen doodly- #
rechte rechtbank met volkome vryheyd te ken (6) uytgang des Konings wierdt door van
der Staat,
Holl.
moogen doen. In Louwmaand des jaars cenen buytengewoonen renbode den veer 24 Febr.
zeſtienhonderdnegenenveertig wierdt de tienden van Sprokkelmaad in 's Graaven 1649. fol,
Koning voor deeze Rechters gebragt, en haage gebragt, alwaar de Algemeene 25
Aitze
ofwel zyne Majeſteyt de zelve onwettig Staaten, den twintigſten der zelfde maand, (7)
ma zaaken
(2) Relol. om over haar te vonniſſen verklaarde, voe met alle hunne Leden aan den gevlugten van ſtaat.
oorl.
de SEen ren zy echter in 't opmaaken van 's Ko Prins (7) van Walles, onder den naam van en
III. deel,
# nings rechtsgeding voort, oordeelden (2) Koning (8) Karel den II, het rouw
1649.fol. hem eyndelyk ſchuldig aan hoog ver: beklag, wegens het rampzalig afſterven #r
# Larrey raad, en dienvolgens, dat hem het hoofd van zynen veroordeelden Vader gingen #
iſiſt d'An- met eene byl, naar de gewoonte van afleggen. Van welk omkomen de gedach- ##

tenis op deeze gedenkpenningen bewaard 25
iſ en ººk
#" Engeland, van het lighaam (3) zoude wordt.
26,
geſcheyden worden. Met gelyke ſtand
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I. Rondom het geharnaſte borſtbeeld des Konings, leeſt men in den rand der

voorzyde van

den eerſten dit omſchrift:

II. Deel.

W

Pppp
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v

CAROLus I, DE 1 GRAT 1 A MAG NAE BRIT A NN1 AE, FRANCIAE, ET
H1 BE RN 1 AE REX, ETe:

GLOR1os AE ME Mo R 1 E.

KAREL DE I, Doo R Go DS GE NA DE KONING VAN GROOT
BRITTANj E, VRANK RºrK, EN IERLAND, ENZ.
VAN HOOGLO FLTKE GEDACHT EN IS.

(i) A dit . De rugzyde van deezen penning, die in (1) zeker Engelſch penningboek gevonden wordt,
courſe
of heeft alleen dit opſchrift:
Medals

#
dern. fol.

.

REX PACIFICUS VICTUS VINCE BAT HOSTES,

vICToRo u E TRIUMPHAT IN CAELIS.

II 3.

DE VREEDZAME KONING, HOE WEL OVERMAND, OVER WON
Z2 NE VYAN DEN, EN ZE E GE PRAALT ALS OVER WIN
NAAR IN DE HEMEL EN.

(2)AitzeII. en III. De tweede en derde verſchillen in grootte, doch hebben de zelfde voorzyde, en
mazaaken op de tegenzyde, dewyl de Koning voor zyn ſterven op 't ſchavot aan den Biſſchop Juxon ver
# klaarde, dat hy zyne vergangkelyke voor eene eeuwige kroone (2) ging verwiſſelen, eene hand,
# deel, die uyt de wolken komende eene helderſchynende ſtarrekroon vaſthoudt, met dit byſchrift:
fol.323.

VIRTUTEM EX ME, FORTUNAM EX AL IIS.

HAARE DEUGD HEEFT Z2 VAN M2, HAAR GELUK
VAN ANDEREN.

. IV. Rondom het borſtbeeld van Koning Karel, 't gene insgelyks op de voorzyds van den
vierden ſtaat, leeſt men deeze Hoogduytſche tytels:

H IS TO RIP EN N I N GE N.

IIII. Boek.
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CARL I, VoN Got T Es GNADE KONIG VON EN GEL LAND,
SCHOTT LAN D, UND IRRLAND.

KAREL DE I, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN E NG E
LAND, SC HOTLAND EN IERLAND.

Een veelhoofdig gedrocht, 'tgene tegens zich zelf woedt, vertreedt op de rugzyde het afgehou
wen hoofd des Konings, en een ter aarde leggende kroon en ſcepter. Het randſchrift van
deeze zyde met dat der voorzyde leveren dit Hoogduytſche kluppeldicht uyt:
BEY DES POFELS MACHT UND STREIT,
LEY DEN GO TT UND OBRIG KEIT.

BT DES VOLKS MAGT EN ON EE NIG HETD,
LTD EN GOD EN DE OVERIG HETD.

v. Het borſtbeeld van KoNING KAREL, volgens 't byſchrift CAROLUS REx, #
V. 3.

ſtaat op het voorſtuk van den vyfden, binnen deeze (1) gewyde ſpreuk:

POPULE MEUS, QUID FECI TIBI? 1649.

MrN VOLK, WAT HEB IK U GEDAAN? 1649.
Op het ruggeſtuk ziet men Meduſaas ſlangenhoofd, ſtaande tuſſchen verſcheydene wapenen
en eenen blixemſchigt op het punt van eenen degen en verbeeldende de Parlementſche regeering,
volgens dit binnenſte omſchrift:
CON CILIABULUM AN GL IAE.
PARLEMENT VAN ENGE LA N D.

Wiens Leden door den oorlog, het vuur en zwaard, gelyk de twee buytenſte randſchrifte en
kennen geeven,
BLASFEMANT DEUM, NECANT REGEM,

sPERNUNT LEGEM.

* .

GOD LASTEREN, DEN KONING VERMOORDEN, EN DE
RTKS WETTEN VERACHTEN.

VI. De laatſte, een legpenning en genomen uyt de penningkaſſe van den Heer Frans
van Mieris te Leyde, heeft in den rand der eene zyde, rondom 's Konings borſtſtuk, deeze
tytels :
-

e

CAROL US, DE 1 GRAT 1 A MAG NAE BRIT ANN 1AE, FRAN c1AE, ET
HIBER N1 AE

REX; FI DEI DEFENs o R.

KAREL, DOOR GODS GENA DE KONING VAN GROOT BRITTAN
j E, VRAN KR2 K, EN IERLAND, BESCHERMER
DES GELOOFS.

Ppp p z.

-

Eene
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Eene ſteenrots is op de andere zyde, in 't midden van eene onſtuymige zee, en tuſſchen het
blaazen van twee ſtormwinden verbeeld, binnen dit om- en opſchrift, bevattende 's Konings
ſterfdag.

IM MOTA TRIUMPHANS: JAN U A R11 3o, 1648.

oN BEWEE GEL rK ZEE GEPRAAL EN DE: DE N 3o VAN
LOUWMAAND; 1648.

Zoodra het doodvonnis des Konings op magt hier door gefnuykt zaagen, dat zy
deeze wyze uytgevoerd was, verklaarde zich verſtoutten om by zeker vinnig ge
het Parlement niet min het geweeze Hoo ſchrift niet alleen over deeze afſchaffing
gerhuys, dan de Koninglyke magt onnut, zich te beklaagen, maarook op eene
voor 't volk van Engeland tot eenen laſt, hoogdraavende wyze de wederoprech
voor de Vryheyd zeer gevaarlyk, en daarom ting te eyſchen, en het den Hoogbevel
(#ey
ook (1) beyde voor eeuwig afgeſchaft hebber Thomas Fairfax in handen te ſtel
Hiſt. d'An# en vernietigd te weezen. En hebbende de len. Doch dees verre van dit ſmeekſchrift
V, fol. beeldenis des onthoofden Konings, als in 't Parlement te brengen, deed den krygs
274van eenen geweldenaar doen ter aarde wer raad vergaderen, die ſtoute ſmeekelingen
pen, verklaarde het Engeland voor eenen by den kop vatten, en volgens 't gevelde
Vryenſtaat, liet het Koninglyke zegel vonnis, anderen ten voorbeeld, op een
verbreeken, een nieuw maaken, en dwong paard met (4) het aangezigt naar de ſtaart (9Laney
ieder den eed van gehoorzaamheyd aan gekeerd in 't Hof van Weſtmunſter omry- Hiſt d'An
den zelven af te leggen. Op dat echter den, hunne degens op hunne hoofden aan- #".
het Parlement van alle de ſtaatszaaken ſtukken ſlaan, en als eerloozen en den 277.
# niet zoude (2) overkropt worden, wierdt krygsdienſt onwaardig wegjaagen. Maar
giet tom. een Raad van Staate, om het in dien laſt dit ſtilde den opſtand niet, want de overi
#"
te vervangen, opgerecht, verſcheydene gen, even misnoegd, toogen gewapender
75.
Grooten als aanhangers des Konings ge hand naar Londen, welke Kromwel met
vonniſt, en zynde de uytgeſtrekte magt twee regementen te paarde tegens trok,
des Opperadmiraals van Engeland aan 't door zyne achtbaarheyd deed ſtal hou
Parlement verdacht geworden, ook die den, vier der belhamelen overleveren, en
hooge bediening vernietigd, in drien ge door twee der zelve de twee andere ſtraf
ſplitſt, en aan drie hunner Leden Blake, fen. Dus de eerſte opſtand tegens de nieu
(3) Larrey Popham, en (3) Dean opgedraagen. Niet we regeering gedempt zynde, kwam Fair
# min liep aan het Huys der Gemeente ze fax met Kromwel verzeld op eene ſtaatly
(5) Larrey
V: fol. kere rechtbank der krygslieden in 't oog, ke en zeegepraalende wyze, (5) onder Hiſt.d'An
276.
welke, onder den ſchyn van grootere een eene algemeene toejuyching, als handhaa-#
dragt te bewaaren, ſlechts door eenige vers der bekome Vryheyd Londen inrey- TV foi.
muytzuchtigen was opgerecht, om zich den, en wierden niet alleen veele gaſtmaa-*77
onafhangelyk, en eyndelyk der regeeringe len aangerecht, en zy beyden met heerly
meeſter te maaken. Des wierdt die insge ke geſchenken overlaaden , maarook ter
lyks vernietigd en afgeſchaft: dan dit ver eere van den eerſten dees penning ge
-

-

r"

-

e

bitterde zoozeer de zulken, welke hunne maakt,

-

-

-

-

Het geharnaſte borſtbeeld van den Opperbevelhebber van het leger des Parlements ſtaat op het
voorſtuk, omzoomd met deeze tytelen:
THO
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T HO MAs FAIRFAX, MILES, MILITI.AE PARLEM EN T 1

w

---

DUX G EN ER AL 1s.

THOMAS FAIRFAX, RIDDER, EN OP PER HOOFD B E VEL HE B B ER
VA N DE KRZOG S MAG T D ES

PARLEMENTS.

Deeze Riddermaatige waardigheyd is ſeer oud en hooggeacht geweeſt, invoege men leeſt (t)dat (1) Dinter,
als Graaf Willem van Holland, in 't jaar twaalfhonderdzevenenveertig, Roomſch Koning ge- #
IV
cap. 4.
kooren was, hy echter, alvooren zyne krooning, door den Konin van Boheeme (2) tot die

waardigheyd wierdt verheeven. En wat het Opperkrygsbevelhebberſchap belangt, met die bc

(2) Gol
daſt. Con*
ſlitut.tom.

dieninge was Fairfax in 't jaar (3) zeſtienhonderdvierenveertig beſchonken, maadat de Graaf van
III. pag.
Eſſex, uyt mismoedigheyd wegens zyne ontfangene nederlaagen, zich daar van ontdaan had. Het 4OO

ruggeſtuk heeft geene verbeelding, maar dit opſchrift:

(3) Larrey
Hiſt. d'An*

glet. tom,
IV. fol.

MERUISTI POST HAC MELIoRA. 1649.

2.c4

G2 HE B T VOOR 'T TOE KOMEN DE NOG BETER

VERDIEND,

Niet zoodra was by de Vereenigde

1649.

ſchillen, te bewerken.

Welke althans

Staaten de gevaarlyke toeſtand van 's Ko nog in vyf hoofdpunten beſtonden, te
nings zaaken in Engeland verſtaan, of die weeten, wegens het Hertogdom Bar, dat
hadden, uyt aanmerkinge dat hun Stad door het Parlement ten voordeele der
houder met des zelfs Dochter getrouwd Franſche kroone was aangeſlaagen : ten
was, een beſluyt genomen om op nieuws tweede wegens den eyſch, dien de Fran
eene verzending derwaart te doen, waar | ſchen deeden, van dat het (8) platteland, ſº Wie
f
(4) Aitze-toe (4) de gewoonlyke Afgezant Joachimi wier hoofdſteden zy gewonnen hadden, #,
#" en de Heer van Heemſtede benoemd wier aan hen ook moeſt afgeſtaan, zooals ook # Un:
-

en oorl

den. Deeze in eenen hoeker te Rotter

# dam zynde ſcheep gegaan, met achterlaa
tinge van hunne pakkaadje, om dus te
meer ſpoeds te maaken, waaren in 't eerſt
genoodzaakt, mids de geweldige ysgang,
in den Briel in te loopen, doch eyndelyk,
naa 't kalfateren van 't ſchip zynde in zee
geraakt, en den vyfden van Sprokkel
maand te Londen gekomen, verzochten
zy by 't Parlement gehoor, en dit eynde
lyk verkreegen hebbende, van het zelve
dat het doodvonnis, tegens den Koning
geveld, voor eerſt mogte geſchort blyven:
maar alle hunne aangewende poogingen ten
deezen eynde waaren onnut en krachte
loos ; zyne Majeſteyt (als gemeld is)
wierdt onthoofd, en zy hadden het onge

-

Kazal in handen van de Zwitſers geſteld."
worden, om het den Hertoge van Mantua
binnen eenen tyd, dien men zoude bepaa
len, en waar over men het thans nog niet
eens was, over te leveren: ten vierde we

gens den onderſtand, dien Vrankryk aan
Portugaal, met het welke Spanje in oor
log was, zoude moogen geeven: en eyn
delyk wegens de veſtingwerken, die ſtaan
de het voorgeſlaage Beſtand in Katalonje
zouden moogen gemaakt worden. Tot het
vereffenen deezer nog onafgedaane zaaken

wierden (9) verſcheydene vertoogſchrif- (c) Aitze
ten door de Staatſche Gezanten overge- ma zaken
leverd, en door de Franſche beantwoord.

#

Doch by de uytkomſt bleek, dat al het III deel,

gene de (12) Spanjaard eyſchte,Vrankryk #e.

º), noegen (5) van niets ter behoudeniſſe van weygerde, en 't gene Vrankryk begeerde guefort

ma zaaken

-

-

van ſtaat 's Konings dierbaar leeven te hebben konnen van de Spaanſche zyde wierdt van de hand #ü,
# uytwerken. Zulks de Heer van Heemſte geweezen. Zulks alle poogingen daartoe fol,81.
fol.299. de, mits de Algemeene Staaten de nieuwe insgelyks vruchteloos waaren. Desonaan
regeeringsvorm in Engeland totnogtoe gezien betuygde men in de Spaanſche Ne
niet erkend hadden, op der zelver uyt derlanden van zins te zyn, om even zoo,
(6) zaaken
A# drukkelyken laſt zich aanſtonds weder (6) gelyk door den getroffen Vreede met de
#
terug naar Nederland begaf: wier Staaten Vereenigde Geweſten de eene deur van den
en oorl.
III. deel, aan den anderen kant den geheelen volgen tempel van Janus bereyds geſlooten was,
-

»

e

##

den zomer, door hunne Gezanten te Mun ook door 't maaken van eenen Vreede met

# ſter, ook niets onbeproefd lieten, om (7) Vrankryk, waartoe de Vereenigde Staaten (roReſol,
# tuſſchen de Koningen van Vrankryk en hunne (11)bemiddeling op nieuws in dit jaar der Staat.

(7)

en oorl.

III. deel,

fol.345

Spanje eenen Vreede, door het uyt den aanbooden, de tweede te ſluyten, als uyt #
weg ruymen der nog onvereffende ge deezen legpenning kan worden afgemeeten. 16.49. fok
II. Deel.

Qq q q
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# de eene zyde is de tempel van Janus, hoewel op eene vry nieuwerwetſche wyſe, afge
beeld, des zelfs eene deur reeds geſlooten, en in den ſlinker hoek de Spaanſche Koning verbeeld;
die, onaangezien de Oorlogsgod Mars het wil beletten, met beyde zyne handen tegens
dere deur duuwt, om ook die, volgens zyne begeerte en dit opſchrift, te ſluyten:

de an

CONFICERE EST ANIMUs, 1649.
IK BEN VAN ZINS HET TE VoL TREKKEN. 1649.
1) OuDat is door het toemaaken der tweede deure, volgens 't gevoelen der Ouden (1), den Oorlogs
E
R. god Mars zelf daarbinnen te ſluyten. Rondom het gekroonde wapenſchild des Spaanſchen Ko

#

nings, leeſt men in den rand der andere zyde dit omſchrift:
GECT o I RS POUR LE BUREAU DES FINAN CEs.

LEG PENNING EN VOOR DE KAMER DER GELD MIDDELEN.

Dat de Koning van Spanje nietanders twintigſten van Grasmaand gewonnen, de
dan naar ruſt trachtte, en dierhalven toe

bezetting krygsgevangen gemaakt, en door
leyde om een goed verſtand met de nabuu den Hertog van Wirtemberg met vierduy
rige Landen en Staaten te onderhouden, zend knechten eene yſlyke verwoeſting
bleek waarlyk daar uyt, dat hy de eerſte in Champagne gedaan, (5) het gene de (s)parival
(:) Larrey (2) was, die deezen nieuwen Vryenſtaat vyand, onder den Hoofdbevelhebber Roo-#,
# van Engeland, door een plegtig Gezant ze, aan den kant van Luxemburg en Na- foi,"
# ſchap van Don Alonzo de (3) Kardenas, men, door 't doen van gelyke ſtrooperyen
#be erkende, hoopende door de wapenen zy ruym betaald zettede. Van het laatſtge
-

Rencourt ne zaaken in Nederland ondertuſſchen op noemde Geweſt was althans Landvoogd
#de de Franſche grenzen te herſtellen : mids Philips Prins van Chimay, die tot Vader
#on, thans ten tyde dat Ryk, wegens het hooge Alexander Prins van Chimay, en tot Moe
1. Pagºor. Staatsbewind van den Kardinaal van Ma

der Magdalene (6) van Egmond gehad (6) Le
zaryn, door heevige beroerten nietwey heeft. Pas tien jaaren oud zynde, kwam #e
nig geſchokt, ja de Koning daardoor zelfs hy zynen Vader, by 't overrompelen van dºor, tol.
genoodzaakt wierdt zyne hoofdſtad Parys Wezel, gelyk (*) wy gemeld hebben, in 45”
te verlaaten. Werwaart de Aartshertog 't jaar zeſtienhonderdnegenentwintig te ##"
Leopold zich met het Spaanſche leger ten verliezen: en hebbende nog eenen oude-" ”

onderſtand der misnoegden begaf, maar ren Broeder Aalbert Prins van Chimay ge
op den weg verſtaande, dat de Pays aldaar had, die in dit jaar, zonder kinderen (7) (7)Hubn.
(4) Parival onderling den (4) eerſten van Grasmaad by Klara Eugenia, Dochter van Hertog #cht:

# geſlooten was, keerde hy nietalleen met Philips van Arenberg, geteeld te hebben, " "
pag. 445, zyn leger terug, maar deed ook door den overleedt, is hy den zelven, als oudſte des
Markgraaf van Sfondrato den twaalfden geſlachts, in 't bezit van alle zyne ſtam

der zelfde maand Yperen berennen. En heerlyke goederen gevolgd. Tot Vrouw
ofwel de bezetting van deeze ſtad drieduy heeft hy gehad Theodore Graavin van
zend man ſterk was, zag zy zich echter Freſin, Baronnes van Inchy, en Erfdoch

den achtſten dag van Bloeimaand genood

ter van Karel van Gavre Graaf van (8) (8) Le

zaakt haar verdrag te maaken, en tweeda Freſin; by welke hy Erneſt van Chimay #e

gen laater die ſtad te ontruymen. Midler geteeld heeft, die, getrouwd met Maria ##
wyl was ook Sint Venant op den zesen van Kardenas, als Onderkoning van Na- 452.
Varre

H I ST O R I P EN N IN GE N.
(r) Huba. Varre
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in 't jaar (1) zeſtienhonderdzesen merling van zyne Hoogheyd den Aarts- 1649.

#chik
tafel
24o. tachtig overleeden is. Dees Philips Prins
van Chimay is, om zyne zonderlinge be
quaamheden, door den Koning tot Ridder
van 't Gulden Vlies, Opperlegermeeſter
-

-

hertog Leopold, en tot Landvoogd en Op
Delices
perveldmaarſchalk (2) van Namen aange- (2)
des Pai
ſteld geworden; in welke laatſte hoedaa- #.

-

nigheyd
zyne gedachtenis
in dit jaar IIII.
Pag,
op
deezenmen
legpenning
bewaard vindt.
3,

van een gedeelte der Walſche benden, Ka

Binnen den Ridderlyken halsband van 't Guldenvlies ziet men het gekroond wapenſchild van (3), Mauſ,
e la Toiſ,
deezen Prins, die naamaals Landvoogd van Luxemburg en Chiny geworden zynde, aldaar den d'Or.
pags
twaalfden (3) van Louwmaand des jaars zeſtienhonderdvyfenzeventig overleedt, op de eene zyde, 39A,

binnen dit randſchrift:

PHILI P PE PR IN c E DE CH 1 M A Y, Go U v ER N E U R ET CAPIT A1 N E GE N E
R AL DU Co M TE

DE NA M U R.

gº)

PHILIPS PRINS VAN CHIMA 7, LAND VOO GD EN HOOFDB E
VEL HEBB ER VAN 'T GRAAFSCHAP NA ME N.

Op de andere zyde ſtaat het gekroonde wapenſchild van 't Graafſchap Namen, binnen dit rand
ſchrift:

GECTo1RS DES ESTATS DE NAMUR, 1649.
LEG PENNINGEN DER STAATEN VAN NAMEN. 1649.
Niet zoodra was de Vreede tuſſchen den

ruyteren te vellen. Vervolgens trokken
Koning en zyne misnoegde onderdaanen (7) zy in 't eyland van Sint Amand, dat (7) De
geſlooten, of de Graaf van Harkourt kreeg niet verre van Douay legt, en verſloegen #"
bevel om het Franſche leger op de grenzen aldaar tuſſchen de zeven- en achthonderd Louis
te vergaderen, en aan de (4) zeegepraalen ruyters, die uyt Douay getoogen waaren. #"

#. de wapenen der # het

hoofd te

Door deezen voorſpoed aangemoedigd, 3i.”

van Lo- bieden. Volgens deezen laſt rukte hy om toog de Graaf van Harkourt met zyne
#* trent vyfentwintigduyzend man (5) tuſ: benden naar Kondé, 't gene tuſſchen Sint

## ſchen Perone en Guiſe byeen, en ſloeg op 't Amand en Sint Geleyn aan de Schelde ge
#* onverwachtſt het beleg voor Kameryk. legen is. De Franſche benden, die den
pag. 28.

(5) Parival Doch eer de beſchanſing voltrokken was, Graaf Broglio aan haar hoofd hadden,
#1 ſmeet de
(6) veertienhon waaren niet zoodra de buytenſtad aan den

#

pag. # derd man tot verſterking der bezettinge in kant der Schelde genaderd , of vielen
(6) De de ſtad, 't gene de belegeraars verpligtte op den Spanjaard, joegen dien daaruyt,
#" denderden van Hooimand het begonnen veroverden den ſlagboom , en begroeven
io is beleg op te breeken. Sedert poogde gemel zich , de huyzen doorſlaande, aan den

# de Graaf wel, door in 't gezigt des ver voet des bedekten wegs. Zulks de bele

* ſchanſten vyands over de Schelde te trek gerden, onaangezien het groote vuur,
ken, den zelven in een gevecht te wikke dat zy geſtadig maakten, den vyfentwin- (8) De
len, doch de Aartshertog dit verneemen tigſten van Oogſtmaand, zich op de (8) #urt
de trok aanſtonds ook over die rivier, om

tweede opeyſching overgaaven. Sedert #e
-

-

Ou1S

door de zelve gedekt te zyn: dan dit kon gedroeg zich het Franſche leger in deezen xiwºtom,
de echter zoo vaardig niet geſchieden, of oord met het branden en blaaken van ge-I, pag.

heel Henegouwe, en daarnaa ook van het #stival

het gelukte den Françoizen in de Spaan
ſche achterhoede te vallen, en by de naaſtgelegen (9 ) gedeelte van Brabant # de I
twaalfhonderd voetgaſten en half zooveel zoodaanig, als waare het vanzins geweeſt #"
nooit
Qqq q 2.
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1649. nooit aldaar weder te komen.

En waar

lyk, geene kans ziende om de gewonne
ſtad te konnen behouden, zoo hebben zy
de zelve voor 't eynde van den veldtogt
verlaaten, en zyn over Maubeuge weder

naar Vrankryk getoogen , alwaar men,

wegens dat de ingedrongen vyand terug
over de Schelde gejaagd, en zoo Kondé als

Maubeuge gewonnen waaren, deezen ge
denkpenning gemunt heeft.

Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, leeſt men in den rand der voorzyde, deezenzy
nen gewoonlyken tytel:
LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISS1 M Us.
LO DE WYK DE XIV, ALLERGHRISTELTKS TE KONING.

De rugzyde verbeeldt Pallas met haar ſchild en ſpeer, en wel in zulk eene lighaams geſtalte
van op den genen, welke voorhad te naderen, te willen aanvallen en toeſtooten , waarom de

Schelde aan haare voeten in eene vry verbaasde gedaante gezien wordt. Het om- en opſchrift is
dusdaanig:

HISPAN IS TRANS SCAL DIM PULSIS ET FUGATIS, CON DATUM

ET MALBoDIUM CAPTA. MDC, XLVIIII.
DE SPANJAARDS GESLAAG EN EN OVER DE SC HELDE

GED RE EVEN, KON DE EN MAUBEUGE
INGENOMEN. 1649.

Met meer rechts vermogten de Room Maria Anna, Dochter van zyne (2) lyfly- # Hubn:
ſche Nederlanden over des Spaanſchen Ko ke Zuſter en Keyzer Ferdinand den III, #
nings tweede huuwelyk, dan de Françoi welke te voore aan den overleeden Erf-ii. deel,
zen over het winnen en weêr verlaaten van prins Balthazar Karel ondertrouwd ge- P*5 ****
Kondé en Maubeuge, in 't bedryven van weeſt was. Van dit geſlooten huuwe
veelerhande vreugdetekenen uytmunten. lyk gaf de Spaanſche Afgezant Antoni
Des Konings Philips eerſte Gemaalin Iza Brun aan de Algemeene Staaten in 't mid
belle, Dochter van Koning Hendrik den den van Slagtmaand niet alleen kennis,
IV. van Vrankryk, was niet alleen gelyk maar liet ook des naamiddags, door zy
(*) II. Deel wy gemeld (*) hebben, den zesden van nen Hofmeeſter, alle de Leden dier Ver
*** Wynmaand desjaars zeſtienhonderdvieren gaderinge op een prachtig gaſtmaal tegen
#n. veertig, maar ook zyn eenige Zoon (1) den achttienden der zelfde maand noodi
ſtaatk. Balthazar Karel twee jaaren laater, denne gen;
ook de daarop
Prins van
Oranje
Aitze
door zooals
hem in(3)
perſoon
mede
ver- (3)
#n
tafel is. genden van Wynmaand, tot geen kleyne
droefheyd des Vaders overleeden. Zulks zocht wierd. Geduurende de maaltyd #oor,
die, op hoope van nog eenen manlyken wierden vyfmaal de ſchotels veranderd, #'
erfgenaam en opvolger zyner Vorſtendom voor 'thuys, 't gene op eene zeer uytmun
men te zullen verwekken, zich den acht tende wyze met lampen verlicht, en met
ſten van Slagtmaand deezes jaars ten twee ſpreuken en zinnebeelden verſierd was, by

den maale in 't huuwelyk begaf met 't drinken der gezondheden verſcheydene
maalen

H IS TO R IP EN N IN GE N.

maalen dertig ſtukken geſchuts geloſt, en
onder een geduurig muzyk van ſchal
myen, trompetten, en keteltrommen,
veel gelds te grabbel gegooid, pektonnen
gebrand, wyn als uyt eene ſpringende
fonteyn ten beſte gegeeven, veelerhande
vuurwerken aangeſtooken, en by 't ſluy
ten van 't gaſtmaal al het overgeſchooten

341
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de Koninglyke zaal op een overkoſtelyk 1649.
tooneel de geſchiedenis van (2) Ulyſſes en (ETUIT

Circe met keurig maatgezang, ter gele- #"
genheyd van des Konings huuwelyk ver-Appi. alle

toonen, zynde dit muzykſpel tuſſchen de #s
bedryven met verſcheydene danſen ver- ##
ſierd, wier reijen door Bacchus, Flora, . . . .

Pallas, en (3) andere zoogenaamde God- ##

heden opgeleyd, de onderſcheydene vol- circe fol.
Aa, banket en gezuykerde ooft den omſtaande, keren
van alle de werrelds deelen, ver- 9,25, &
# renten (i) roof gegeeven. Te Bruſſel
wierdt geen mindere vrolykheydgepleegd, beeldden. Onder anderen is ook op dit *
van #at
l.

#, want ten Hove alles in allerhande weelde huuwelyk dees legpenning in Walſch
-

fol.38o

en dartelheyd zwemmende, zag men in Vlaandre gemunt geworden.

Op de voorzyde ziet men, boven de borſtbeelden des Konings en zyner Gemaalinne Maria
Anna, twee geſtrengelde rechterhanden, zynde het zinnebeeld van 't geſloote huuwelyksver
bond. Voorts luydt het randſchrift aldus:

PHILIPP vs IIII De1 GRATIA HISPANIARUM REX, DOMINus
PROVINT IAE INSu Lens is.

PHILIPs De IV, door Gods gewADE KoNING VAN SPANJE,
HEER VAN 'T GEWEST VAN R?'SSEL,
Dat dees legpenning op dit tweede huuwelyk gemunt zy, blykt uyt de tytelen, mids Philips
de eerſtemaal trouwende nog geen koning was. In den rand der tegenzyde leeſt men rondom het
Bourgondiſche wapenſchild:

JUNCTA SALUs NostRA.
O NS HETL IS ” ER AAN VERKNWOCHT.
l

Gelyk dit oude jaar met blydſchap over Prinſen en Grooten, tegelyk alleen zeven
des konings huuwelyk eyndigde, zoo nam gekroonde hoofden binnen haare wallen
165o. het volgende nieuwe, dat by de Rooms met zoo groote pracht hun verblyf zien
gezinden als een Juych- of Jubeljaar ge houden, dat de paarden huns Hofs (5) (5) Geo*
vierd wierdt, met geen mindere vreugde, het getal van acht- of negenduyzend belie- # E
voornaamelyk te Bruſſel, zynen aanvang. pen. Dus was dagelyks een groote toevoer # #
Want men zag aldaar niet alleen in de noodig, en om die zelf van over zee met iX folie,
kerken, wegens de Aflaaten voor dit Ju te minder koſten te bekomen, in 't jaar
(oBonan-beljaar door Paus (4) Innocentius den X (6) vyftienhonderderddertig reeds van Vil- (6) Meter
ck toetoteene
# verleend, maarook by de burgers, en met
vaart #".
tot Willebroe
voorde
Ol. 27 •
ſtuyting
ſluyzen,
vieraf zwaare
-

foºi. vooral het ſcheepsvolk, veele tekenen

van blydſchap bedryven, wegens dat er van 't water, gegraaven, in welke men
thans honderd jaaren verloopen waaren, van Bruſſel langs het reviertje de Zenne

#

(7) kwam, en dus zelf gemeenſchap met (7) Er.Pd
#
zee had. Dan dewyl dees ſtroom, door Bruxel,
de
had begonnen te graaven. Deeze Koning
lyke ſtad, gewoonlyke zetel der Vorſten, het ophouden van 't water ten dienſte der Septenn,
ſedert men de vermaarde

Vaart

-

heeft voorheen , behalven de mindere molens, genoegzaam onbevaarbaar was ge- fol. 1'9.
II. Deel.

R. rr r
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165o. worden, heeft men ſedert het jaar vyftien hier dwars over elkanderen te zien vaaren;
honderdvyftig ook eene vaart tuſſchen doch welk heerlyk werk echter in tien

Bruſſel en Vilvoorde met zeer groote koſt

jaaren (2) naar wenſch,, en volgens de #

ten begonnen,ja nietalleen eenengeheelen uytvinding van den Ridder Johan van Brakel,
#Gu# (1) berg, en veel lands doorgraaven, maar

#" ook het
fol. 52.

water deezer nieuwe vaarte over

Lokkengië, Heer van Lokkelsberge, en #
Hoogbaljuw van Bruſſel, is voltrokken. "”

eene ſteene brug van drie boogen geleyd, Zulks nu deeze gracht, wier water te
opdat dat gedeelte der Zenne, dat van de Bruſſel tweeënveertigvoeten hooger dan aan
Weſtzyde van Bruſſel komt, daarlangs on 't andere eynde ſtaat, wel vyf uuren (3) (3) Guice.
derdoor, zonder zich met het bovenwa lang is, en (4) achtienhonderdduyzend #"
ter der vaarte te vermengen, zynen vryen guldens, zoo aan arbeydsloon als ver- foi,.

Er
loop zoude behouden, en zich, met den dolvene landen, gekoſt heeft, en dus ook ren
Ned.
vereenigd,
Vil
langs
Hiſt
riviere
foi
dier
hoofdtak
wel verdient, dat de gedachtenis van het
voorde onbelemmerd ontlaſten. Eene zeld gehouden Eeuwfeeſt van der zelver aan- 27, verſo,
zaame zaak voorwaar, de vaartuygen al vang op deezen legpenning bewaard wordt.
-

Door 't middel van eene kraan, ziet men op de eene zyde, een vat uyt een ſchip loſſen, 'tge;
ne in deeze nieuwe vaart legt; binnen dit randſchrift:
-

: : : :

HAEC E JUB 1 LAN TE L1 GoNE.
DIT KOMT VAN DE EEUWj UrCHEN DE SPADE Voo RT:

(5Troph. Dat is, deeze yreugd heeft haaren oorſpronk van dat over honderd jaaren met de ſpade aller
vaarte geroerd is, zynde hier aanmerkelyk dat alleen de vier
de
Bra:
II. eerſt de grond, tot het graaven dier
tome
omdat
zy den naam van den Opziender, (5) der vaarte JoHAN
grooter
zyn,
verbeeld
letters
eerſte
fol. 474.
(3) Tit, vaNDEN HEcKE uytdrukken, wiens wapenſchild op de andere zyde ſtaat, binnen deeze zyne ge
Liv. Hiſt. woonlyke ſpreuk, van Mucius Scevola (6) ontleend:
lib.II, cap.
“I2,
-

,

FACERE PATIQUE FORTIA. 16yo.
WAARE ZAAK EN DOEN EN LTD EN 165o.

Terwyl men alhier op deeze wyze in Staatsleden in de vergadering der Alge- (8)) RReſo!.
volle vreugden was, en veel gelds tot meene Staaten wegens het (8) afdanken der SE
den nogduurenden oorlog van noode had, van een gedeelte der krygsbenden op ver- #.
naamen de Staaten van Holland hunne ſcheydene dagen en tyden naadrukkelyke #, fol.
voornaamſte ſchulden, welke men be vertoogen. Doch de Prins van Oranje, die #Reſol.

vondt zesendertighonderdnegenenvyftig
duyzendvyfhonderdveertien guldens, drie
# ſtuyvers, twee en eenen (7) halvenpen
van Holi ning te weezen, naauwkeurig op, en dus
#e tot ontlaſting der ingezeetenen het be

het krygsvolk als den beſtandigſten grond- #
ſlag zyns vermoogens aanzag, wenſchte

#

het (9) tegendeel, en wiſt, met hulpe van #.
Zeeland en de anderen die hem te wille 279...
(1o)Aitze -

waaren, onder voorgeeven (1o) dat de Ge- ##

#" ſnoeijen der krygslaſten zeer diep ter har buurvorſten zich nog niet ontwapend had- van
ſtaat.
en oorl.
te, ja deeden door hunne gewoonlyke den, alle de aangewende poogingen van iſ,
HOI- fol. 407.
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me bevelen aan de bezettingen van Nieu- 16so.

van Holland oordeelende ſtrydig te zyn mege, Aarnhem, en elders, om in allen tegens het Verbond van Uytrecht, dat het ſpoed naar Amſterdam te trekken, aldaar
eene Landſchap het andere tegens zynen vroegtyds den dertigſten voor de ſtad te
wil en dank belaſt zoude konnen houden, zyn, en onder 't beleyd van Graaf Willem
(1) Reſcl. eyndelyk den vierden van (1)Zomermaand, van Naſſou de Sint Antonis poort te (10) (ro)Aitze

#" zonder acht te ſlaan op de bezending, die vermeeſteren. Ten zelfden dage als dit #n
Zjany" tevoore door vyf Leden vanwege de Alge aldaar moeſt uytgevoerd worden, ont- E

#" meene Staaten om het te beletten gedaan boodt de Prins by zich, gelyk welmeer ##
was, een beſluyt naamen, waarby z geſchiedde, de (11) Heeren de Witt van #ol.
#s# van hun byzonder aandeel twaalf (2) kor Dordrecht, de Waal en Ruyl van Haar- #n
#" netten te paarde en eenendertig benden lem, Duyſt van Voorhout van Delft, Key- #
177.

-

2 Juny , voetgaſten, alle van de jongſten, afdank zer van Hoorn, en Stellingwerf van Me- 65e fol.
#tºt ten, daartoe de noodige (3) bevelen lieten denblik, in den ſchyn van hen te willen 235.

(3) A#, afgaan, en de geldverzorgers verwittigen ſpreeken: doch zy waaren naauwelyks

#" van in 't vervolg ten dienſten dier benden binnen getreeden, of wierden door den
# geenen penning meer by voorraad op te Overſte zyner lyfwachte gevangen geno
##' ſchieten. Dit onverwachtte beſluyt klonk men, doende de Prins door den Heer
nietmin den Algemeene Staaten en den (12) Kats, zoo van deeze aantaſting als (12)Aitze:
Raade van Staate dan den Prinſe van O

den aanſlag op Amſterdam aan de ver- #"

ranje als een donderſlag in de ooren: zulks gaderde Staaten van Holland kennis gee- en oorl.
deeze aan de Bevelhebbers der plaatſen, ven, die daarop aanſtonds ſcheydden, #
# de hoofden en (4) Hopluyden der benden om nader bericht te innen, en in 't kort
#ſtaat" een tegenbevel afzonden, en, mids de Staa weder te vergaderen. Alles dus in rep
# #, ten van Holland geſcheyden waaren, een en roer zynde, vertrok de Prins, naa
# beſluyt naamen van eene bezending(5)aan de zes gevangene Heeren naar het ſlot
# alle de Steden en Leden van dat Geweſt te van Loeveſteyn te hebben laaten voeren,

# doen, om hen tot het herroepen der ge in perſoon (13) naar 't leger , 't gene (13) Reſol,
# Juny, daane afdankinge te beweegen , waartoe

gemiſt had Amſterdam te overrompelen, #

# " de Prins zynen perſoon zelf aanboodt. In

mids door den ingekomen Poſtboode van 1 Aug
voege hy met nog zes andere Leden zoo Hamburg de Regeering aldaar van den aan- : fol,
uyt de Algemeene Staaten als den Raad togt des krygsvolks was verwittigd, en be
van Staate tot het afleggen dier bezendin reyds orde tot het doen van tegenweer, en
ge den achtſten van Zomermaand uyt 's laſt tot het openen der ſluyzen en door
Graavenhaage naar Dordrecht, Gorkom, ſteeken van eenige polders had gegeeven.
Schoonhove, Gouda, Rotterdam , den Zulks de Prins, ziende dat op Amſter

Briel, Delft, Alkmaar, Hoorn, Enkhuy dam door geweld niets te winnnen was,
ze, Medenblik,

Edam, Amſterdam, eene handeling aanboodt, waartoe die van
Haarlem, en Leyde vertrok, doch, van binnen de Heeren de Graaf, vander Does,

en Kloek (14) uytzonden. Welke (14)Aitzes
weynige ſteden een gunſtig antwoord heb, Tulp,
het ontfangen van bezetting vlak afſloegen: ###ed

## bende ontfangen, zoo misnoegd den (6)

gen v

gV

gen; van ſtaat

# # vyfentwintigſten weder in 's Graavenhaage doch desonaangezien den derden van en oorl.
#, keerde, dat hy den Staaten van Holland, Oogſtmaand een verdrag ſlooten, en by een #
# opnieuws vergaderd zynde, by geſchrift afzonderlyk lid bewilligden, dat de Hee- " '

t

# (7) voldoening eyſchte wegens den hoon ren Andries en Kornelis Bikker zich van
van Holi en de wederwaardigheden, die hy betuyg alle verder (15) bewind in de Regeeringe (ts)Aitze,
#
de hem door de ſtad Amſterdam, tot ver der ſtad, zonder opnieuws daartoe te moo-# #
6ko. f.
- -

- -

'

- - -

- -

"

#" kleyning van zyne waardigheyd en kleyn

gen geroepen worden, zouden moeten

#

(#
# achting van zynen perſoon, aangedaan onthouden. Niet zoodra was het eene en III. deel,
ma zaaken
van ſtaat" (8) te weezen. Dan hierop geene voldoe andere door den Magiſtraat dier ſtad be- "
#9:#
fff,
deel, ning, hoedaanige hy verwacht had, er krachtigd en goedgekeurd, of het aange
fol: langende, beſloot hy door geweld van wa vangen beleg nam een eynde: het welke,
## penen zich recht te verſchaffen , en de hoewel van geen langen duur, echter
-

# # Staaten van Holland tot het weder intrek zeer groote beweegingen, en

#

aan

#, ken der gedaane afdanking (9) te nood. leyding tot het maaken van deeze pen
##

zaaken. Tot dat eynde zondt hy gehey ningen gegeeven heeft.

Rrrr 2

i. Het

dachtenis
vant beleegert

AMSTERDAM
OwONDERLYCK KLEIN
NOOD SOO VAECK ICK V
IBESCHOV :

I. Het gekroonde wapenſchild van Amſterdam ſtaat op de voorzyde van den eerſten, en op
de tegenzyde dit opſchrift en kluppeldicht:
GEDACHTEN IS VAN 'T BELEEGERT AMSTERDAM.

o woNDERL rck KLEIN Nood! soo VAECK ICK U BESCHOU:
' Soo VLIEDT Mr 'T HAE IR TE BERGH, EN 'T HAR2 V9L
VREUGHDT EN ROU.
"

ANNO 1650.

II. op het voorſtuk van dentweeden wordt het gekroonde wapenſchild van #nſterdam door twee
Leeuwen, boven het jaar 165o, vaſtgehouden. Op het ruggeſtuk zit de Vreede

of

##

van een Hemellicht beſtraald, op eenen ſtapel van wapenen, en houdt in de rechter hand eenen

Olyf-of Vreedetak, en met de ſlinker op eene ſpeer den Hoed van Vryheyd, maakende beyde de
randſchriften deeze twee dichtregels uyt:

GESEG END AMSTELS STAD, DIE VREEDE

EN VRT HET D

VOETT:

EN DIE IN NOOD DOOR MACHT OOK TWIST EN TWE DRACHT
BOETT.

THO
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III. De eene zyde van den derden vertoont het zelfde Vreede- of Vryheydsbeeld, in de 165ö.

#

geſtalte op eenen ſtapel van wapenen zittende : binnen dit verſchillende rand- -

CITIft :

LOF AMSTELs BURGERI Die IN (DEN) TIT VAN Noor
BLIFT LAAWD2 EN STADT GETROU, TOT EN DE VAN DE DOO 7:
16yo. De N 3o JULI.

De andere zyde verbeeldt in 't verſchiet de ſtad Amſterdam, voorwaart op den Amſtel verſchey
dene vaartuygen met gewapende burgeren, en om hooge, onder 't wapenſchild dier ſtad, eene
hand, die in 't midden eener heldere wolke, een hart vaſthoudt , nevens deeze ſpreuk op eenen
bygeſtelden wimpel:
ONS HERT EN HANDZ.

IS VOOR HET LANDZ,

IV. Dees vierde penning heeft ook de zelfde laatſtbeſchreeve zyde, en daar tegen afgebeeld,
op wat wyze de zes gevangen genomene Heeren in twee karroſſen en tuſſchen eenige gewapende
krygsknechten naar het Loeveſteynſche ſlot, dat in 't verſchiet gezien wordt, uyt 's Graaven
haage gebragt zyn. Het randſchrift luydt dusdaanig:

IN 'T GULDE VREED Ej AER JULIUS 3 MAEL to,
HEEFT ME NV PRINSEN VO LCK VOOR AMSTERDAM GES IEN?
BERENT MET RU2TZ'ERS EN ZOLDATEN

IN AUGUszºr 4 WEDEROM VERLATEN
V. Dees laatſte, wiens eene zyde insgelyks de zelfde als die der twee voorgaanden is, voert
op de tegenzyde in 't midden dit opſchrift:
w

GODT HEEFT ONS BE WAERT:
-

II. TDeel.
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Waarrondom een olyfkrans verbeeld

1650.

is, welke omvangen wordt van dit randſchrift:

-

Z2 AW HOOGHE rT WILLEM PRINS VAN ORANGE HEEFT DE

STADT AMSTEL DAM BEL EEG ERT DE N 3o j UL Y,
EN DE WEEDE ROM A FG ETRO C KE NV

DEN 4 AUGUST r 16fo.

Niet zoodra was het verdrag met de ſtad daan, althans te laaten welgevallen. Aldus
(r) Aitie- geſlooten, of de Heeren (1) van Aartsber de Prins zyn oogmerk naar wenſch be
#ngen
; Paats, Renswoude, Oſinga en reykt, en de gevangene (7) Heeren niet # Reſol.
van ſtaat
en oorl.
Mullert kwaamen, op 't verzoek der Staa ontſlaagen hebbende, dan naadat zy be- #
#
deel,
ten van Holland, als Gemagtigden der Al loofd hadden zich van alle Staatsbewind 16 Aug,
fol. 447.
#R#l gemeene Staaten te (2) Amſtelveen, in 't

in het toekomende te zullen onthouden,

#tºt

# leger des Prinſen, om hem te verzoeken wierdt hy uyt den naam van Zeeland,
# Van alle daadlykheden te doen ophou door des zelfs Gemagtigden, op de aller
i65o fol. den, naar 's Graavenhaage te keeren, en plegtigſte wyze wegens de ondergaane
aldaar te helpen beraadſlaagen over de

24O.

moeite bedankt, zyn gehouden gedrag ge

middelen, bequaam om de ontſtaane onge preezen, en verzocht met den zelfdenyver
legenheden weg te neemen. Doch , de te willen voortvaaren. (8) Dit voorbeeld (8) Aitze
wylde Pays bereyds gemaakt was, deeden wierdt ſedert ook naagevolgd door die van #
zy geene opening van dien laſt, maar Vrieſland, Gelderland, Overyſſel, en en oorl
vernoegden zich met de Gemagtigden Uytrecht, met een gevley, waarvan tot- #
(3) Aitze-der ſtad het avondmaal by den Prins (3)te nogtoe geene weérgade gezien was. Ja
##n houden, die den volgenden dag, tot het daar was er die in de Vergadering der Al
#g, aftrekken van 't leger hebbende bevel ge gemeene Staaten durfden voorſlaan (9) om #
# deel, geeven, zich terug naar 's Graavenhaage eenen Dank- en Beededag uyt te ſchryven, #"
" begaf. Alwaar de staaten van Holland, over de tegenwoordige gelegenheyd van 19 Aug,
# opnieuws
zynde, den dertien tyd en zaaken. Maar die van Holland(1o) #ºt
# den van Oogſtmaand door hunne Gemag weygerden daartoe hunne ſtemmen te gee- 14 Sept.
# # tigden den Algemeene Staaten lieten be ven, om dus het gehouden gedrag des #"
#" kend maaken, hoe zy eyndelyk hadden Prinſen niet ſtilzwygend goed te keuren, (ro)Aitze
# (4) goedgevonden hunne Bondgenooten te en zich zelfs veroordeelende den moedder #"

#

#" gemoete te komen, en, om hen buyten Hovelingen, tot verkleyning van den Staat en ooi,
14 Aug, alle bekommering wegens de nog in wape nog bet te doen toeneemen. Hoe 't zy,

##

#" nen (5) zynde Gebuurvorſten te ſtellen, immers is 't in deezen tyd zoo vruchtbaar"
(65 Aitze- een beſluyt te neemen, van zich hunnen van loftuytingen des Prinſen geweeſt, dat
#n voorſlag, op den vyftienden (6) der voor ook dees gedenkpenning tot zyne eer in

en oorl, leede maand wegens 't afdanken van 't dit jaar, door P. van Abeele, gemaakt

# krygsvolk door den Raad van Staate ge

-

zy.

-

w

-

Het geharnaſte borſtbeeld des Prinſen, geſierd met de Ridderordre van Sint Joris, waarmede hy
OIT1
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omtrent anderhalf jaar voor zyns Vaders overlyden (1) was beſchonken, ſtaat op de voorzyde, 165o.
wier rand omzoomd is met deeze tytelen:
(1) Reſol.

-A

der Staat.
van Holl.

24 April
1647. fol.
133. en

WILHEL MUS II, DE 1 GRAT 1A PRINCE Ps AURAICAE,

25 April

COM Es NASSA v1 E, ETC. 16yo.

135.

WILLEM DE II, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN ORANJE,
GRAAF VAN NASSOU, ENZ: 16ro.

Op den Ridderlyken hoosband, waarmede het gekroonde wapenſchild van den Prins van O
ranje omhangen is, leeſt men deeze gewoonlyke zinſpreuk:

HONI SOIT, QUI MAL Y PENS E.

DAT HEM AR G WE DER VAARE, DIE 'ER ARG U2T DENKT.

Hoewel door de gegeeve toeſtemmin
der Staaten van Holland tot het in

#

of drie voeten boven het water kon ſchie

ten. Voorts wierdt de Amſtel, omtrent

en op de been houden van 't krygsvolk, vyftig of zeſtig treeden (4) voorwaart met (4)com

volgens den gedaanen voorſlag van den zwaare ingeheyde paalen totaan de weder- #vv.

zydſche wegen geſlooten, op welke mede #
geſchutpoorten met dubbelde opſlaande #
zoo had nogtans de laatſte onderneeming deuren geſteld waaren, om het ſchielyk na- "

Raad van Staate, de ruſt in de Vereenig
de Geweſten genoegſaam herſteld ſcheen,

des Prinſen op Amſterdam in de gemoede
ren van den Magiſtraat dier ſtad een zoo
daanig wantrouwen veroorzaakt, dat die,
om aan diergelyke aanſlagen nietmeer
bloot geſteld te zyn, de buytenwerken
zyner ſtad met ſtormpaalen liet bezetten,
(2) Aitze- de vervallene (2)borſtweeren herſtellen, en,

deren te land te beletten. Om deeze en an

-

dere werken der ſtad naar vereyſch altyd
bezet te houden , nam men nietalleen

twee vendelen waardgelders aan, maar
vondt men ook goed, onder de Kornellen
Johan vande Poll , en Kornelis Witzen,

hunne Burgervendels van twintig (5) tot #om

in getal te vermeerderen, en, #vv.
#" zich op de inlandſche Vernuftelingen niet vierenvyftig
onder zwaardere boeten dan naar gewoon-VanAm
en oorl

vertrouwende,eenen vreemdeling van Ant

ſterdam

# werpen ontboodt, die in Vlaandre door te, ook ſcherpere wacht, tot # vyf-fol tºt:
" 't wel verſterken van Duynkerke eenen tienden van Louwmaand des volgenden
grooten naam verkreegen had. Onder dee jaars, te houden: als wanneer, mids het
zes beproefd opzigt liet de Magiſtraat in overlyden van Prins Willem den II. van
(3) Com- den Amſtel, ter plaatſe (3) daar nu de Oranje, dit ſterk wachthouden ophieldt,
# groote ſteene Amſtelbrug legt, twee wel en uyt de verbeurde geldboeten onder de
van Am- geveſte vierkante blokhuyzen bouwen, Schutters van Hopman Johan Huydeko
# van welke ieder op een paalwerk van per Heer van Maarſeveen, Frans Oetjens
''” zeven boogen ruſtte, om den ſtroom des van Waveren Luytenant, en Johan Huy
waters niet te beletten. Onder hadden zy dekoper Heer van Neerwyk Vaandrig van
poorten met toevallende deuren, evenals het derde rot, waarvan Otto Barentszoon
op de oorlogſchepen , uyt welke men Smient Korporaal was, dusdaanige pen
van beyde zyden, dochwel voornaame ningen, evenals ook anderen onder de an
-

lyk vanvoore, met zwaare ſtukken op rol dere, ter eeuwige gedachtenis zyn omge
paarden, evenals te ſcheep, omtrent twee deeld geworden.
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I. On

348

NE DE R LA N D SC H E

165o.

e-es
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##
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(3%%-ſº
ODE, 29 Octohez: 763 o

ge@igden Den zº. Vanaf

I. Onder het Amſterdamſche

# ſtaan de Hopman Johan Huydekoper Ridder, de

Luytenant Frans van Waveren, en de Vaandrig Johan Huydekoper, op de voorzyde van den
eerſten, binnen dit randſchrift, verbeeld:

-

E ERsz TWINTIGH VAENDELs WAREN Wr,
NU C O MT”ER VIEREND ERTIG B2C.

De rugzyde heeft geene verbeelding, maar vermeldt wanneer den nieuwe vendelen hunne wy
ken om te waaken zyn aangeweezen, en wanneer ſedert deeze ſcherpe wachthouding weder heeft
opgehouden:

HEER JAN HUYD Eco PER, RIDDER, HEER VAN
MAERS EVEEN, KAPITE IN,
HE ER FRANS OETj E NS VAN WAVEREN, LUTTE NA N r;
JAN HU2 DECO PER, HE ER VAN NEERD 2'CK, VAE NDR 1G,
OTTO BAREN TS EN SMIE N7 CO RPoRAAL VAN 'T 3de RO T.

VERDEELT DE N 29 OCTOBER 16ro.

GESC HET D EN DEN 15 JANUARr 1651.
-

II. Eene

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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II. Eene hand houdt in de wolken op de eene zyde van den tweeden, boven den Hoed van 165o.
Vryheyd, een menſchen hart en eenen Olyftak, boven dit byſchrift:
-a
G NS HERT EN HANT

v,

-

IS VOOR HET LANT,

-

Beneden ziet men voor de ſtad Amſterdam, aan de zyde van den Amſtel, eenige vaartuygen
met gewapende Burgeren, binnen dit randſchrift:

IN 'T VREEDENyvB ELj AER OP JUL r 3o NEzr
WE R2 AMSTERDAM B EREND T VAN T'S PRINSSE VOLG K BESET5

VER LATEN DEN 4. AUGUST'r 165o.

zyde in
is den
een rand
ſpeerruyter
te paarde verbeeld:
##
dit omſchrift:

Op de andere
HECK

ſtaande opp den
den ggrond des pennings

Urr Hec Krors zie Rodr WERT AMSTELs sTAeg GE DAG Hr,
BT DI2 HA ER SILVER LODT UTZ HA ER VERS U rM DE WACH2,
1652. IN ME2 .

III. De derde vertoont wederom op het voorſtuk de ſtad Amſterdam, nevens eenige gewapen
de vaartuygen op den Amſtel, doch onder twee uyt de wolken komende rechter handen, welker
eene eenen bundel pylen, en de andere eene banier met eenen olyf-en palmtak vaſthoudt, en op het
eſtuk onder den naam JEHO VAH, HEERE, een zeegepraalend Vrouwebeeld,'t gene,
houdende op de rechter ſchouder een Vendel, en met de ſlinkerhand eenen. Overvloedshoorn,
den Oorlogsgod en verſcheydene wapenen vertreedt, binnen deeze randſchriften:
EEN ONVERWACHT
SOLDATEN MACHT

DOCHT AMSTEL T*O VERVALLEN:
MAER BURGERS KRACHT

(GOD 7 GAF EEN DRACHT)
BE WAERDE POO R2 EN WAL LEN.

*
-

+
e-T A

ºf
Stº

7,7 %

3

45%

*:

*

r

x: "Eyſ,
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IV. De vierde heeft de zelfde verbeelding op de voorzyde, doch omhooge onder 't Amſterdam
MI. Deel.

Tt t t

ſche

3 5o
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-

165o. ſche wapenſchild A N NO 16fo, en in den rand dit verſchillend omſchrift:
e

'T HERSTELLEN VAN DE WACHT,
IN 'T JUB ELj A ER VOLB RACHT,
WERT HIER B ?T GEDACHT.

-

-

. .

-

# #

|

|

. . . .
|

De verbeelding der tegenzyde is eveneens als die van den voorgaanden, doch met dit onder
ſcheyden randſchrift:

-

|

---- --

HEE R Uw HANT VERWINT HET AL, EN GEEFT ows VREDE
r

V. De vyfde verbeeldt op de eene zyde Jupiter en Venus, vertreedende veelerley oorlogstuyg;

en op de andere zyde, tuſſchen de Vryheyd en den Vreede, het Amſterdamſche wapenſchild,
boven deeze woorden, die op den voorgrond, zoo van de eene als andere zyde, te leezen ſtaan:

oNS Voo RoUDERS HEBBEN GE vocHTEN Voor VREEDE
EN VRETHE 2 T IN ALLE STRYT.

-

•

Wr NAs AETEN WILLEN VECHTEN voor VREEDE EN
VRE THE TT TOT A LL ER TTD T.
16fo. GULD EN VREED E7A ER.

VI. De voorzyde van den laatſten, die my eerſt is ter hand gekomen, naa dat de voorgaande
plaaten reeds geſneeden waaren, verbeeldt in den Amſtel eenige gewapende vaartuygen, en
omhooge eene hand, die in eene heldere wolk, boven de ſtad Amſterdam, een menſchenhart
houdt, nevens deeze ſpreuk op eenen wimpel:
ONS HART EN HANDT
IS VOOR HET LAND T.

Op de achterzyde wordt in 't verſchiet het ſlot LOEVESTEYN, als blykt uyt dien boven
ſoldaaten gevoerd worden. Zynde dit gedrag, volgens het opſchrift van den ondergeſtelden

geſtelden naam, gezien, werwaart de gevangene Heeren in karroſſen, onder eene geleyde van
wimpel, de
VERKRAGTING VAN HOLLAND T.

Boven deeze verbeelding leeſt men omhooge, zoo in eene heldere wolk als daaronder:
GODT HEEFT ONS BE WAERT.

30 JUL r BELEGERT:
4 AUGUs T1 VERLATEN.
165o,
-

Voorts,
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Voorts, dewyl door 's Prinſen ſterven de ruſt eerlang geheel herſteld wierdt, ziet men op den 165o.
voet des pennings eene duyf, zittende op een doodshoofd, met eenen olyftak in haaren bek, en -s
in den rand dit dubbelde omſchrift:

NU RUST DIEN PRINS, DIE 'g VR YE NEDERLAND T

TE LIEF HAD VOOR ZICH ZELFS, Z YN VA DE RS RECHTER
HAND T.

DE EEN HET DOOR '2

S WAARD BE HOED VOOR RA MPEN

EN BED ERVEN,
DEES HEEFT HET LAND BEHOED VOOR RAMP EN DOOR
ZYN STERVEN.

Van dit alles kreeg de Prins van Oranje middags de ſpraak begaf, en hy nog dien
dagelyks omſtandig bericht in de Veluw, zelfden avond omtrent negen uuren, in
(1) Aitze- werwaarthy, (1) verzeld met Graaf Wil den ouderdom van vierentwintig jaaren

#" lem, den zevenentwintigſten van Oogſt overleedt, naalaatende eene hoogzwange
en oorlºg, maand uyt 's Graavenhaage vertrokken re Weduw, by welke de Spaanſche Afge
was,
onder
ſchyn vandoch
zichinderdaad
door de jagt
te willen
verluſtigen,
zoo zant, de Algemeene Staaten, de byzon
dere van (4) Holland, en de andere hooge (4) Reſol.
om zynen opgevatten harteweedom, we Vergaderingen den volgenden daghet rouw derStaaten
van Holl.

##
e

gens het miſlukken des aanſlags op Am beklag lieten afleggen, naadat men van 't
ſterdam, te verzetten, als om den uytge ſchielyk overlyden des Prinſen aan alle de
ſchreeven Gelderſchen Landdag des te na byzondere Landſchappen, Admiraaliteyts

Io Nov.

165o. fol,

328.

derby te zyn, die thans te Zutfen wierdt hoven, Gezanten, Land- en Stedevoog
gehouden, en op welken hy hoopte van den door afgezondene Renbooden had
ook alhier, mids hy nu het huys Dieren kennis gegeeven. Deeze tyding wierdt
(2) Aitze bezat, evenals in Zeeland tot (2) Hoofd van verſcheydene verſcheydenlyk ontfan
mazaaken edelman des Lands verkooren te worden.
gen: want de zulken , die de Staatſche
van ſtaat
en oorl.

III. deel,

fol. 456.

Ondertuſſchen eens te Zutfen in perſoon regeering droegen, en (5) het voorheen (s) Aftºe:
eweeſt, en vanwege de Staaten van Gel gehouden gedrag des Prinſen, ten aanzien #
erland door achtien Staatsleden verwel der ſtad Amſterdam en Staaten van Hol

en oorl.

III.deel,

komd en begroet zynde, hieldt hy zich, land, als eene geweldenaary verfoeid had tol. 458.
zonder op het regenachtige weeder en de den, ſtaken nu de hoofden met volkome

guurheyd des naatyds acht te ſlaan, met vryheyd en vreugde weder op , zulks de
onmaatig jaagen te Bikbergen in een boe toenmaals uyt de Regeeringe gezette Hee
renhuys tot in het eynde van Wynmaand ren thans in (6) hunne voorige bedienin- (6) Aitte:
op, en begaf zich onderanderen den zeven gen herſteld wierden, en de Heer Knuyt #
entwintigſten dier maand, onaangezien tot nogtoe den Prins van Oranje in veele #

hy door 't ſpeelen op de truktafel geheel hooge vergaderingen verbeeld hebbende, #
in 't zweet was, wel zeven uuren achter

zich integendeel, tot geen kleyne vernede."

een in eene koude lucht te paarde: zulks ring der Vorſtlyke Weduwe, daaruyt ge

hy thuys komende, van hoofdpyn en zet zag. Welke, onaangezien haar over
koorts zynde aangetaſt, zich den volgen

leeden Gemaal van de Staaten van Holland

den dag te ſcheep den Ryn en de Lek af voorheen (7) reeds verlof verkreegen had, (j) Reſol:
over Rotterdam naar 's Graavenhaage liet om van zyne Leengoederen by uyterſten #
voeren , daar hy den negenentwintig wille te moogen beſprek doen, thans ech- 3: oei,

-

ſten van Wynmaand des naamiddags aan ter ſlechts een onvolkomen (*) uyterſten #".
kwam, en zyne ziekte met pyn in 't wil, (8) op den eenentwintigſten van Win- g: cºdicil,
hoofd, hoeſt en benaauwdheyd op de termaand des voorgaanden jaars gemaakt, #

*

borſt tot den laatſten dier maand bleef duu
-

-

voor den dag bragt, by welken, zynde van #oii.
ren: als wanneer zich verſcheydene vuuri ten overſtaan van eenige Gemagtigden van ##
165o. fol.
rige puyſten op zyne armen, borſt, en t Hof van Holland (9) geopend, behal- #.
9

-

het geheele overige lighaam openbaarden, ven het gebruyk der huysſieraaden, en #
der huyzen Buure, Breda, Yſſelſteyn, van Holl,
derpokjes te weezen. En hoewel de zelve en Honsholredyk, aan haar vyftienduy-#,
165o, fol,
ſedert naar den tyd taamelyk uyt- en voor zend ponden ſterlings 'sjaars door haaren 3i, T.

welke de Geneesheeren verklaarden de kin

n

-

-

-

»- :

-

den dag kwaamen, en zich tot zweeren Gemaal gemaakt waaren. En het is hier

## zetteden, zoo vermeerderden echter op om, dat men haare gedachtenis, nevens
#" den zesden van Slagtmaand de koorts (3) die van haaren overleeden Man, op dee
# oorlog,
en benaauwdheyd met zoo groote vermin
III.
deel
roi,7, dering van krachten, dat hem des naa

ZCI1

# door P. van Abeele geniaakt,

als begiftigde
Weduw bewaard vindt.
T tt t 2.

Het
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Het geharnaſte borſtbeeld van haaren overleeden Gemaal ſtaat op de voorzyde, zynde de rand
omzoomd met deeze tytelen:

wILHELMUS II, De1 GRAT1 APRINCE Ps AURAICAE, coMEs
NASSAv1 AE, ET c: 165o.

WILLEM DE II, Doo R GODS GENADE PRINS VAN oRANJE,
GRAAF VAN NASSOU, ENZ: 16yo.
A

Op de tegenzyde wordt gezien het borſtbeeld zyner naagelaate Weduwe, aan welke de Heer
immenum voorſloeg eene Lyfrente, evenals aan de eduwe van Frederik Hendrik, thans
van Holl, mede (1) toe te leggen, doch 't ne in bedenken gehouden, en dus door de Staaten van Holland

(1) Reſol.

derStaaten Van

#1.

bedektlyk afgeſlaagen wierdt.

et randſchrift luydt aldus:

393.

MARIA, D E1 GRAT 1A PRINCEPS MAGN.AE BRIT ANNIAE,
AURANT1 AE DOTARIA, ETC.
MARIA,

Door

GO DS GE NA DE PRINSES VAN GROOT BRIT TAN

J E, BEGIFTIG DE WE DUW VAN ORANJE, E NZ.

De gemelde jaarlykſche rent van vyf weſt wierdt overgelaaten. By de bekend
tienduyzend ponden ſterlings was aan dee maaking zyner geboorte aan de byzondere
ze Vorſtlyke Weduwe niet beſproken dan Landſchappen gedaan, liet de Prinſeſſe
onder beding, dat haar huuwelyk vrucht Weduw niet naa van haaren jongen Zoon
baar zyn moeſte, gelyk het in 't vervolg in de gunſt der Staaten te beveelen, op
was. Want ten achtſten dag naa haar Ge hoope dat hem de zelfde hooge bedienin
maals overlyden bragt zy eenen gezonden gen, die zyn Vader bezeeten had, ook
Zoon ter werreld, van wiens geboorte (5) mogten worden toegelegd. Doch dit (5) Aitze:

geſchiedde geenzins, maar wierdt wel ze-##
## aan de Hooge Vergaderingen, de byzon ker
verzoek, naderhand aan de Algemee- en oorl.
# dere (2) Staaten, en de in den Haagezyn
##
III.
deel. de Afgezanten, ſtraks wierdt kennis ge ne Staaten, aan die van (6) Holland en ##
# geeven, en daarop door de zelve de geluk Zeeland, midsgaders de ſteden Delft, Ley- (ÖReſolº.

#

wenſching zoo aan de Moeder als Groot de, en Amſterdam gedaan, van als Getuy-#"
##oli moeder gedaan. Welke thans onderling, gen over des zelfs Doop te ſtaan, door de 13 Dec.
29
Decº, en met den Keurvorſt van (3) Branden zelve aangenomen. Welke met veelepleg- #
165o. fol.
-

42O.

-

(4) Reſol zelfs voogdy raakten, doch waarvan het
der Staat.
van Holl.

23 Dec.
165o. fol.
406.

2 tol.

-

burg, in een zeer hevig geſchil over des tigheden in de Hofkapel (7) den vyftien- (i) Aitze
beſliſſen door de Staaten van Holland,

den dag des volgenden jaars verricht, en #"
daarby de jonge Prins Willem Hendrik ge- en oorlog,

mids zy zich aan de zelve vervoegd had naamd wierdt. Wien de Algemeene Staa-##
fol. 55 1.
den, aan 't Gerechtshof van dat (4) Ge ten met eene jaarlykſche rente van acht
duyzend

H Is To RIPE NN IN G EN
(1)Aitte- duyzend (1) guldens, die van Holland

IIII. Boek.

Graaven, en andere

#
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(5) 165o.

# met eene van vyfduyzend guldens (2) jaar perſoonen van het huys van Naſſou, de (5TA ze:
# lyks, waarvan de brief in eene goude Algemeene Staaten, die van (6) Holland, ##

# doos lag, boven de achthonderd guldens

de andere Hooge Vergaderingen, en de #

#lº voor de kraamkamer, even als de byzon Magiſtraaten en Predikanten van Delft en #
####
# dere steden ook ieder naar gelang met min 's Graavenhaage gevolgd. Deestalrykeſleep (6)
Reſol.
*y. 'I

-

#". dere pillegiften beſchonken. Ondertuſſchen ging van 't Hof door de Gevangenpoort #n
165: ſol was zyns Vaders lyk gebalſemd zynde tot aan 't Zieke te voet, en vandaar met van Holl.
### geenszins, om den aardt der ziekte, vol karroſſen, of met rouw behangene wa- #.
#si fol gens 't gewoonlyke gebruyk ten toon ge gens naar Delft, alwaar het lyk in de roo. '
legd, maar alles ter begraaveniſſe tegens Nieuwe kerk en den grafkelder des ge

18.

den zevenden van Lentemaand des volgen ſlachtswierdt bygezet, doch echter geens
$# Reſol. den
jaars (3) vervaardigd: welke echter, zins daarmede het misnoegen afgelegd, 't
er Staat.
van Holl.
11 Febr.

#l

mids het geweldig regenen, niet voor den gene men wegens zyne laatſte ondernee
(4) volgenden dag, doch met eene over ming op Amſterdam had opgevat : want

71.

prachtige ſtaatſië, geſchiedde. Want be men zag omtrent deezen tyd zoo van goud

-

# halven de Lyftrauwanten, Hofbedienden, als zilver deezen gedenkpenning (7)onder (7)
Aitze
ma zaaken
-

E Holi midsgaders veele rouw- en ſtaatſipaarden, de hand ſtraffeloos verkoopen, op welken

van ſtaat

# ſtandaarden, en andere ſieraadjen, die 't niet alleen de gedachtenis zyner begraave- en oorl.
III. deel,
#" lyk of voorgingen of voorgedraagen wier niſſe bewaard, maarook zyn aanſlag op fol.
553.
den, wierdt ook het zelve daarenboven Amſterdam op deeze wyze afgeſchilderd

van verſcheydene Hertogen, Prinſen,

wordt.

-

e

Met den opgang der zonne verſchynt op de eene zyde een hollend
ke ſtad

## nieuwe geſtichte blokhuyzen op

den Amſtel

aard voor Amſterdam,

# verſchiet,

wel- en visi,

even als deeze

(8) ſpreuk van den Mantuaan in den rand, gezien wordt:

#
Yſu 65 &
66.

e

CRIMINE AB UNO DISCE OMNEIS. Mb CL. XXX JULII.
, "

,

#oorVirg:
J.

vrr DIT EEN sc HELMs TUK MAAK (9) REKENING VAN AL
DIEN HOOP. 16ro. DEN 3o VAN HOOIMAAND,

van Voni
del pag: '
I22s

Teweeten van alle dezynen, of van die 't met hem hielden. Voorts is het hollende paard omgord
met eene menigte van gewapende krygsknechten, ſchuylende onder een Oranje dekkleed, waar
op een gezegelde brief gezien wordt, met dit opſchrift, zoo op den brief als het kleed:

UNION en RELIGtOn est ove

SIMULANT.

zr WEND EN DE VERE ENIGING EN DEN GODSDIENST VooR. #oi
apper

Beſchryv.
1 van Am

Dat is, Maurits nam den Godsdienſt en Willem de II. de (io) Uytrechtſche Vereeniging en de E
II. Deel.

VV V W

den fol 294s

3 54
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F65o. den Godsdienſt tot eenen dekmantel van hun beſtaan, doch de waare oorzaak in deezen was, dat

- de Staaten van Holland geenen oorlog begeerende, tegens den wil van Prins Willem, het krygs
(i) virgil volk, waar op zyne grootheyd was geveſtigd, wilden afdanken. En daarom leeſt men op den
#n-lib II. voet des pennings nog deeze (1) woorden van den zelven Heldendichter, en door den afgerichten
*** Sinon aan Palamedes toegeſchreeven:
-

V

*

QUIA BELLA VETABAT.
ERMIDS HET DEN OORLOG AFRIEDT:

Te weeten Holland, en daarin voornaamelyk Amſterdam. Op de andere zyde ziet men om
5 ovidii hooge den reukeloozen Faëton, door hooger hand uyt zynen hollenden wagen geblixemd,
Met#" verbeeldende de ſchiclyke dood des Prinſen in 't midden zyner buytenſpoorige ondernee
l# II, mingen, wiens lyk men daaronder van het Hof in 's Graavenhaage langs den Vyver ziet naar
TL)

Yſu328.

11

-

--

-

*

-

-

Delft brengen. Het randſchrift luydt (2) aldus:
MAGN IS

EXCIDIT

AUSIS.

MD CL. VI. NOVEMBRIS.

HY IS UTT Z2 NE STOUTE ONDER NEEM ING EN NEDER GESTOR T.
D EN 6 VAN SLAGT MAAND. 165o.

-

Buyten dit laatſte beſtaan, zoo tegens zyner moederlyke goederen, op den raad
van den Kardinaal Barullus, wien hy zy
leden, was hy by al de werreld om zyne be ne gedachten wegens 't uytvinden van be
gaafdheden in hoogachtinge, als bezitten tere (7) grondſtellingen in de Redenka. (7) vië de
de behalven de ſchoonheyd des lighaams, vel- en Natuurkunde ontdekt had, eynde-Mºdes
zeer uytmuntende gaaven des geeſts.
een beſluyt om zich geheel aan die be- #.
Want behalven dat hy van vyfderhande piegelingen over te geeven. Dus vertrek
taalen meeſter was, en die met veel ge kende, om alle gezelſchap te vermyden,
maks ſprak, had hy zich, geduurende zy in 't jaar zeſtienhonderdnegenentwintig
Amſterdam als van het aantaſten der Staats

#

ne jeugd, in de Hiſtoriën, Dichtkunde, naar Holland, en vandaar naar Vrieſland,
Wiskonſt, de Redenkavel- en Natuurkunde, heeft hy digt by Franeker op een Hee

volgens de nieuwe grondſtellingen van
Reynier des Kartes geoefend. Dees, te
(3) Baudr. Haye in Vrankryk, eene kleyne ſtad (3)
# in Touraine omtrent de grenzen van Poi

renſlot zich ter woon en tot het beſpiege
len der natuurlyke Godsgeleerdheyd be

# de
de woonen, nam hy aldaar de Schey- Ge- #'

geeven. Sedert naar Amſterdam (8) gaan-

fol.818. tou, uyt een Adellyk geſlacht gebooren, nees-en Ontleedkunſt by de hand, en naa pag. 87.
had in zyne jeugd onder het beſtier der eene reys in Engeland gedaan, mitsgaders
Jezuyten verſcheydene taalen, de Wis de afwyking van den zeylſteen, aldaar

Redenkavel- en Natuurkunde geleerd, doch waargenomen te hebben, ging hy naar
ten aanzien van de twee laatſte weeten Deventer woonen, uytgelokt door den
ſchappen zich, zoo wegens de wyze als Hoogenleeraar Hendrik Reynierszoon;
de
bewyzen totnogtoe in 't leeren gebruyke welke aldaar de
nieuWe .
uytgedachte
grondregels
van º: "E
ië
ga)vië de lyk, geenszins voldaan, maar (4) wel des
leerde.
# dees
de

##
##

# aangezet gevonden, om, waare het moo
pag. 13. gelyk, vaſtere gronden uyt te denken. On ſedert te Uytrecht wordende beroepen, #

dertuſſchen begaf hy zich, naar de wyze deed des Kartes eene reys naar Deenemar. *
ke,gaf verſcheydene Natuurkundige boe

der Franſche Edellieden, als vrywillige in

den dienſt van Prins Maurits, den door ken (1o) in't licht, en nam in Holland (1o) vië

luchtigſten Veldheer van dien tyd; doch,

wedergekeerd eerſt te Egmond, ſedert #"

ts) vië de mids de (5) aanvang van den Boheemſchen te Harderwyk en Uytrecht , zyn ver-Etos.
#e

oorlog, ſedert onder den Hertog9, van Beije blyf. Gelyk zyne nieuwe ſtellingen alom
#.. re, en by gevolg nevens de benden van veel geruchts maakten, zoo ontbraken er
Cartes

(6) vie de den Graaf van Bucquoy naar (6) Hunga

ook geenszins, die er (1-1) tegens ſchreeven: (rovie
# rië. Dan eyndelyk den krygsdienſt, en ja Voetius met Regius, beyde Hooglee- # # des
#

ſedert ook het wulpſche hofleeven te Parys raars te Uytrecht, deswegen onderling in Pag. I54.
moede zynde, nam hy, naa 't verkoopen een zeer hevig geſchil geraakt zynde, wiſt
de

-
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de eerſte uyt te werken, dat het leeren der vriendlyk van de Koningin ontfangen, en 165o.
(1) vië de Karteſiaanſche Wysgeerte aldaar (1) ver zy van zins wierdt (3) om onder 't op- (3) vië de
# booden wierdt. Mids deeze beweegingen, zigt van zoo uytmuntenden Wysgeer eene #*
Cartes
#3 ging des Kartes naar Eyndelgeeſt, en eyn Hoogeſchool op te rechten. Doch eer dit pag. 263.
delyk naar Egmond woonen ; maakende beſluyt werkſtellig gemaakt wierdt, vondt
zyn naam, zoo by Frederik Hendrik, als des Kartes zich van eene zeer zwaare ziek
in de eerſte Hoven en meeſte Hooge ſchoo te aangetaſt, welke hem, naadat hy, vol
len van Europa zoo grooten opgang, dat gens de wyze der Roomſche kerke, uyt .
hy door den Franſchen Koning met eene handen van eenen Auguſtyner Monnik al
#de jaarlykſche rente van drieduyzend (2) le de kerkelyke gerechten ontfangen had,
-

#

".

.

guldens wierdt begiftigd, en door Konin den (4) tweeden van Sprokkelmaand dee- # #"

pag. 252. gin Chriſtina verzocht om in Zweede te
komen, en haar in de nieuwe gronden zy
ner Wysgeerte te onderrechten. Hoezeer
hem deeze Zweedſche reys tegens de borſt
was, zoo ondernam hy die echter, en

zes jaars uyt dit leeven rukte. 's Mans ge- Cartes
dachtenis, die door zyn verblyf van twin-P***79,
tig jaaren hier te lande byna een Hollan

der geworden was, wordt, behalven door
zyne geleerde ſchriften, ook op deezen
kwam in 't begin van Wynmaand desvoor penning bewaard, dien ik aldaar tot zyne
leeden jaars te Stokholm : alwaar hy leere gemaakt vinde.

= Es

Z%# Esſº
Eſ', a

g:
'E 2)
Z #TDit pronkjuweel, ev#N
-

%" Het werelts wonder dat &#)

Zyn borſtſtuk ſtaat met mantel en bef op de voorzyde, en binnen den zoom deezer woorden,
verbeeld:

RENATUS DES CARTES, NAT Us HAGAE TURoN UM: 159o.
MORT u u s IN SUEC1 A: 165o.
RE2 NIER DES KAR TES, GEBOOREN TE HA rE IN TOURAINE:

159o. GESTORVEN IN ZWEEDE: 16fo.
Tuſſchen eenen werreldkloot, daarby ſtaat SAECULI LU MEN, LICHZ DER
# #U
W# , en eene helderſchynende zon, leeſt men op de rugzyde deeze acht Nederduytſche
1cntregels:

*

D IT PRONKj UWVEEL BEVAT

HET WERELTS WoNDER, DAT
NATUURS VERBORGENTHE DEN
DOOR POLS TEN EN ON TLE DEN,

op 'r sPrºrs VAN s rN VERSTAND.
NU RAASKALD GRIEKENLAND:

EN 'T AFG Es Loo FDE ROME
B ROMT HARS EN LOSE DROMEN.

VVV V 2

Gelyk

N E D ER L A N D SC H E

3;6
165o.

Gelyk men in 's Graavenhaage aan 't prachtige eerzuylen opgerecht, behalven
Hof des Prinſen van Oranje, wegens des vier zeer uytmuntende zeegeboogen, wel
zelfs afſterven, in diepe rouwe was, zoo ke zoo heerlyk toegeſteld en verſierd waa
hoorde men te Madrit, wegens de geluk ren, dat de koſten daarvan alleen wel zeſ
kige aankomſt der nieuwe Koninginne, tigduyzend dukaaten beliepen. Alle de
alles van vreugde weergalmen. Deeze Hoofdedellieden (*) des Spaanſchen Ryks,
Vorſtin, verzeld met haaren Broeder den verzeld van ontallyke bedienden des Ko

(*) Prove
diteur.

(r) Nani
Hiſt. van
Veneetſ.

II. deel,

Pag 182.

(*) Grands

d'Eſpagne,

Koning van Hungarië, nam haare reys nings, gingen, ieder op 't prachtigſte zyn
naar Italië over den Veneetſiaanſchen bo de uytgedoſt en opgeſchikt, voor de nieu
dem, alwaar zy met haar gevolg, vanwe we Koningin, die, verzeld van de door
ge dien uytmuntenden Vryenſtaat, door luchtigſte Jufferſchap des Spaanſchen
den Verzorger (*) Kapello (1) op de aller Ryks, onder een geduurige toejuyching
prachtigſte wyze onthaald wierdt. Te en handgeklap van oneyndige toezienders,
Milaan gekomen, nam zy afſcheyd van op eenen Koninglyken zeegewagen gezee
haaren Broeder, welke wel gewenſcht ten, en niet zoodra het Hof genaderd was,
had haar tot in Spanje te moogen verzel of wierdt, zooras zy haare voeten op de
len, om zich aldaar aan 't Hof en volk te

aarde gezet had, aan den ingang des Hofs

vertoonen, en, waare 't moogelyk, 's door den Koning haaren Gemaal, en de
Konings Dochter ten huuwelyk te krygen. Erfprinſes zyne Dochter Maria Thereza,
(3) Hubn.
Maar te Milaan verſtaande dat zyne over welke den twintigſten (3) van Herfſtmaand geſlachtk.
komſt aan 't Spaanſche Hof onaangenaam des jaars zeſtienhonderdachtendertig ge- tafel 42.

zoude zyn, begaf hy zich langs den zel booren was, met alle tekenen van hoog
ven weg weder terug naar Duytſchland, achtinge verwelkomd en ontfangen. In
evenals zyne Zuſter te ſcheep naar Span de Roomſche Nederlanden zelfs, wegens
je: daar ieder, doch voornaamelyk Ma dat de Spaanſche Werreld thans door twee

# Le
laſon de
la Toiſ.

d'Or fol.
282.

drit het geweldig drok had in alles tot zoo uytmuntende lichten beſtraald wierdt,
haare intreede te vervaardigen. In de zoo uyt wier vereeniginge ieder de vruchtbaar
(2) ſtad waaren alle de gevels der heyd van eene nieuwe Lente voorſpelde,
uyzen met zyde en goude lakenen behan wierden deeze drie penningen op 't vol
gen en opgeſierd, op alle de toegangen der trekken van 't voorheen geſlooten huuwe
ſtraaten vier groote en veertig kleyne over lyk in dit jaar in 't licht gegeeven.

#

4) Reſol. :

1. Het geharnaſte borſtbeeld de Spaanſchen Konings, wien de Staaten van Holland in (4) dit

erStaaten Jaar beſlooten voortaan

in de Latyn

e als eene onzydige taal te zullen ſchryven, ſtaat, met de

van Holl. Ridderordre van 't Guldenvlies geſierd, op de voorzyde, en in den rand dit omſchrift:
I DeC.
165o. fol.
-

357.

PHILIPPUs IIII, HISPANIARUM REX.

PHILIPS DE IV, KONING VAN SPANJE.
De
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De gekroonde Ooſtenrykſche werreld wordt van de Zon en Maan, dat is van den luyſter des 165o.
Konings en der Koninginne, welke laatſte deeze haare nieuwe heerlykheyd van den eerſten, gelyk
de maan haar licht van de zon, ontleent, op de rugzyde, en onder deeze ſpreuk beſchee
men S

CUM SOLE (1) ET ASTRIS.

(1) Mauſ.
de la Toiſ,

d'Or. pag:

ME2 DE ZON EN STERREN.

T

34O.

II. De tweede, die een legpenning en gevolgelyk kleyner is, heeft de zelfde verbeelding, en
vereyſcht dierhalven geene byzondere beſchryving. Zynde alleen hier aanmerkelyk dat de ver
toonde werreldkloot het Ooſtenrykſche wapenſchild is, 't gene uyt een rood veld en eene witte

dwarsſtreep beſtaat, en, gelyk ſommigen willen, van Leopold den II. Hertog van Ooſtenryk,
in 't jaar elfhonderddrieënnegentig, zoude herkomſtig zyn. Alswanneer hy, in eenen veldſlag te
# de Ongeloovigen zyne banier hebbende verlooren, zynen witten ſluijer in 't bloed der ge- (2) Juriſp;

heuvelden rºod verººrde, en (2) dien, zynde alleenlyk met eene dwarsſtreep en zooverre hy dien Heroica.
#*
in de hand gehouden had wit gebleeven, aldus opſtak, en op die wyze de zynen tot de overwin- fol. 144.
ning opwekte.

III. Op de eene zyde van den derden leeſt men, rondom de borſtbeelden des Konings en zy
ner Gemaalinne, dit randſchrift:
A

PHILIPP us IIII, ET MARIA ANNA, HIS PAN 1ARUM
MONAR CHAE. 16yo.

PHILIPS DE IV, EN MARIA ANNA, OPPER HE ERSCHE RS
VAN SPANj E. 16fo.

De Spaanſche werreld wordt tuſſchen twee fruythoorns, die het zinnebeeld der vruchtbaarheyd
-

-

zyn, en waarom men op eenen penning (3) van Etruſcilla de Vruchtbaarheyd met eenen fruyt-

) Ou2
#
R.
3

hoorn in haaren arm verbeeld vindt, en waarmede men alhier wenſchte dat dit nieuwe huuwe- Moog.

lyk mogte worden gezegend, op de andere z de door eene ryzende lentezon,
Het byſchrift is #usdaanig:

# is, beſcheenen.

die in 't teken der Pºk39"

VERE NO VO.
AIN EENE NIEUWE LENTE.

Benevens deeze huuwelyksvlammen, den zyns Konings vervoegde. Die den
bleef het vuur des oorlogs in de Roomſche veldtogt met het beleg van Katelet open
Nederlanden nog even hevig branden. den, en die ſtad, onaangezien de Mark
van Vandy zich daarin met de uyter
Zulks de Aartshertog Leopold, mids de graaf
ſte
kloekmoedigheyd
(6) verweerde, bin- # De
voorige tweeſpalt in Vrankryk in dit jaar

rt

door het gevangen neemen der Prinſen van nen vyf dagen, op den veertienden van #
Kondé en Konti, midsgaders des Herto Bloeimaand veroverden. Sedert rukten Louis ,

# gen van (4) Longeville, opnieuws meer de Spanjaards voor Kapelle, het gene hen, #
VE# dan ooit ontvonkt was, zich met het mids 't in geenen ſtaat van tegenweer was,
II dee, Spaanſche leger vroegtyds op de Franſche wierdt geleverd, en dus de weg geopend,
* grenzen vertoonde, onder voorgeeven om op den zeſtienden van Zomermaand
van de verloſſing der gevangene Prinſen, Guize zelf aan te taſten. In deeze ſtad,
en den Vreede, die hy zeyde dat doorden die met zeer hechte wallen, verſcheydene
Kardinaal van Mazaryn alleen zoude ver halvemaanen, hoorn- en andere veſting
hinderd geweeſt zyn, te willen bewerken. werken wel geſterkt was, had de Heer

Het zelfde betuygde ook de Graaf van Bridieu het bevel, en een beſluytſgeno
Turenne, die hierom Stenay hebbende in men van het uyterſte af te wachten, op
bezit genomen zich met zyne onderhoori hoope van door den Maarſchalk van Ples- #n
#! Larrey ge benden voor de gevangene Prinſen ver # bytyds ontzet te worden. De van Loº
-

#

klaarde, en om hunne

#

Ver

Spanjaards integendeel, wier leger wel #.

XIV tomeloſſing (5) en den langgewenſchten Vreede dertigduyzend man (7) ſterk was, zetteden iſ deel,
#* te bekomen zich by de Spanjaards, vyan de aanvechtingen te krachtiger voort, ver- #9.

*

Tii, zeel,

Xxx x

dub- " "

'
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165o. dubbelden van alle kanten hun geweld, en

eenen zak met buskruyd en brood ge

deeden des nachts tuſſchen den zes-en ze

laaden waaren, en dus naar 't Spaanſche
venentwintigſten van twee zyden zoo leger trokken. Doch deeze waaren niet
krachtigen aanval, dat zy door twee poor zoodra in de vlakte van Kapelle gekomen,
ten in de ſtad drongen, en al vechtende of wierden door vierhonderd Françoizen

de vlugtende bezettelingen tot in het ſlot aangetaſt, en door de vrees bevangen, dat
vervolgden , wiens buytenwerken nog by 't aangaan van 't buskruyd zy allen
dien zelfden nacht veroverd wierden. Den

of verbrand of aan ſlenters geſlaagen zou

Stedevoogd ontzonk daarom de moed niet,

den worden.

Dierhalven verre van zich

maar deed, eer de vyand zich daarvoor te verweeren, ſmeeten zy aanſtonds het

begroef, ſtraks eenen geweldigen uytval, brood en buskruyd van hunne paarden, en
ſloeg er de zeshonderd ingedrongene Span zetteden het op een vlugten, waar door zoo
jaards weder uyt, en gaf dus aan den groote hongersnood, door het ontbeeren
Maarſchalk van Plesſis-Praslin gelegenheyd van deezen verwachten toevoer onder de
om den beleggeren, welke reeds ge belegeraars ontſtondt, dat zy, ziende
brek aan alles leeden, nogmeer den toe veelen der hunnen reeds van honger
voer af te ſnyden. Zulks de uytſlag der geſneuveld, hoeverre ook de aanvech
belegeringe alleen afhing van 't ontfangen tingen waaren voortgezet, echter het be
van zeker geleyde,'tgene de Spanjaards den leg moeſten opbreeken. 't Gene aanley
(5)Parival negenentwintigſten van Zomermaand van ding tot het munten van deezen gedenk
ſiecle de
penning, door J: Mauger gemaakt, ge
fer. tom.I. Kapelle verwachtten, en uyt vyftienhon
Pag. 47 I. derd (1) ruyteren beſtond, die ieder met geeven heeft.

Tot randſchrift leeſt men rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, op de voorzyde deeze
woorden:

LUDovicus XIIII, REx CHRISTIANissim vs.
Lo DE WrK DE XIV, ALLE RCHRISTEL rKSTE KONING.
De ſtad Guize, leunende op een zeegeteken

van

vyandlyke wapenen,

heeft het hoofd met

(#)
Andr: eene muurkroon verſierd, en in de rechter hand eene andere van bloemen, gras, en groene kruy
Alciati

den, by de Ouden Graminea (2) en Obſidionalis genaamd, met welke zyden verloſſer eener bele

#.

gerde ſtad vereerden. Het om- en opſchrift is dusdaanig:
HISPAN ORUM COMMEATU INTERCEPTO,
GUISA LIBERATA. MDCL.
DE TO EVO ER VAN LEEFTOCHT DER SPA Nj AARDEN ONDER
SCHEP T Z rN DE, IS GUIZE ONTZET 16yo.

Wel verre vandat de Spanjaardsdoor het
opbreeken der belegeringe van Guizeneêr
Gº Holl. ſlagtig zouden geworden zyn, trokken zy
#4 integendeel dieper Vrankryk in, verover
O

Chateau Porçien, en een groot getal ande
re kleyne ſteden. Ja eyndelyk, naa een

wakker beleg van dertien dagen, zich
ook, op den derden van Oogſtmaand, van

#” den (3) Vervins, Marle, Monkornet, Retel meeſter gemaakt hebbende, toogen
zy

H I S TO RIP EN N IN GE N.

IIII. Boek.

359

zy over de rivier de Aisne, en, hunnen mids de regenachtige naatyd , en het 165o.
togt tuſſchen Rheyms en Fimes over Jon daardoor opzwellen der Maaze, niet

chery voortzettende, kwamen eyndelyk

min met het water dan het vuur van

te Ferté Milon eene dagreyze van Parys, binnen hadden te ſtryden. Doch echter
met voorneemen om de gevangene Prinſen met den tyd alle die hinderpaalen tebo
van het ſlot van Bois Vinçennes te verlos ven zynde gekomen, en hebbende den
ſen. Maar het Hof, tydig van dit voor onderſtand van vierhonderd man, dien

neemen zynde verwittigd, had de zelve de Heer Willequier, Stedevoogd van Se

(i)wic- bereyds (I) naar Markousſi,

dan, den negenden van Wynmaand in

quefort

vier ſchepen (4) de Maaze af, en voorts

en vandaar
ſedert naar Havre de Grace laaten vervoe

#. ren. Zulks de Aartshertog, dit voornee over het ondergeloopen land des nachts

(4) De

#n
Hiſt. de
Louis

fol.226. men miſlukt ziende, aan den Hertog van meende in de ſtad te werpen, by 't op
Orleans, den dertigſten van Oogſtmaand, gaan van den dag tydig ontdekt, en door

I. pag.

(2) Holl uyt (2) Bazoche met eenen brief bekend 't grof geſchut genoodzaakt onverrichter

2.43 •

XIV.tom,

# maakte, hoe hy van zyne Spaanſche Ma zaake terug te trekken, zoo moeſt de be
p# 44. jeſteyt gevolmagtigd was, om eenen Vree legerde ſtad zich eyndelyk den zesden van
de te ſluyten, en dierhalven verzocht, Slagtmaand aan 't leger des Aartshertogen
dewyl hy zynen perſoon en krygSmagten overgeeven. Welke het uyteynde deezer
tot zynen dienſt aanboodt, hierop een belegeringe niet hebbende afgewacht, zich
gunſtig beſluyt te neemen. Dan ziende vooraf in perſoon naar Bruſſel had begee
by herſchryven des Hertogen, die vooraf ven, daar hy wegens het (5) winnen van
de plaats, den tyd, en de perſoonen om te Mouzon, en de andere voordeelen, ge
handelen verzocht te weeten, hoedat de duurende dees veldtogt behaald, op eene

(5) Holl.

aangebooden Vreede geenszinszoo vaardig, zeer plegtige wyzede(6)Ambroziaanſchen
als hy zich verbeeld had, te maaken waare; lofzang in de Hoofdkerk deed zingen, en

(6) Aitze

, liet hy zyne benden tot digt onder Parys ook in dit jaar, naa ingenomen raad,

Merkurius

anno 165o,
pag. 52.
ma zaaken
van ſtaat
en oorl.

III, deel 5
## ſtroopen, alles in rep en roer (3) brengen, ſtaande de bediening van den Heer Johan fol. 483

Veneetſ

en trekkende, mids 't gebrek van leevens
## middelen, ſedert terug over de rivier de
pag. 219. "E".
Aisne naar Mouzon, deed hy die ſtad,
welke tuſſchen Sedan en Stenay op de
-

|

-

vander Tommen goed vondt, de Koning
lyke gelden, welke door de molens voor
het gebruyk van het water en den wind
totnogtoe elders betaald geweeſt waaren,

Maas is gelegen, en de gemeenſchap tuſ aan de ſtads ſchatkiſt toe te voegen, waar
ſchen Luxemburg en de gewonnene kleyne van de gedachtenis op deezen legpenning,
ſteedtjes in Vrankryk ſloot, in 't laatſt van die ten gebruyke van de Schatkamer van
Herfſtmaand berend zynde, met groote Bruſſel gemunt en omgedeeld is, wordt
kracht door zyne benden aantaſten, die, bewaard gevonden.
º

De eene zyde verbeeldt eenen water- en windmoolen; binnen dit randſchrift:

AURAE NOBIS FAMUL ANTUR ET UNDAE.
DE WIND EN EN WATE REN

STAAN ows TEN DIENST:

, V

Op de andere zyde wordt het wapenſchild van den Heer en Meeſter Johan vander Tommen 3
(7) zynde in dit jaar Schepen der ſtad Bruſſel, en in den rand dit omſchrift gezien:

(7)Troph
de Brab:

tomel Is
fol. 463;

MoLIs REGIIs URBANo THEsAURO ADDITIS. 16ro.
DE KONING L rKE Mo LENS AAN DE STADS
\-

SGHATKISTE TOEGEVOEGD. 165o.'
Xxx x 2

'
Naa

36o
165o.
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Naa 't winnen van Mouzon trokken de

nog dien zelfden avond tot digt onder de

Spanjaards in de grensſteden, en leyden ſtad genaderd, doende zes kanonſchoo
alom eene zwaare bezetting in de in dit jaar
gewonnene kleyne plaatsjes,om in't volgen
de jaar aldus bytyds weder in 't veld te
konnen verſchynen. Maar de Kardinaal van
(1) Nani
Hiſt. van
Veneetſ.

MI. deel,
p2g. 2 19.

ten, om haar van Zyne aankomſt te ver

wittigen, doch geen antwoord, mids het

overgaan der plaatſe, krygende, liet hy,
om meer ſpoeds te maaken, zyn voetvolk

Mazaryn, hebbende zich niet alleen van achter, en ſloeg vroeg 's morgens met zy
Bourgondië en Normandië, Landvoog ne ruyterye naar Retél op weg: daar hy
dyen (1) der gevangene Prinſen, verze niet alleen de ſtad overgegeeven, maarook
kerd, maarook ſedert met een ontzaglyk het vyandlyke leger in volle ſlagorde ge

leger Bordeaux, dat door de Spaanſche
vloot tegens den Koning openlyk geſtee
ven wierdt, tot onderwerpinggedwongen,
verreysde naar Chalons, gaf de benden
alom geld op de hand, en rukkende in 't
kort een bequaam leger uyt de naaſtgelege
ne bezettingen byeen, deed door den

ſchaard vondt. Hierover niet weynig ver
baasd, beſloot hy, mids het aftrekken niet
wel doenlyk was, den vyand zelf aan te

taſten, deed zyn voetvolk voortrukken,
en nevens zyne ruytery in orde geſchaard
zynde, met eene zoo weêrgalooze dap
perheyd op de Françoizen aanvallen, dat

Maarſchalk van Plesſis-Praslin Retél, dat daardoor beyde hunne vleugels wel een

aan den Spanjaard den overtogt over de vierdedeel van een uur wegs achter hunge
Aisne, en het uytſchryven van de brand ſchut gedreeven wierden. Doch alhier
ſchatting tot onder de poorten van Parys door hunne (4) ruytery onderſteund, her (4) De
(1) De

verſchafte, den negenden van (2) Winter ſtelden zy zich eerlang, en hebbende,

Riencourt

maand belegeren, en ſedert met ſtorm o mids hun groot getal, dubbele geleden en
ſtorm aantaſten : in welke de Spanjaards dus groot voordeel, noodzaakten zy eyn
en Italiaanen, onder den Stedevoogd del delyk den Graaf van Turenne, wiens volk
Ponti, met de zelve telkens af te ſlaan, halfzoo ſterk was, ten koſte (5) van acht
eenen zonderlingen blyk van moed en dap veldſtukken, en ruym drieduyzend zoo
perheyd gaaven. Dan de Stedevoogd on dooden als gevangenen, nevens het ſlag
dertuſſchen, ziende de onwilligheyd der veld de glorider overwinninge in handen
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burgeren, den vyand in denderden aanval der Françoizen te laaten. Die met veele 25Qa
meeſter van den wal, en zich dus genood ſtaatlykheden de veroverde vendels in de
zaakt hals over kop zich in 't ſlot te wer Hoofdkerk te Parys opgehangen, aldaar
pen, gaf den zeventienden by verdrag die wegens het bekomen voordeel met keu
ſterkte over, en wierdt, nog twaalfhonderd rig maatgezang den Hemel gedankt, en
man ſterk, naar Kapelle geleyd. Onder op laateren tyd ter gedachtenis deezer
tuſſchen had de Graaf van Turenne zeven overwinninge, die Vrankryk van de
(3)Holl.
Merkurius

anno 165o.

pag. 61.

duyzend (3) ruyters en drieduyzend voet uytgeſchreeve brandſchatting bevrydde,
gaſten byeen gerukt, om de belegerde den volgenden penning gemunt heb

plaats te ontzetten, en was tot dat eynde

ben.

Op de voorzyde ſtaat het kopſtuk des Franſchen Konings, en daarrondom in den rand dit op
ſchrift:

LUDO VICUs XIIII, REX CHRISTIANISS1M us.

Lo DE WrK DE xIV, ALLERCHRISTEL rKs TE kon ING.
-

-

De gevleugelde Overwinning, vertreedende de Tweedragt met de voeten, houdt aan den ſlin
keren arm een ſchild , en met de rechter hand eene ſpeer, binnen dit omſchrift:
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OVERWINNING B r RE TE L. 165o.
En opdat men weete op wien deeze overwinning behaald zy, leeſt men, tot volmaaking van
den voorgaanden onvolkomen zin, op het gemelde ſchild:
DE HISPANIS.

-

OP DE SPANJAARDS.

Aldus eyndigde tegelyk met den veld
togt byna het Oude jaar, zynde het Nieu
we zeer merkwaardig door de groote
Staatsvergadering, die geduurende het zel
'Vr) Reſol.
derStaaten ve in 's Graavenhaage, op het (1) ver
van Holl. zoek der Staaten van Holland, wierdt ge

geeringsvorm van 't Krygsvolk, als welke

1651.

drie hoofdzaaken het voorwerp dier door
luchtige Vergaderinge en haarer verhande
lingen ſtonden te weezen. Geen won
der was 't ſtraks over deeze drie hoofd

punten een groote verſcheydenheyd van

#Nov, houden. Deeze (2) waaren , zoodra de gevoelens onder zoogroot getal van Leden
#" de Prins van Oranje overleeden was, be te ontdekken, als wier byzonder en huys

2) Reſol kommerd en bezorgd geweeſt, om niet lyk Staatsbeſtier onderling zoo zeer van

#" min tuſſchen de byzondere ſteden van hun elkandere verſchilde. Ondertuſſchen, zul
12Noy, eygen Geweſt, dan tuſſchen alle de Staa lende het ſtuk van den Godsdienſt worden
#. " tender Uytrechtſche Vereeniginge in 't al verhandeld, verſcheenen vyf Gemagtig
gemeen, onderling de noodige eendragt, den (11) vanwege de Kerkvergaderingen (11)Aitze
vriendſchap, en vertrouwendheyd te doen der byzondere Landſchappen, om, naa de #"
bloeijen, en vonden goed, ziende dat de handhaaving van den Hervormden Gods- foi g.'
Staat ſedert zyne oprechting nog nooit dienſt ten dierſte te hebben aanbevolen, #, ni
YReſol. zonder Stadhouder (3) geweeſt was, en er hunne Hoogmoogenden aan te zetten, ten #
$# Staat.

# nog veele zaaken ontbraaken, die gere eynde de Kerkdienſten en aanwas der #
#jan

geld dienden te worden, om eene Stad Roomſchen in de Vereenigde Geweſten #n

#t. fol

houderlooze Regeering in te voeren, met

mogten geweerd worden om 't welkeuyt #

# Aitze- (4) kenniſſe van de Gemagtigden der Al te voeren zy een berichtſchrift, twintig #"
gemeene Staaten, aan de zes andere Land leden groot, aan de Vergaderinge overle
# ſchappen niet alleen te ſchryven, maarook verden. Op dit verzoek, vermids Hol
door eene plegtige bezending hen tot het land en anderen (12) ſtaande hielden, dat (12)Aitze
houden eener Algemeene Staatsvergaderin men om de Vryheyd van Geweeten de wa- #.
(5) Reſol
# getelaaten uytnodigen. Dit verzoek wierdt penen eerryds had opgenomen, en geens- fol. 61.
van Holl. (5)by allen goedgekeurd, en de beſchreeve zins eene Inquiſitie, die men toenmaals
#. vergadering, die uyt meer dan driehon verfoeid had, althans diende in te voeren;
34# en derd perſoonen beſtondt, den achttienden ſtelde men den zevenentwintigſten van
#eel (6) van Louwmaand op de groote (7) Zaa Louwmaand vaſt, den Hervormden Gods
erStaaten le van 't Hof door den Voorzitter Pibo dienſt in de openbaare kerken der Veree
# van (8) Doma, wegens de Staaten van nigde Geweſten altoos te zullen handhaa

# #rſt
Leeuw,

i&#ol. Vrieſland, met eene ſierlyke redevoering ven; de andere Gezindheden, dieby oog

#

gedoogd wierden, in tucht en
#Reſo geopend. De Heer Kats, vermaard door
der SE zyne dichtkundige werken, nam, zoodra toom houden; de Plakaaten tegens de

#" decs geëyndigd had, het woord open ont Roomsgezinden ter uytvoeringe leggen;
1858. fol. vouwde in eene lange aanſpraak de reden, het vrypoſtig inkomen hunner geordende
#Angs welke de Staaten van Holland zyme Mee Geeſtlyken, het prediken in de Duytſche
ma Herſt.ſters gehad hadden, om deeze doorluchti taal by de uytheemſche Afgezanten belet
# ge ſamenroeping der
Staaten ten; en eyndelyk de beſluyten tot het in
(,,Boek te doen: vertrouwende dat de beſchreeve voeren der Hervorminge in de Meijery
# Vergadering, evenals eertyds Gods volk, van 's Hertogenboſch ſtiptelyk naakomen.
XX, Y," dat van Dan af tot (9) Berſcba toe als maar Sedert wierden op het ſtuk der Uytrecht
#eeneenig man was, zoude eendragtig zyn ſche Vereeniginge, en wegens het op de
#" in 't neemen der beſluyten, op 't ſtuk van been houden van 't krygsvolk, zoo door (15)Aitze

#

# de ## I# V## Her de Staaten van Vrieſland, Groeninge, ma Herſt,
v07//lden
Godsdienſt, en den ſtaat en re Uytrecht, en Zeeland, als die van (13) Leeuw,
fol.
l, 68s
Ol. 496.
49
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165 I. Holland, verſcheydene wydloopige ver gezettede Heeren weder bequaam tot alle
toogſchriften ingeleverd, en eyndelyk Staatsampten, en magtigden iedere ſtad tot
r

-

vaſtgeſteld, dat het ieder Landſchap vry haar eyge Magiſtraatsbeſtelling. Daaren
ſtondt een en Stadhouder naar Zynen zin

boven ook de krygstucht, zoo in 't afleg

te kiezen: uyt krachte van welk beſluyt gen (2) van den eed als 't geeven van laſt-##
die van Groeninge, Drente, en de Om brieven, en andere (3) zaaken van dien #.
melanden Prins Willem van Naſſou , aardr hebbende geregeld, is deeze door- # #
Stadhouder van Vrieſland, ook voor den luchtige en plegtige Vergadering den een- # #
hunnen aannaamen.

Het Opperkrygsge

entwintigſten van Oogſtmaand, naa 't vaſt- #

zag, zoo over de benden te lande als de leggen deezer grondſlagen van den Staat, "”
vlooten te water, wierdt aan niemand op tot zoo groot een genoegen der onderling
gedraagen, maar dat bewind door eenen verbondene Staaten geſcheyden, dat die

van Holland, om daarvan de gedachtenis
Tromp als Onderadmiraal ter zee, waar te bewaaren, het maaken van eenen gedenk
genomen. Zy beveſtigden opnieuws, het penning (4) voorſloegen. , Zulks de Heer #
Uytrechtſche Verbond, en deeden alle de Jakob Kats Loontrekkende Raadsman van # #
ſtukken van den laatſtgehouden handel des dat Geweſt, zeker door hem opgeſteld
OVCT
Prinſen, tegens Amſterdam, en de zes ge ontwerp daarvan de
(5)Reſol.
vangengezettede Heeren ondernomen, als handigde dan dewyl men ſedert verſtondt, der
Staat.

Onderbevelhebber te lande, evenals door

#

O.

met geweld uytgevoerd, en tegens de Vry hoe de Staaten (5) van Zeeland, volgens van Holl.
heyd des Lands ſtrydig, evenals ook de 't ontwerp van hunnen Loontrekkenden #ie
daaropgevolgde dankzeggingen, als wee Raadsman Johan de (6) Brune, 't gene #"
zende afgeperſt, uyt de daglykſten van weynig van dat van den Heer Kats ver- (6) A#e
Zy kondigden (1) eene al ſcheelde, den eerſten der twee volgende #
(t)Aitte Staat ligten.
ma Herſt.
gemeene vergiffenis af voor allen die daar penningen deeden maaken, zoo is op der fol. 148.
Leeuw,

ſol, 189.

aan deel gehad hadden, verklaarden de af eerſten voorſlag voorts niets beſlooten.
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I. De Nederlandſche maagd,van een Hemellicht beſtraald, en houdende den Hoed der Vryheyd
op eene ſpeer, zit, onaangezien het ſterk blaazen van vier ſtormwinden, in 't midden der zee

opeene onwankelbaare ſteenrots, die behangen is met de ſamengeſnoerde wapenſchilden der zeven
Vereenigde Landſchappen, onder deeze bovengeſtelde ſpreuk, op de eene zyde van den eerſten:
/

UT RUPES IMMOT A MARI, STANT FOEDERE JUNCTI.
GE LYK EENE ON BEWEEGELTKE ROTS IN ZEE, STAAN Zr
VAST DOOR HET VERBOND VEREENIGD.
Te

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

IIII. Boek.

363

Te weeten, door het Uytrechtſche, 't gene in 't jaar vyftienhonderdnegenenzeventig was ge- 165f.
ſlooten, en thans nogmeer bekrachtigd. De andere zyde heeft geene verbeelding, maar dit uyt-T"
voerige opſchrift:

DUM TOTUS MIRATUR ORBIS,
ET AN CEPS EXSPECTAT QUO RES FOED ERAT I BELGII
A MORTE AR AUSION ENSIUM PRINCIPIS EVASUR.AE SINT,
ALI IS ALIA AUGURANTIBUS,
MAGNA BATAVORUM AUL A AD SOL EN NE

PRO CERU M CONSI LIUM AP ERTA,

TAN DEM ANNUENTE DEO,

RELIGIONE, FOEDERE, ET MILITIA
FORTITER ASSERTIS,

SOCII IN ORBEM DAT IS ACCEPTISQUE MAN IBU S
A SE INVICEM AMICE DIMISSI,
MALORUM SPEM AC VOTA FEFEL LERU NT,
BONO RU M SUPER ARU NT.
MD CL I, XXVI AUGUST I.

4

IN CUJUs REI MEMORIAM ZELAN DIAE PRO CERES
NUMISMA HOC CUDI JUSSERUNT.

rERWrL DE GANsc HE WERRELD VERWoN DER D STAAT,
EN IN ONZEKERHErD VERWACHT,

HOE DE ZAAKEN DER VERE ENIGDE NEDERLAND EN,
NAA DE DOOD VAN DEN PRINS VAN ORANJE,
ZULLEN AFLOOPEN,

DE EEN DIY DE ANDER DAzr VoorsPELLENDE,
WEGENS HET OPEN EN DER GROOTE HOFZAA LE
VAN HOLLAND,
TOT HET HOUD EN EEN ER PLE GTIGE VERGADER IN GE

DER STAAT EN;
-

Zo O Z rN DE BONDGE NooTEN,
HEBBEN DE ETND ELTK ONDER GODS GUNS2'

DEN GODSDIENST, DE VERBONDEN, EN DE KR rGSZAAKEN
KRACHTIG VERZEKERD,
EN DAAR OP ONDERLING IN 'T RONDE DE HAND
GE GE EVEN EN ONTFANG EN,

IN VRIENDSCHAP VAN ELKANDERE GE sc HErD EN,
EN HEBBEN ZOO WEL DE HO OPE EN WENSCHEN

DER BOOZEN VERT DELD,
ALS DER GOED EN OVERTROFFEN.

DEN 26 VAN OOG STMAAND DES JAARS 1651.
TER GEDACHTE NIS

VAN WELKE ZAAK DE STAATEN VAN ZEELAND

DEEZEN PENNING HEBBEN DOEN MUNTEN.

II. De tweede verbeeldt op de voorzyde, tuſſchen het jaartal 1652, want hy eerſt in 't vol

gende jaar gemaakt is, de Nederlandſche Maagd, in de eene hand haar ſchild en in de andere op
een ſpeer den Hoed der Vryheyd houdende, en ſtaande onder de byzondere wapenſchilden der
zeven Vereenigde Geweſten.
Yyyy 2

Op
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Op de tegenzyde wordt cene ſteenrots door vier blaazende winden, in 't midden van eene be
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1651.
-T roerde zee vruchteloos beſtookt; volgens dit randſchrift:

UT RUPES IMMOTA MARI, ST ANT FOED ER E JUN CT I.
GEL rK EE NE ON WAN KEL BAA RE RO T'S IN ZEE, STAAN Z r PAL
DOOR HET VERBOND VERE ENIGD.
-

En niet zonder reden, want men hoor

(r) Aitze

#
fol. 43.

verwachting der quaadaardtigen verydeld
de op 't afſterven (1) van den Prins open waaren. Daarenboven vonden zy goed
lyk van den predikſtoel voorgeeven, hoe het houden van eenen algemeenen Dank
de Staat onthoofd, geen Koning in Iſraël, dag, tegen den dertienden van Herfſt
en gevolgelyk te vreezen was, dat die door maand, door alle de Vereenigde Geweſten
twiſt en verwarring ſtondt aan duygen te uyt te ſchryven , die, naa dat de kerk

ſpatten. Ja de Spaanſche Afgezant Brun dienſten geëyndigd waaren, met het los
in Brabant komende betuygde, op 't over ſen van 't geſchut, luyden (3) der klok- (3) Aize
lyden van den Prins, dat zynen Meeſter

ken, branden van pektonnen, en bedry- #"

in lange jaaren geen gewenſchter tyding ven van allerhande vrolykheyd gevierd en oorlog,
was ter ooren gekomen, dewyl hy den val wierdt. Onder welke de zulken voornaa- #
van den Staat door de onderlinge verdeeld melyk uytmuntten, welke, eene volſlaa
heden te gemoete zag. Doch dewyl de ge vrye Staatſche regeering beminnende,

hoope van de zoodaanigen, door het zoo nu het hart en den mond vol hadden van
gelukkig eyndigen der beſchreeve groote het geluk, 't gene den Lande daar uyt in
Vergaderinge te leur geſteld was, begaa het toekomende te verwachten ſtondt.
ven zich alle de beſchreevene Leden
En dat die van den Huyze van la Court
een plegtige wyze, ten tien uuren des onder deeze geene van de minſten waa
morgens, naar de Hofkapel, daar zich ren, kan niet alleen uyt hunne naamaals
ook alle de in den Haagzynde hooge Staats in 't licht gegeevene ſchriften , maar
vergaderingen, als daartoe uytdrukkelyk ook uyt deezen gedenkpenning genoeg
genodig zynde, lieten vinden ; om den zaam beweezen worden, welke door Ja
Almoogenden te danken, wegens dat zoo kob de la Court, ter gedachtenis van
(:) Aitze (2) hoogwigtige raadsbeſluyten met zoo het houden dier groote Vergaderinge,
#". groote eendragt genomen, de grondveſten aan zynen Kleynzoon is vereerd gewor
fol. 189

van den Staat verzekerd, en de hoop en

den.

-

t

(4) Aitze

Op de eene zyde is de Algemeene Staatsvergadering verbeeld, gelyk ze op de groote Zaale

# Hºrſt van 't Hof is gehouden, zynde (4) ter wederzyden, naa 't opruymen der koopwinkelen, hoog
Leeuw, opgaande geſtoelten, naar de wyze eener ſchouwplaatſe, opgeſlaagen, en in het in 't midden
fol. 51.
Ai

opengelaate pad eene langwerpige vierkante tafel gezet, aan welker eynde de Voorzitter der

## Vergaderinge, en naaſt hem aan zyne ſlinker hand de Griffier (r) zit. Voor deeze tafel, die,
Leeuw,

gelyk alle de banken en muuren , met groen laken bekleed was, leeſt men op den voorgronddee

fol. 52.

zes pennings:

-
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1651.
STANT FOEDERE JUNCTI.

"-een

Z2 STAAN VAST DOOR '2' VERBOND VEREENVIGD,

Dees begiftigde Kleynzoon mede Jakob genaamd, welke naamaals, den elfden van Winter. (r) Uyt de
Archiven
Meeſter in beyde de rechten verklaard wierdt, heeft tot Broeder gehadt Peter de la Court, die des Ge.
door zyne in 't licht gegeevene ſchriften voor de Staatſche regeering eenen onſtervelyken naam ſlachts.

maand des jaars zeſtienhonderdvyfenzeventig, op de Hooge ſchool te Leyde met de kap (1)
bekomen heeft.

Het randſchrift deezer zyde luydt aldus:

JACoBus DE LA CO U R T N E P o T 1 E FIL1o,

MONUMENT U M HOC FIRMAT 1 FOEDE R1s,
l

ANNO NAT 1v1T AT 1s 165 1, Do No DE D 1T.
JAKOB DE LA COURT HEEFT DIT GEDENKTEKEN DES
BEVESTIGD EN VERBONDS,
w-

HANG EN DE AAN EENE GOUDE KETEN,

AAN ZTN ZOONS ZOON, IN 'T JAAR Z rNER

GE BOOR TE 1651,

roz E EN GE sc HENK

GE GE EVE W.

w

Onder den Prins van Oranje, die op de andere zyde dood ter aarde legt,

leeſt men dit Fran

ſche byſchrift:
VIVE LA LIBERTE !
LE EVE DE VRTHE TD!

Voorts ziet men zeven vogels, het zinnebeeld der zeven Vereenigde Geweſten, die vanonder

het net, dat hen te voore was over het hoofd getrokken, met eendragt opvliegende zich verloſ
ſen, waarrondom in den rand te leezen ſtaat:

ILL ECEBR Is IRRETITI, ET VI O PPRESs 1, DE I CLEMENT 1A
LIBERAT 1, CONCORD Es RESURGUNT.
#

.

Door ºr LoKAAs VERSTRIKT, Doo R 'r GEWELD oNDER
DRUKT, EN Door GoD's Go E DERTIE RENHErD VER
LOST Z2GN DE, VERHEFFEN ZT ZICH WE DER

EENDRAGTIGL rK.
-

r

')

-

1-

De Spanjaards, die, gelyk gemeld is,

r

t

* *

en langs (2) Duynkerke en de Spaanſche (2) Aitzei

ma zaaken
zich niet min dan veele anderen, wegens Nederlanden zich tot het verbeyden van van
ſtaat
den uytſlag deezer roemruchtige Vergade gunſtiger gelegenheyd naar Keulen begaf. en oorl.
deel,
ringe bedroogen vonden, hadden in Neder Maar dit ſtilde geenszins de inlandſche be III.
fol. 644,
land weder alles tot eenen vroegen veld weegingen des Ryks: want de Prins van
togt tegens Vrankryk vervaardigd. Alwaar Kondé zich uyt wantrouwen ſedert van 't
de gevangene Prinſen door toedoen van 't Hof op't onverwachtſt verwyderd hebben
-Parlement in vryheyd geſteld wierden, en de, begaf zich over Montrord naar Bor
de Kardinaal van Mazaryn, zich geens deaux, dat nevens geheel Guiënne tegens
zins door de laatſt by Retél behaalde lau het Hof zyne zyde koos, en ſloot, om
weren tegens de blixems dier geduchte Ver zich daar met kracht tegens het zelve te
gadering, veylig ziende, Vrankryk, met handhaaven, een Verbond met Spanje,

kenniſſe der Koninginne Moeder, verliet, by 't welke hem geen kleyne onderſtand
II. Deel.

Zzzz
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\

N E DE R LA N D SC H E
meer geſterkt, door 't openen zy
1651. van geld en krygsvolk beloofd wierdt: ja 'tnergene
ſluyzen,
het omgelegen land onder
- waarlyk zag men eerlang tot zyne hulp
water
zettede,
de belegeraars dus niet
(oHon zeventien Spaanſche ſchepen, (1) be weynig belemmeren
de. Deeze voeren ech
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vracht met krygsvolk en geld, van Sint

Merk

anno 1651. Sebaſtiaan te Bordeaux aanlanden.

Deeze

ter voort in hunne begonnene aanvechtin

** inwendige verdeeldheden des Franſchen gen, en dwongen het op den zevenentwin
ryks gáaven aan den Aartshertog Leopold, tigſten der zelfde maand zyne poorten te
die in dit jaar te Bruſſel met den voet openen. Sedert wierdt ook Linchs ver

boogden vogel ſchoot, en den eerſten ſteen overd, en Bourborg, dat de Françoizen
(..) Holt der(2) nieuwe kerke van de Kapuſynen verlaaten hadden, bezet en in ſtaat van

# leyde, gelegenheyd; om

onder het be

#" proefde beleyd van den Markgraaf Sfon

tegenweer gebragt , om Duynkerke by
gunſtiger

# aan te taſten. Onder

drato de Nederlandſche grenzen aan den tuſſchen ſpraaken de Spanjaards (5) niet ##
kant van Vlaandre uyt te breyden. Want dan van Vreede, de Vereenigde Geweſten Veneetſ.

dees de Franſche benden, die op de gren
zen geweldig plonderden, en wyd en zyd
liepen ſtroopen, hebbende terug gedree
ven, ſloeg het beleg voor Veurne, dat

booden daar toe hunne bemiddeling aan,

#

ja de Spaanſche Afgezant gaf by zeker"
gehoor aan hunne Hoogmoogendheden

op dit ſtuk te verſtaan, dat door de
drie uuren van Dixmuyde en vier van Hertogin van Longeville en die van haa-

-

(3) Guise: Duynkerke (3)gelegen met den Burggraaf ren aanhang (6) wegens zoo gewenſch ##

#" lyken tytel praalt. Weynig arbeyds koſte te zaak onder de hand wierdt gear- van ſtaat
fol.313 het den Spanjaard deeze plaats te dwingen, beyd. Wat ook hier van zy, immers #,
(a)Patival mids de bezettelingen zich ſlaplyk ver is het zeker, dat men het zelve op dee-fol,646.
#eclede, weerden ; zulks die ſtad den vyfden van zen legpenning betuygde, die in de
Roomſche Nederlanden in dit jaar ge
nd bygoldt
#"#"
Herfſtmaa
verdrag
wierdt overge
P23.49I,
gen , munt is.
geeven. Toen
het Wynoxber
b

De Spaanſche Koning zit op de voorzyde in volle wapenruſting te paarde; binnen het rand
ſchrift deezertytelen:

PHIL 1 P P Us IIII, D E1 GRAT 1A HISPAN IAR UM ET
IN DIARUM REX. Ze.

PHILIPs DE IV, Door GoDs GENADE KONING VAN
SPANJE EN DE IND IËN. ENZ.
(7) Ou-

Twee geſtrengelde rechter handen houden, evenals op eenen (7) penning van den Keyzer

#an R. Antoninus, nevenscenige koornaairenden ſlange- of vreedeſtaf van Merkuur, binnen deeze ſpreuk,
Moog.
pag. 353.

op de rugzyde E

PAx QUAERITUR ARMIS. 1671.
DE VREE DE WORDT DOOR DE WAPENEN GEZOCHT, 165 1.
1652
De Koninginne Moeder, ziende hoedat dat zy nevens den Koning haaren Zoon
- '2 -- ſedert het vertrek van den Kardinaal van Parys verlaaten had, tot ſteunſel haarer

Mazaryn, de verdeeldheden door 't zeld

achtbaarheyd den uytgeweeken Kerkvoogd

zaame gedrag van den Prins van Kondé weder in Vrankryk te ontbieden. Welke

meer toe- dan afnaamen, vondt goed, naa ſtraks hierop met eenige duyzend man,
die
4

H Is To R 1 P EN N IN GE N. IIII. Beet. 367
die hy op de grenzen van Bourgondië ver ſchen die Kroon en Spanje een beſtandige 1652.
gaderd had, dat Ryk onbeſchroomd in Vreede zoude bewerkt zyn. Opdat ech• T"
(#), Nani trok, en zich by (1) den Koning, die ter de komſt der Spanjaarden in Vrankryk
# zich thans te Poitiers ophieldt, vervoeg by des zelfs ingezeetenen niet verkeerdlyk
II. deel,

de.

Welke, door deezen onderſtand ver mogte geduyd worden,

verklaarde de

P**** ſterkt, eerlang den Prins van Kondé tot Aartshertog niet alleen dit zoogemelde in
die benauwdheyd bragt, dat hy Guiënne eenen wydloopigen brief, dien hy denne
verlaatende zich ſteelswyze naar Parys gentienden van Sprokkelmaand des jaars
moeſt begeeven. Daar de Hertog van Or zeſtienhonderdtweeënvyftig uyt Bruſſel
leans, door 't toedoen van den Kardinaal aan den Hertog van Orleans zondt, maar Holl
van Rets zich met den Prins van Kondé betuygde (5) daarenboven, dat, dewyl men #.
en het Parlement tegens den Kardinaal van alleen tot handhaaving der onderdrukte anno 165**
Mazaryn verbondt: 'tgene, verbannende Prinſen de wapenen had opgevat, de Spaan- ***
2) Holl. den (2) zelven, als ſchuldig aan gequetſte ſche Koning ook aan den Hertog van Lot
erkurius
anno 1652. Hoogheyd, opnieuws eene belooning van teringe zynen Schoonbroeder beloofd had,
Pag. 4
honderdvyftigduyzend guldens den genen niet vyandlyks op den Franſchen bodem te
beloofde, die beſtaan zoude hem om 't lee

zullen bedryven, zoolange men zoude

-

ven te brengen, doende om zoo # bezig zyn met eenen zoo ſchaadelyken
te ſomme te vinden des zelfs overkoſtely Staatsdienaar uyt Vrankryk te verjaagen;
#"ke (3) huysſieraadiën en weergalooze die voorlang niet alleen door zyne Spaan
#l boeken aanſlaan en in 't openbaar verkoo ſche Majeſteyt, maarook door verſchey
fol.493 pen. Ondertuſſchen, om tegens de nade dene Parlementen des Ryks, ja door den
rende krygsmagt beſtandig te zyn, wierdt Allerchriſtelykſten Koning zelf, voor mis
de Hertog van Nemours door hen aan den daadig verklaard was. Dit Verbond van

-

g4) Holl. Aartshertog Leopold (4) te Bruſſel gezon beſcherming der onderdrukte Prinſen, en
# den: met wien hy in weynige dagen een dat men de wapenen ſlechts tot herſtelling
pag. 6. Verbond van onderſtand tegens den Kardi van den Vreede, en de verjaaging van
naal van Mazaryn ſloot, met belofte van eenen hoogmoedigen. Staatsdienaar , be
de wapenen niet te zullen nederleggen, tuygde te hebben opgevat, gaf ook aan
voor dat het vertrek van zoo hoogmoedi leyding dat dees legpenning in dit jaar
gen Staatsdienaar uyt Vrankryk, en tuſ te Antwerpen gemunt wierdt,

Rondom het borſtbeeld des Spaanſchen Konings, leeſt men in den rand der eene zyde deeze
tytels:

PHILIPP us IIII, De 1 GRAT1A HIS PAN 1A Ru MET
INDIAR U M REX. 1652.

PHILIPs De IV, door Gods GENADE KONING VAN
SPANJE EN DE INDIËN. 1652.
*

#

Op de andere zyde houdt een arend met uyt
vleugelen in den eenen klaauw den vree
%
derdrukte Prinſen te bezorgen, als om den Kardinaal te verjaagen, volgens deeze (6) ſpreuk Van

deſtaf van Merkuur, en in den anderen eene blixem raal, zoo om den Vreede tot hulpe der on-

#

-

. lib.

## Yſu
den Heldendichter:

853.

PARCERE SUBJECT IS.
DE OO TMOEDIG EN TE SPAARENV.
voi

Zzzz 2.

De
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De Vereenigde Geweſten, die totnog hoofd van 't Engelſche leger, trok Schot
toe in volkome ruſt deeze holgaande be land in, en beſtondt, naa 't Schotſche le
weegingen van Vrankryk beſchouwd had ger eerſt by Dunbar (4)en naamaals elders (3) #
den, raakten in dit jaar met den nieuwen

geſlaagen te hebben, zyne zeeghaftige wa- #

Vryenſtaat van Engeland in eenen open penen tegens den Koning zelf te wenden, IV: fol.

baaren oorlog, wiens oorſprongk ons hier ja eerlang des zelfs leger in een hardnekkig ”
wat hooger ſtaat op te haalen. Met het gevecht te Worcheſter verſlaande, hem dus
onthoofden van Karel den I, had wel Schot nietalleen alle hoope zyner herſtellinge te

land zynen Koning, doch des zelfs Zoon beneemen, maar ook tot die benaauwdheyd
te brengen, dat hy genoodzaakt was, om
't doodsgevaar te ontgaan zich eerſt in ee

geenszins alle zyne vrienden in dat Ryk
verlooren. Zulks die, terwyl Montroſſe
't zynen voordeele in 't Noorde niet ſtil
zat, onder Lesley en Straughan een le
ger in 't veld bragten, en hem , on

aanzigt met bolſters van okkernooten heb
bende bruyn gemaakt, onbekend (5) langs #

der den naam van Karel den II, voor Ko

't land te zwerven, en eyndelyk, te Sho- #

nen boom te verſteeken, naderhand , het

ning van Schotland, Engeland en Ierland ne by Portsmouth in eene halfvergaane V. tol. *
(!) Larrey te Edenburg uytriepen.

En (1), hoewel boot zynde t'ſcheep gegaan, in Vrankryk ”

# Montroſſes leger geheel geſlaagen, hy zelf de vervolging van eenen zeegepraalenden
V, fol.
288.

gevangen en gehangen wierdt, begaf zich onderdaan te ontduyken. Kromwel zondt

Koning Karel echter uyt Holland naar aanſtonds het verhaal deezer overwinninge

Schotland, daar hy in de Abtdy van aan 't Parlement, en begaf zich acht dagen
(2)Larrey Schoonen (2) tot Koning wierdt ingehul laater in perſoon naar Londen, om, zoo
# digd. Het Engelſch Parlement, wel voor hy voorgaf de bevochte zeegepalmen aan
# #" ziende welk een onweer van dien kant het de voeten dier doorluchtige Vergaderinge
295.

hierdoor ſtondt op te komen, beſloot de te leggen. Wier Leden uyt #
wapenen tegens des Konings aanhangers hem gezamentlyk tot buyten de ſtad te ge
in Schotland te wenden, en aan Fairfax

moete trokken, met veele loftuytingen

het beleyd van dien krygstogt op te draa
gen. Doch dees, gelyk hy dien oorlog
had afgeraaden, weygerde ook daarvan
ſ?iſt.Ey
het
bevel (3) te voeren: zulks Kromwel
d'An

ophoopten, en, hebbende (6) achter zich #

#
wapenen deed bukken, ont
ooden, en door 't Parlement tot Hoofd

ne gedachtenis wordt op deezen (7) pen- #

bevelhebber van den Schotſchen kryg ver
klaard wierdt. Met eene zeer groote doch

zyne overwinning te Dunbar gemaakt is, ""

eenen langen ſleep van de gevangenen, in giet ton.

het laatſtgewonnen gevecht verkreegen, #".

onder het toejuychen van 't gemeen, naar ”
# # uyt Ierland, daar hy alles voor zyne zee zyn verblyf by Whitehall geleydden. Zy-

\ AD;

# tot
9.

ning bewaard, welken ik, hoewel die op Medals,
echter niet eerder dan naa 't voltrekken

geveynsde zedigheyd nam hy zoo gewigti van dat geheele krygsbewind, dienſtig
ge bediening aan, ſtelde zich ſtraks aan 't oordeel hier plaats te geeven.

(8) Lee

Op de eene zyde wordt het vergaderde Parlement, en op de andere zyde het geharnaſte borſt

V en Van

Kromwel
II. deel,

beeld van Kromwel, onder dit (8) byſchrift, gezien:

THE LORD OF Hosts.

Pºg. 2 19.

DE HEER DER HEIARSC HAAREN. '

En dewyl deeze ſpreuk het woord was, 't gene hy in den veldſlag te Dunbar, den derden Van

Herfſtmaand 16yo, aan zyn leger gegeeven had, zoo ſtaat voorts nog op de zelfde wederzyde met
kleynere letteren:

wo RD AT D U N BAR: s E PT E MB ER 3. 16ro.

HET Woo RD TE DUN BAR : o P DE N 3 VAN
HERFSTMAAND. 16ro.
Deeze

II IS TO R I PEN N IN GEN.
Deeze behaalde voordeelen in Schot

IIII. Boek.
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hem ſlechts eenen koogel toedryvende, f652.

land maakten het Engelſch Parlement zoo gaf (9) Blaak, gelyk alle de Nederlandſche

(9) Aitze

hoogmoedig, dat het ſedert op niets anders Hopluyden getuygden, of wel Tromp,
bedacht ſcheen, dan om wegens de belee zooals de Engelſchen (1o) willen, hier op

ma zaaken

digingen, die het van de Vereenigde Ge
weſten voorgaf ontfangen te hebben, van
de zelve met de wapenen voldoening te
vorderen. In den beginne had het wel ge

Van 1taat
en oorlo

aanſtonds de volle laag. Zulks ten vier uu

III. deel,
ol. 712.

ren tuſſchen de Nederlanders en Engel

(1o)Aitze

ma zaaken
ſchen, welke laatſten nog met twaalf ſche van
ſtaat. .
penuyt Duyns ondertuſſchen verſterkt waa en oorl.
tracht eene naauwe verbindtenis met den ren, een zeer hevig gevecht wierdt begon III. deel,
Nederlandſchen Vryenſtaat aan te gaan, nen; 't gene eer door de opkomende duy fol. 713,
en tot dat eynde ſtraks eenen. Afgezant ſterheyd, dan verzadiging der bitterheyd
derwaart gezonden, doch ziende alle des omtrent negen uuren des avonds eyndigde.
zelfs poogingen door 's Prinſen aanhangers Hardnekkig voorwaar was dit gevecht, en
niet alleen verydeld, maar den Gezant zelf de een zoo wel als de ander niet weynig
in 's Graavenhaage vermoord, en eenen beſchaadigd: echter had Blaak het vernoe
tweeden ſedert in 't openbaar door den gen van, hoewel hy byna de helfte onſter
#
(1) Hertog van Jork op de3 ſtraaten aldaar ker dan Tromp was, geen een ſchip te heb
uit. d'An# gehoond, en alom door 't graauw, uyt ben verlooren, maar van twee ſchepen,
IV,
fol hoogachting
voor het Koninglyke
3o8.
met wederwaardigheden
bejegend,huys,
ver die hy van de achterhoede der Nederlan
ders afſneedt, het eene, naa't geplonderd ,,,,,,,,,,
boodt het, om den Nederlanſchen koop (11) te hebben in den grond te boo- #
handel eenen gevoeligen neep te geeven, ren, en het andere te vermeeſteren en op glet. ton.
voortaan eenige uytheemſche koopman te brengen. Gelyk men te Londen, op de #".
(2) Larrey ſchappen (2) in Engeland met vreemde tyding van dit gevecht, veel moeite had
# ſchepen te brengen. Wat vertoogen de om de Nederlandſche Afgezanten tegens
v, #" Nederlandſche Afgezant hiertegens deed, het geweld van 't verbitterde graauw te
3o9.

alles was vergeefſch ; ja de Engelſchen, dekken, zoo beſlooten de Algemeene

maakende den ouden eyſch van Koning Staaten, onaangezien er reeds drie buyten
Karel weder leevendig, vorderden eenebe gewoone Afgezanten in Engeland waaren, (12) Reſol:
laſting van de viſch, die op hunne kuſten echter nog den (12) Heer Paauw derwaart der Staaten
Holl
gevangen wierdt, eyſchten voldoening te zenden, om het laatſt voorgevallen ge van
14 Juny
van 't naadeel, dat ze door de Nederland vecht, zoo veel doenlyk waare, te ver 1652. fol.
(3) Lartey ſche Maatſchappy der Indiën te (3) Am ſchoonen, de daardoor nog grooter gewor- 216.

# bona zouden geleeden hebben,
IV. fol.
3"

en gaaven de verbittering te verzachten ,

aan hunne onderdaanen de magt van zich
der ſchaade, en van 't gene zy van de Ne
derlanders te eyſchen hadden, door 't nee
men hunner ſchepen voldoening te bezor
# # gen. Dus wierden in 't kort veele (4)ſche
# # der Nederlanderen in Engeland opge
18 July
ragt, en de Algemeene Staaten te raade

en de oude

vriendſchap tuſſchen de twee gebuurige
Staaten te doen herleeven. Maar alle hun

ne poogingen waaren tot dat eynde ,,,,,,,,,,

vruchteloos, zulks de Nederlandſche (13) #
Gezanten eyndelyk Engeland, naadat zy van Holl. -

van 't Parlement afſcheyd genomen had- #l.
den, verlieten: 't gene als dronken (14) #
.

#" de Heeren (5) Kats, Schaap, en vander # geluk, ſtraks naa hun vertrek, #
(5)Reſol. Perre tot het byleggen der geſchillen naar openlyk aan de Vereenigde Geweſten # #at
# Londen, midsgaders (6) eerſt vyftien, ſe den oorlog verklaarde. Het zelfde dee- #
8 Nov, dert nog honderd ſchepen van oorlog (7) den ook de Nederlanders ; zulks de zee foi,
#" uyt te ruſten, en Tromp met deeze ont eerlang met ſchepen van oorlog als over
-

e

9

öy Reſol. zaglyke oorlogsvloot tot beveyliging van dekt was, en Tromp zeyl maakte om

#" hunnen koophandel in zee te zenden. Aiskuë, die met eenentwintig ſchepen in
29 Febr. Dan terwyl de eerſten met handelen in Duyns lag, op 't onverzienſt te beſtooken.
(15) Arn. .
#* " Engeland bezig, en twintig Hollandſche Doch door den tegenwind en de kalmte Montanu3
#Refol. Barbadosvaarders door dien Landaardt ge (15) liep dees voorgenomen aanſlag te beroerde
Oçeaan,
# nomen, en aldaar opgebragt waaren, ont leur, en Tromp Noordwaart Blaak achter pag.
19o.
, Maart moette Tromp met zyne onderhoorige naa. Wien 't gelukte voor Bakkenes de (16) Reſol:
Staat.
#" vloot, veertig ſchepen ſterk, den negen Hollandſche haringvloot, door twaalf ge der
van Holl.
(35 Reſol, entwintigſten (8) van Bloeimaand, deezes leyders gedekt, te ontmoeten, en van (16) 30 July
# jaars op de hoogte van Duyns achtien der de zelve, naa een herdnekkig gevecht, 1652. fol.

#" Engelſchen ; over welke de Admiraal ſtaande 't welke de meeſte haringbuyzen
#ºol Blaak
het gebied
had. of
Dees
wasdrie
niet
zoo in behoude haven kwaamen, elf te verove
dra binnen
ſchoots,
loſte
reyzen

2. I 3.

312. en

2 Aug.
1652. fol.

318.
ren. En ofwel Aiskuë in een zeegevecht, (17)Brandt
met ſcherp, om Tromp tot het ſtryken op den zeſenswintigſten van Oogſtmaand, Leev. van
Ruyter
zyner vlagge aan te maanen , doch die (17) met den Onderadmiraal de Ruyter de
fol. z8,

II. Deel.

Aaa aa

voor

37o

N E DE R LA N D SC H E |

1652. voorgevallen, het zelfde geluk niet ont waart in zee gezonden. Dan de Engel
e

moette, zoo maakte echter Blaak, opge ſchen, die zich meeſters der zeen waan
blaazen door de behaalde voordeelen, daar den, vielen onder Blaak (2) onaangezien

#

enboven nog buytennood zich Vrankryk, zy met Wrankryk in volkomen pays waa- van #
ter gunſte van Spanje, tot vyand. Want ren, op 't onvoorzienſt des nachts op de # l.
ſedert door den Aartshertog Leopold, als

zelve, en veroverden veertien zeylen, die #"

gezegd is, het Verbond met den Prins van zy nevens dertienhonderd gevangenen (3) #
Kondé was geſlooten, had die, naa een te Douvre opbragten. Deeze trouweloos- #"

ſtreng beleg, zich van Grevelinge ſedert heyd der Engelſchen deed de uytgehon-oºn,
meeſter gemaakt, en door eene lange in gerde ſtad in handen der Spanjaarden val- ***
ſluyting Duynkerke thans tot dat uyterſte len, die moedig op dit voordeel, mids

gebragt, dat het den veertienden van zy daarnaa den dertienden van Wyn
(1) Holl.

Herfſtmaand (1) zich verbondt tot de maand op de kuſten van Katalonië ook
Merk.
byaldien het binnen zes dagen Barçelona van de Françoizen herwon
#652,
pag
overgaave,
86,

geenen onderſtand ontſing. Om dit den nen, ter gedachtenis van deeze dub
noodlydenden te bezorgen wierdt te Kalis belde zeege den volgenden legpenning

op laſt des Franſchen Konings met haaſt te Antwerpen, met den aanvang des 1653.
eene vloot uytgeruſt, en, bevracht met nieuwen jaars, hebben in 't licht gegee
allerhanden voorraad, onder Dimulet der

Ven.

-

Rondom het geharnaſte borſtbeeld van den Spaanſchen Koning, leeſt men in den rand der
voorzyde deeze tytels:
PHIL 1 pp U s IIII, D E1 GRAT 1 A HISPA N 1 A R U MET IN DIARUM REX.
PHILIPS DE IV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN SPANJE
EN DE IND IËN.

(4) Pre

pert. lib.
III. Eleg.

Op de rugzyde houdt eene gevleugelde Overwinning twee zeegekranſen boven twee dolfynen;

binnen deeze (4) ſpreuk:

VII.

Yſu 53.

UTROQUE AB

LITTORE. 1653.

VAN BE Y DE DE ZEE KUSTEN. 165 3.

Het verlies van Grevelinge en Duyn vende, 't gene'er geduurende de voorige
kerke was de vrucht van de geweldige ver wanorde misdaan was, kreeg nietalleen
deeldheden, waarmede het Franſche ryk, veele Grooten, maarook verſcheydene ſte

ſedert eenigen tyd, uyt haat tegens Maza den, en daaronder de Hoofdſtad (5) Pa- (5)Patival
ryns onbepaald ſtaatsgezag, tot verderf

rys, onder zyne gehoorzaamheyd, ja #1.

veeler ingezeetenen, had zwanger gegaan. eyndelyk zyne zaaken indien ſtand, dat de pag. 564.
Dan die afgerichte Staatsdienaar deed Prins van Kondé, mids de voorſpoed van
door de ſchranderheyd van zynen geeſt, 's konings wapenen, niet langer in ſtaat
zoo tot zyn eygen als des Ryks welzyn, zynde van hem het hoofd te bieden, zich
de duyſterheyd deezer twiſtwolken temet nevens zyne aanhangers en overgebleevene
verdwynen, en het geluk, zelf met groo krygsbenden uyt Vrankryk naar Neder

teren luyſter dan voorheen, als in zynen land by den (6) Aartshertogbegaf, en al- (6)Nani
middagſtond, eerlang weder doorſtraalen. daar nieuwe wervingen deed, om met ver- #
Want de Franſche Koning, alles vergee ſche benden, in den aanvang van den II deel,
voor- P*ë: *53

*
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voorhanden zynden veldtogt Vrankryk zich voor hem verklaaren, toog hy eer 1653.
weder in te dringen, zich met de mis lang weer terug over dien ſtroom, en

noegden van Parys te vereenigen, en het vernoegde zich met Rokroy, naa een be
uytgedoofde vuur des oorlogs opnieuws in leg van vyfentwintig dagen, te vermeeſte

't hart des Ryks te ontſteeken. De Koning

ren.

De Maarſchalk van Turenne inte

deed, om dit voorneemen te verydelen, gendeel, dewyl hy uytdrukkelyken laſt
door den Burggraaf van Turenne , want had van zich in geen gevecht in te laaten,
die had zich nu mede met den zelven ver taſte ondertuſſchen, om deeze belegering
zoend, in 't begin van Zomermaand Re niet bedryveloos aan te zien, den negen
tél belegeren, mids dit de bequaamſte weg den van Herfſtmaand Mouſon met een
aan; zulks
was, waarlangs de Prins van Kondé zynen weérgalooze
voorgenomen inval zoude konnen werk het den achtentwintigſten van Herfſt
ſtellig maaken. Van twee kanten wierden maand, 's daags voor dat Rokroy overge
de loopgraaven voor deeze ſtad, in welke geeven wierdt, den beleggeren zyne poor
ruym zeshonderd man tot bezetting lag, ten opende. En dewyl de ſtad Bordeaux
met zoo grooten naadruk geopend en zynen Pays gemaakt, en verſcheydene
voortgezet, dat die vanbinnen, naa een ſteden, ja geheel Guiënne ondertuſſchen
beleg van vier dagen, op den negenden zich met den Koning verzoend had, ſtel
(r) Parival van Hooimaand (1) den Maarſchalken van de men vaſt dat bereyds de oude luyſter
ſiecle de

#

fer, tom.I.

Turenne en la Ferté de aanbetrouwde ſtad

P2g. 5O7•

in handen ſtelden. Wel is waar, dat de door te breeken, om in 't vervolg, als op den

van 's Konings gezag en krygsmagt begoſt

Prins van Kondé over de Somme Vrankryk middag, door eene reeks van menigvuldige
introk, en genoegzaam tot in het gezigt overwinningen het Franſche ryk, volgens

van Parys naderde, maar ziende niemand deezen gedenkpenning, te beſchynen.

De voorzyde bevat het kopſtuk des Franſchen Konings, evenals de rand dit omſchrift:
LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISS1M us.
LO DE WrK DE XIV, ALLE RCHRIS TE L2 KS TE KONING.
-

-

Op de tegenzyde breekt de Franſche Koning, in de gedaante van Apollo den wagen der zon
ne mennende, door de duyſtere en ſamengepakte twiſtwolken der voorige beroerten, door het
herwinnen van verſcheydene ſteden, wier wapenſchilden op den grond leggen, onder dit op
ſchrift:

S ER EN ITA S.

HEL DE RH E 2 D.
-

-- --

Doch dewyl deeze helderheyd op den penning nog van eenige duyſterheyd in den zin verzeld
wordt, doordien men niet weet waarin dezelve eygenlyk beſtaat, leeſt men op den voor"
grond:
Aaa aa 2
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PLU RIM.AE URBES RECEPT.AE. MD CLIII.

VE Rsc HErDENE STED EN HERWONNEN. 1653.

Terwyl Vrankryk op deeze wyze de in |den en ruym zeſtig gequetſten zich ver
wendige beweegingen dempte,

hadden de

zwakt, en dus genoodzaakt zich over

Vereenigde Geweſten, die nog evenzeer te geeven ; mids Bodley, zich ſlechts

met Engeland overhoop laagen, tot hand als aanſchouwer des gevechts boven winds
haaving van den koophandel in de Middel houdende tegens (7) de gedaane belof- () Brandt
landſche zee, in Oogſtmaand des voor te, tot zyne hulp niet afzakte.

Het #

gaanden jaars Johan van (1) Galen met zesde ſchip de Maria genaamd was nu #

# eene vryonbepaalde magt te land naar Ita maar alleen overig, doch met het ge
lië (2)gezonden, om met de ſchepen, die tal des zelfs magt en moed tegelyk ver
# men aldaar vervaardigd en gehuurd had, minderd. Des hieldt het af en naar Bod
#

#
ley, welke ziende zyne Landsgenooten
erStaaten aan de Engelſchen, onder hunnen Admi
#raal Richard Bodley, het hoofd te bieden. zoo lelyk gehavend het op een vlugten
26 July, Dees acht zeylen ſterk wierdt tuſſchen ſtelde. De Bevelhebber van Galen, door

# en

Elba en Monte Chriſto door van Galen,

wiens beleyd en moed zoo heerlyke over

die thans nog maar vier ſchepen by zich winning verkreegen (8) was, wierdt (9) (8)Aitie
had, ontdekt, en desonaangezien met een

met den tweeden koegel, die in zyn ſchip #"
Gº Reſo weergalooze kloekmoedigheyd (3) aange kwam, zoodaanig boven den enkel in 't en ooi
der Staai taſt. De opkomende kalmte echter, die

been gequeſt, dat hy zich, op den raad #
# hem belettede te enteren, was ook oor zyns Onderſtiermans, om niet dood te #l.
165, fol. zaak, dat eerſt den volgenden dag het ge te bloeden, liet naar beneden brengen, #
43"

vecht terecht hervat, en in 't zelve den en het been onder de knie afzetten. On- 3 DE

(pMen-

Engelſchen Admiraal zoo gevoelige neep dertuſſchen tot verſterking een glas wyns # ºok
gegeeven wierdt, dat hy, met achterlaa genuttigd
hebbende, wierp hy het tegens”
tinge van het ſchip den Fenix, genood den grond, zeggende : (ro) de Engelſche (roMont:
zaakt was in Porto Longone, als eene Koningmoorders zullen het toch betaalen. #
onzydige haven, met de vlugt (4)zyne be Niet zoodra was het verband gelegd, of pag. 285.
houden is te zoeken. Hier eene wyl bezet op eenen ſtoel gezeeten voer hy voort met
gehouden ſtreeft Bodley, zoodra hy van de zynen aan te moedigen, en verſtaande
buyten acht ſchepen en eenen brander on de vlugt desvyands gaf hy laſt tot het by

tanus be-

E,
pag. 22%,

der Appleton tot zyne hulpe zag genaa zetten van alle de zeylen. Maar dees zoo
ken, in ſchyn als om 't voorgaande ge door de vrees als de gunſt der winden te
vecht te hervatten, weder in zee. Het verre zynde vooruytgeſpat, keerde van
welke, den veertienden van Lentemaand

Galen weer terug op de reede van Livor

met Appleton voorgevallen, hoewel kort, no. Daar hy, onder eene algemeene toe

echter zeer ſcherp was. Want van Galen juyching der gemeente, aan land en ten
trof met den aanvang desgevechts het En huyze van Peter Verſtraaten gebragt het
(5) Brandt gelſch ſchip de (5) Bonavontura zoodaa den(11)drieëntwintigſten van Lentemaand, #"

# nig,

fol. 43

dat het in brand geraakt ſtraks met
vierenveertig ſtukken in de lucht vloog.
Voorts wierden nog twee anderen en een
brander, die op hem afkwaamen, door den

in 't achtenveertigſte jaar zyns ouderdoms #

Het lyk des Helds wierdt naar Ruyter,
Vaderland
gevoerd, te Amſterdam in de fol. 47.
'tbeſtorf.
Nieuwe kerk op eene ſtaatlyke wyze be
zelven in brand gezet of in den grondge graaven, en ſedert een graf- en gedenkte
ſchooten, midsgaders het ſchip de Pel ken van marmerſteen, op koſten van den
grim, gelyk ook de Tyger, in 't gezigt Staat, met een byſchrift tot zyne eere
der Italiaanſche kuſten veroverd: op welk aldaar opgerecht. Wegens deeze over
laatſte Appleton zelf het bevel voerde, winning weet ik niet dat ooit eenige pen
en, naa veelvuldige blyken van een on ning gemaakt is, dan dewyl ik van Galens

verſchrikt gemoed gegeeven te hebben, naam nevens die van meer andere Helden
zich overmand ziende het vuur in de des Vaderland
s op den volgenden gemeld
kruydkamer meende te ſteeken. Maar vinde, dunkt my niet ongerymd dien,
Mont
(6)
weerhouden van 't bootsvolk (6) vondt mids hy zonder jaartal is, alhier plaats te
#
Oçeaan
-

-

-

tol. Es, hy binnen vier uuren door tachtig doo

gunnen.

Het

ld van Prins Willem den I, grondlegger van den Nederlandſchen,
Vryenſtaat, wordt op de voorzyde, binnen dit randſchrift, gezien:
D EN OUDEN WILLEM, VORST VAN NASSOU EN ORA Nj E W,
DIE WAS DER STAAT EN ARM, EN GEESSEL ROE VAN SPA Nj E N.
Op de rugzyde wordt van Galen, nevens nog drie andere niet min befaamde Zeehelden des
Vaderlands, aan eene tafel zittende verbeeld. Het randſchrift luydt aldus:
RIDDER MA RT EN HARPERTS EN TROMP:
PIETER

PIETERS EN HET(N;

JACOB HEEMSKERCK:
JAN VAN GALEN.
Niet zonder reden wordt onder deeze

door twintig Engelſchen omſingeld, maar

vier vermaarde en voor 't Land geſneuvelde
Helden ook de Ridder Marten Harperts
zoon Tromp op deezen penning verbeeld;
dewyl hy, gelyk de Ruyter en de Wit in de
(1) Brandt Hoofden (1) met Blaak, zooook tuſſchen

door Jan Evertszoon zynde bygeſpron
gen, ſloeg hy'er moedig door, verſtrooi

jende de zelve in (4) drie hoopen. Hop
man Kruyk, naadat hy een Engelſch

ſchip in den grond geſchooten had, onder
ging
het zelfde lot. Poort ſchoot mede
# Doevre en Folſton met den zelven(?)voor
# 't eynde van 't voorgaande jaar hebbende een in den grond, doch raakte met een an

# ſlaags geweeſt, nu ook, met den aanvang

der zoo verward, dat het zinkende hem

de Ruyter van 't nieuwe, nieuwe blyken van zyne insgelyks naar den afgrond rukte. Zweers

" 35

dapperheyd en kloek beleyd kwam tegee integendeel bergde zich, naa't zinken zyns
ven. Want zynde met 's Lands vloote ſchips by de Engelſchen van welke hy een
naar 't eyland Ree voor Sint Martyn ge zoo doornageld had dat het nevens hem weg
vaaren, om vandaar omtrent tweehonderd

zonk. Ondertuſſchen hielden de Kapteyns

vyftig koopvaarders van verſcheydene Ge Kleydyk en Regemorter een Engelſch ſchip
weſten onder zyn geleyde en hoede in de zeernaauw tuſſchen beyden gekneld, doch
Nederlandſche havens te brengen, zag hy de eerſte het zyne ziende te grond gaan,
thuys keerende, den laatſten van Sprok vloog nevens zyne manſchap over den En
kelmaand, omtrent Poortland, of dwars gelſchman in dat van Regemorter, die met
van Sint Andriesland de Engelſche vloot veelen der zynen reeds was geſneuveld :
onder Blaak, daar hy 't naar toe wendde: des nam Kleydyk hier het bewind ter
3) Brandt want 't was om (3) de koopvaardyſchepen hand, en trof den Engelſchman zoodaanig,
# te doen, die Blaak zocht te noemen, dat hy eerlang door de zeegolven wierdt
# doch Tromp te beſchermen. De Vlooten ingezwolgen. Even zoo vocht men ook
waaren niet zoo ras elkandere genaderd, aan andere kanten: de Ruyter deed won
of omtrent tien uuren des voormiddags deren; en Tromp had het geluk van etly
wierdt er een zeer hevig gevecht be ke Engelſche fregatten te beletten van on
onnen , en Blaaks ſchip door Tromp derde koopvaarders te vallen. Dus eyndigde
in den aanvang zoodaanig begroet, dat het gevecht, waar in de Nederlanders byna
het ſedert niet dan van verre en wy al hunnen oorlogsvoorraad verſchooten

kende vocht.
II. Deel.

Sedert wierdt Tromp wel hadden, doch den volgenden dag wierdt
B bb bb

het

(4) Brandt
Leev. waii

de Ruytef
fol. 40.

N E D ER LA N D SC H E
1653. het zelve echter hervat, en hadden de En dees Zeevoogd, naa 't ondergaan der zon
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Tgelſchen het voordeel van den wind, en, ne, zich geliet van nog eenen (2) torn te #
mids de Nederlandſche koopvaarders het willen doen, zoo wendde hy echter af, de Ruyter
bevel van Tromp niet ſtiptelyk naakwaa ziende dat Tromp hem met kleyn zeyl in-"
# men, het geluk van eenige der (1) zelve, wachtte, en zeylende naar de Engelſche
de Ruyter midsgaders twee oorlogſchepen af te ſny kuſten, verliet dus het gevecht: over wel
fol. 43. den en voor 't ondergaan der zonne te ver kers goede uytkomſt, en dat er meer dan
meeſteren. Staande de nacht wierdt het tweehonderd koopvaarders behouden in
beſchaadigde, zoo veel doenlyk was, her Nederland door 't goed beleyd van Tromp
ſteld, en alles tot een derde gevecht ver aankwaamen, aldaar een openbaare Vier- , , ..

vaardigd ; 't gene, onaangezien Tromp dag gehouden is. Evenals ook (3) in En-##
ſlechts vyfentwintig of dertig ſchepen on geland, op 't bevel des Parlements, ge- van ſtaat
der zyne vlag had, die nog eenig kruydt, ſchiedde, wegens dat des zelfs vloot om- #
koogels, en oorlogsbehoeften overhadden, trent vierentwintig of, gelyk de Engel- fo: 03:
omtrent tien uuren des morgens weder ſchen zeggen, ruym veertig Nederlandſche
wierdt begonnen. Tromp gaf den Onder koopvaarders veroverd had. Hoe 't zy,
admiraal der Blaauwe vlagge in deeze der immers liet die Vergadering, welke thans
de ontmoeting zoodaanig de laag, dat hy het Gemeenebeſt van Engeland verbeeld
ſedert afhieldt, evengelyk ook eenige Ne de, en 't hooge gezag in handen had, tot
derlanders, het zy uyt bloôheyd, of door bewys van 't zelve, zoo in dit als de vol
op deeze wyze ver
gebrek van buskruyd: het gene, nevens de gende jaaren, het
onwilligheyd der koopvaarderen in Tromps munten, welke geldſtukken, gelyk menze
bevelen te gehoorzaamen, andermaal aan om hunne zeldzaamheydin de penningkas
leyding aan Blaak gaf, om nog eenig voor ſen der Liefhebberen bewaard vindt, zoo
deel op de zelve te behaalen. En hoewel ook van my alhier plaats gegeeven wordt.

#

Vr

Y.
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Allen hebben zy, zoo men het kleynſte uytzondert, op de eene zyde eenen laurier- en palm
tak, binnen welke het kruys van Sint Joris, of het tegenwoordige wapen van Engeland, even
als in den rand der vier grootſten dit omſchrift geſteld is:
THE COMMON WEALTH OF ENGLAND.
HET GEMEE NE BEST VAN ENGELAND.

N

Op de andere zyde ziet men onder de verſcheydene jaaren, in welken zy gemunt, en den on
ſcheyden prys, waarvoor zy gangbaar geweeſt zyn, het eerſtgemelde wapenſchild met dat van
Ierland gepaard binnen deeze randſchriften:
dº

-

GOD WITH US.
GOD MET O NS.
Maar

H IS TO R I P EN N IN GE N. IIII. Boek.
375
Maar dit Parlement, dat zynen Koning poort ſlaags geraakte. Welk gevecht niet 1653.
op zoo ongehoorde wyze had laaten ont- min bloedig dan de voorigen, echter den

-

hoofden, en ſedert zich des zelven hoog- | volgendendag hervat wierdt. Maar het getal
gezag aangemaatigd, zag althans door ee- en de deugd der Engelſche ſchepen over
nen zyner onderdaanen zich op zyne beurt troffen den moed der Nederlanderen, van
daarvan weder berooven.

Want Olivier !

welke er vier verbrand, een gezonken, en

Kromwel bemerkende hoe het zelve, on alle de anderen zoo doornageld waaren,

derden ſchyn van de vloot te verſterken, dat Tromp, ten koſte van zynen Onder

# derwaart veelen zyner (1) onderhoorige admiraal, twee Schoutenbynacht, en nog
# ſoldaaten zondt, om dus ongevoelig het twee andere ſchepen, met veertienhon

let. tom.

leger,en
tegelyk
zyntevermoogen,
dat daar
op geveſtigd
was,
verzwakken,
ver derd koppen bemand, die in handen der
Engelſchen vielen, naar (6) de gronden (6) Brandt
(2) Aitze-ſcheen den (2) dertigſten van Grasmaand. van de Wielingen wendde. Desonaangezien ##
ma zaaken .
van#"
ſtaat
in 't Parlement ; 't gene, mids het den den moed niet laatende zakken, ſtak hy fol. s 1.
# dag zyner ontbindinge nu had vaſtgeſteld, den zesden van Oogſtmaand, omtrent
# thans bezig was om de maatregels tot het tachtig of negentig zeylen ſterk, weder
beroepen van een nieuw te ontwerpen. in zee, met voorneemen om zich by de
V, fol.

-

3 I9.

-

Doch Kromwel dit oude ſlechts ontbon

vloot van den Onderadmiraal de Wit te

den, en geen nieuw in des zelfs plaats be voegen, en de Engelſchen, waare 't moo
geerende, ſtond op 't onverwachtſt op, en gelyk van de Hollandſche kuſt te verjaa
n. Doch, mids de traagheyd van eeni
betuygde dat het eens tyd was van te ſchey
den. Op deeze verklaaring, die de Ver ge onbezeylde ſchepen der Nederlanderen,
gaderinge als een donderſlag in de ooren wierden die, eer de ſamenvoeging geſchied
klonk, wilde de Ridder Wentworth het was, door de bezeylſte der Engelſchen in
recht des Parlementsverdeedigen, en zyn gehaald, en Tromp dus op de hoogte van
ſtout beſtaan beſtraffen, maar Kromwel Katwyk, den achtſten dier zelfde maand,
geboodt hem te zwygen, en den Deurwaar genoodzaakt om met eenen veel ſterkeren
der de poort voor eenigen zyner gewapen vyand in gevecht te treeden. Echter queet
de ſoldaaten te openen, die ſtraks hier o hy zich, geduurende de geheele dag, zeer
intraden, en zich ter wederzyden ſchaar moedig, en wordende des avonds door
den. Ondertuſſchen bemerkende dat de zevenentwintig ſchepen onder de Wit uyt
, ,
Spreeker des Huys zich gereed maakte om Texel verſterkt, (7) hervattede hy, den #
tegens dit beſtaan op zyne beurt ook tienden, met grooteren moed dan ooit het de Ruyter
uyt te vaaren, wierdt die met den arm uyt gevecht, zich werpende in 't midden der "33'
(3) L:ey het Huys gezet, (3) en het overſchotteraa vyanden; doch willende, naadat hem de

# de,

zich dus overmand ziende, mede te

volle laag van drie omleggende ſchepen

IV: fol, vertrekken. Toen nam Kromwel de Maſſe, gegeeven was, van de hut afgaan, om

**

zynde het teken der hooge Oppermagt, orde op het geſchut te ſtellen, trof hem
met zich , ſloot het Hof van

W#

een musketkoogel, uyt het laatſte ſchip,
toe, en houdende de ſleutels onder zyne door de ſlinker borſt onder den tepel
bewaaring, liet het te huur zetten. Even in 't hart, zulks aanſtonds de dood daar
zoo handelde Kromwel met den Raad van op volgde. De Opperhoofden der vloote
Staate, dien hy, mids de ontbinding van wierden ſtraks hierop aanboord geſeynd,
't Parlement, van 't welke die zyn ver welke beſlooten (8) dat de Hopman de (8) Brands
moogen ontleent , met een harde ſtem Admiraals vlag zoude blyven voeren, om ##
insgelyks beval te ſcheyden. Het voor des zelven dood voor den vyand, en de fol. 56,
zittende Hoofd des Raads beſtondt wel

andere onder hen ſtaande Bevelhebbers te

het recht des Parlements te verdeedigen ; verbergen. Straks hierop keerde ieder
maar kennende de onverzettelykheyd van weder naar zyn ſchip en tot den ſtryd, die
den Hoofdbevelhebber , vertrok echter tot in 't midden van den nacht met groote
# (4)gewillig, evenals ook alle de overige Le dapperheyd , zoo van de eene als andere
#den, om diergelyke wederwaardigheden, zyde, wierdt achtervolgd. Sedert ſtelde

V fol als het Parlement, niet te ondergaan. Dus

*

der zaakenmeeſter beraadſlaagde hy met de

de Nederlandſche vloot het om den Noord
ooſten , en bevindende zich den elfden

andere Legerhoofden wegens de orde van des morgens zonder vyand op de hoogte
't nieuwe Staatsbeſtier, en ſtelde Joris van Wyk, zeylde zy naar(9) Texel. In (9) Brandi
Monk tot Hoofdbevelhebber

over de

de Vereenigde Geweſten, daar des Helds #
yter
-

-

-

vloot, die den tweeden van Zomermaand droevig noodlot van ieder betreurd wierdt, ##

#(5) zee koos, naar de Hollandſche kuſten

zag men tot vereeuwiging zyner dierbaa

glet, tome wendde, en met Tromp, den twaalfden van re geheugeniſſe deeze vier gedenkpennin
#" Zomermaand, op de hoogte van Nieu gen in 't licht geeven.
Bbb bb 2.

1. Op

I. Op de voorzyde van den eerſten, ziet men binnen eenen lauwerkrans het borſtſtuk van den
ge
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geſneuvelden Admiraal, welke tot huysvrouw had (1) Dyna de Haas, verbeeld, en met de Ridder- 1653.
ordre(*)vanzeſtienhonderdnegenendertig
Sint Michiel verſierd, waarmede
hem Lodewyk
XIV, Koning
van Vrankryk, in 't (1) Leev.
jaar
had beſchonken.
Hetderandſchrift
luydt aldus:
van Korn

Tromp.

#5:49%
MARz en HERPertszoon TroMP, ripper, LurrenA nr AD Miraat ºf
II. Deel
\

-

25 I

VAN HOLLAND EN WESTVR 1Es LA N D. 165 3.

Boven de afbeelding van het laatſtvoorgevallen gevecht, houden op de rugzyde twee griffioe
nen zyn Ridderlyk wapen onder eenen wimpel, waarop te leezen ſtaat:

OBIIT AET AT is 56.
IS OVERLEEDEN IN 'zr 56 j AAR Z rNS OUDERDOMS.

Want hy was, in den Briel , in 't jaar vyftienhonderdzevenennegentig (2) gebooren. Elf (!) Brºn:
jaaren oud zynde had hy zynen Vader, ſlaande tegens eenen Engelſchen Zeeroover, zien dood-

##

ſchieten, en zelf genomen zynde, dien wel derdehalf jaar als kajuytwachter moeten ten dienſt fol. 58:
ſtaan, totdat hy middel vondt om te ontkomen.
t

-

-

II. De eene zyde van den tweeden vertoont wederom zyn borſtbeeld, en de andere het voor
gevallen gevecht, binnen deeze randſchriften:

MARTEN HARPERTS EN TROMP, RIDDER, LIEUTENANT ADMI
RAAL VAN HOLLAND, VOOR HET VAADERLAND GESNEU

VEL7, DEN 10 AUGUSTI, ANNO 165;.
III. Onder eene Stevenkroon, die door twee Engelen wordt opgehouden, is het borſtſtuk
van Tromp tuſſchen twee zeegepalmen, verſcheydene ſcheepsvlaggen en ander krygstuyg, boven
deeze ſpreuk, op de voorzyde van denderden, verbeeld:
MrN HERT EN HA WD7 WAS VOOR HET LAND T.

De Engelſche en Nederlandſche vloot zyn op de tegenzyde in onderling gevecht verbeeld »
binnen deeze twee dichtregels:

-

1.

WAEROM Do Ezr MULLER TROMP booR KUNST VAN GOUT
EN SILVER LEE VEN?

OM DAT HT D' YS ER

EEW DG OR KR2 GS DEUGD HEEFT VER

D REVEN.

DEN to AUGUs T1, 1653.

IV. De laatſte heeft mede des Admiraals borſtbeeld op het voorſtuk, doch in den rand dit vers
ſchillende omſchrift:
-

MARTINUS HERPERTI TROMPIUS, EQUES, ET THALASSIARCHA
HOLLANDIAE XX ANN 1S, AETAT 1s, LVI.

MAART EN HARPERT's zoo N TROMP, RIDDER, EN ZEE VooGD
VAN HOLLAND GEDUUR EN DE zo j AAREN, IN HET
,
II. Deel.

56 ZTNS OUDERDOMS.
Cec cc

Doch
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Doch ſtaat aan te merken dat alhier in deezen tydſtip gefaald is, mids hy met die hooge be
(FTTE, dicninge eerſt in 't jaar zeſtienhonderdzevenendertig (*) is beſchonken.
Op het ruggeſtuk is het voorgevallen zeegevecht, binnen dit randſchrift, verbeeld: - - - fel. 247.
165 3.

vicToR HosTIUM, FoRTITER PRO PATRIA PUGNANs,

occUBUIT, 12 AUGusri, ANso DoMini C1 o Io CLIII.
VE RIVIN NAAR DER VrAN DEN IS Hr, DAPPER LTK VOOR 'T 1
VADERLAND STRTD EN DE, GESNEUVELD; DEN 1o VAN

OOG STMAAND, IN 'T JAAR DES HEEREN.

165 3.

Het lyk des Admiraals, dat op de Hel. lokte, en zoodaanig havende, dat ze ge
") Holl, der aan (1) land gezet, en langs 't ſtrand noodzaakt waaren in hunne havens te loo
#a in's Graavenhaagegevoerd was, wierdt den pen, om zich van de geleede ſchaade te
ing, 8o vyfden van Herfſtmaand vandaar op eene herſtellen , gaaven echter de Engelſchen
ſtaatlyke wyze, zynde voorgegaan van voor eene volkome zeege bevochten te
de Lyftrawanten van den Staat en van hebben : ja men hieldt aldaar deswegen
verſcheydene anderen, die de eerteke eenen openbaaren Dankdag; het verhaal
nen droegen, naar Delft gebragt, en, ge daarvan wierdt alom van de predikſtoelen
volgd van de Raaden ter Admiraaliteyt, de gemeente voorgeleezen; de Hoofden
zyne naaſte bloedvrienden, de Algemeene der vloote wierden met goude ketenen,
de mindere Bevelhebbers met andere ge
# vergaderingen en Gerechtshoven, in den ſchenken,ja tot de minſte matroozen zelfs,

#, Staaten (2) en andere Leden der Hooge
erkurius

Pag, 87.

-

-

Noorderhoek van 't koor der Oude kerke

dus elk naar zynen rang beloond. Krom

aldaar begraaven. Waarboven op laſt der wel (4) ook om te betuygen het vernoegen gelaney
Staaten eene zeer prachtige marmere graf dat hy had wegens het gedrag van Monk, Hiſt d'An
(3) brandt ſtede, ter waarde van tienduyzend (3) ſtaande het laatſte gevecht gehouden, ver- #"

## guldens is opgerecht, welke onder andere waardigde hem met de goude keten hem 317. "
fol. 55. den geſneuvelden Held in 't volle harnas zelf aan den hals te hangen, waaraan dees
leggende verbeeldt, en zoo in de Neder gedenkpenning gehecht was. Welk dier
duytſche als Latynſche taale een wydluch baar halsſieraad, zynde van goud niet ge

tig getuygſchrift zyner bedreevene helden ſtempeld maar uytgehakt, in de befaamde
daaden voert. Hoewel hy door het laat penningkaſſe van den Heer François Fagel,
ſte gevecht de Engelſchen, die de Holland Griffier der Algemeene Staaten , alleen
ſche havens als bezet hielden, vandaar echt wordt gevonden.

eenen rand van verſcheydene vlaggen, ankers, touwen, maſten, en ander ſcheepsge
reedſchap, is op de eene zyde het voorgevallen gevecht, en op de andere zyde het Admiraaliteyts
Binnen

wapen van Engeland, Schotland en Ierland, zonder eenige by- of omſchriften, verbeeld.
Temeer
w- - ,

HISTOR L PETN N IN GE N.
Temeer oeffende Kromwel deeze mild

lang geduurende weder aanbooden.

Hoe 1653.

daadigheyd ten aanzien van het zeevolk, aangenaam hem ook deeze boodſchap was, T
mids dit verſtaande de ontbinding van 't zoo liet hy echter, onder den ſchyn eener
Parlement, by een ondertekend getuyg ingetooge zedigheyd, zich niet dan naa
(r) Aitze- ſchrift (1) verklaard had zynenpligt echter lang ſmeeken ten vierden dage daartoe over
mazaaken te willen waarneemen in het Vaderland te haalen; als wanneer de berichtspunten zyns
#, beſchermen. Dan Kromwel ondertuſſchen bewinds wierden opgeſteld, om van hem
## bevroedende, hoe hy door zoo ſtoute op een plegtige wyze bezwooren te wor
” daad zich veelen, zelfs in 't leger, tot den. Dit geſchiedde nog dien zelfden dag
vyanden gemaakt had, vondt ſedert goed, met eene byna Koninglyke ſtaatſië. Om
naa zeer ernſtig met de voornaamſte Le trent een uur naa den middag kwam Krom
gerhoofden zich deswegens beraaden te wel, wordende verzeld van de Heeren Ge
hebben, in de hoedaanigheyd van Opper magtigden van 't Groot (4) zegel van Enge- ##
hoofd der krysgsbenden, een nieuw Par land, verſcheydene Baronnen van 's Ryks ##
iſt. d'An- lement uyt alle de Baronnyen der drie (2)
#
Schatkamer(*)en een overgrootgetal van ge- ##
#. Ryken te beſchryven. En ofwel dit op tytelde Heeren, Rechters, Hoofddienaaren ##
-

IV, tol
323.

den beſtemden tyd en plaats vergaderd,
ſtraks veele heylzaame wetten, zoo op het
ſtuk van den koophandel, als van 's Lands
geldmiddelen ontwierp, zoo was het echter
eerlang wederom nietmin dan het voorige
aan Kromwels ſtaatzuchtig voorhebben in
den weg. Zulks hy al zyn vermoogen
, ſedert inſpande om het aan den eenenkant
by 't volk verdacht te maaken, alsof het

en Krygsbevelhebbers, en deeze weder (*) Exthe

gevolgd van den Hoofdbaljuw, de Sche- "
penen, den Geheymſchryver, en Boekhou

derder ſtad Londen, allen in hunne plegt
gewaaden te Weſtmunſter. Alwaar hy den
ontworpen eed, naadat hem die was voor
geleezen, afleyde, ondertekende, en zich,

als nu met het Hoogebewind zynde be
kleed, in een prachtig en daar toe vervaar

den Staat en den Godsdienſt ſtondt te be digd geſtoelte nederzettede.

Aldus met

derven, en aan den anderen kant, door 't gedekten hoofde zittende, ontſing hy het

dwarsdryven zyner aanhangeren, des Groot zegel uyt de handen der Gemagtig
zelfs Leden zoodaanig tegens elkanderen den, midsgaders het zwaard der ſtad (5) ##
den Hoofdſchout, en wierdt, naa't #
op te hitſen en onderling te verbitte van
eyndigen
der Vergaderinge, met een ſtaat- # fol.
ren, dat de Spreeker Rouſe en alle

tOnn,

:

Kromwels aanhangers, in plaatſe van lyk gevolg wcder naar de Banketzaal te

320.

nieuwe opvolgers tot een nieuw Parle Whitehall gebragt, en geduurende die ge

-

- ment te verkiezen, ziende by de meer
- derheyd van ſtemmen hun oogmerk niet te
bereyken, den tweeëntwintigſten van Win
termaand uyt die Hooge vergadering lie

heele togt altyd door den Hoofdſchout,
draagende het bloote zwaard, met ontdek
ten hoofde voorgegaan. Ondertuſſchen

pen, zich naar Whitehall by Kromwel be
gaaven, en aan hem, naa zich ter regee
ringe onbequaam verklaard te hebben, het
3) Larrey hooge Staatsgezag, om den nieuwen (3)

't Hof te Weſtmunſter, de oude Beurs,

- -

-

was Kromwel onder trompetgeſchal in
en andere openbaare plaatſen, door de
Herouden van wapenen in hunne ſtaatſ

rokken, op eene plegtige wyze nietal
# Vryenſtaat van Engeland, Schotland en leen uytgeroepen, maar heeft men ook 6) A Di
ïV fol, Ierland, onder den naam en tytel van Be ſtraks dit geldſtuk met zyne beeldeniſſe # #
en nieuwen tytel zien in 't licht ko- Medal,
3"
ſchermer te beſtieren, evenals zy het van (6)
InCIl.
fol. 1 18,

glet. tom.

d

hem ontfangen hadden, voor zyn leeven

w-

-

Zyn geharnaſt borſtbeeld, dat op de voorzyde gezien wordt, is omvangen met het randſchrift
deezer tytelen: "

oLIVERUs, DEI GRATIA REIPUBL1 c E ANGLIAE, Scot 14e,
ET HIBER N1AE PROTECTOR.
Ccc cc 2

'
OLT

38o
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1653.

OLIVIER, DOOR GODS GE NA DE BESCHERMER VAN DEN
VRTENSTAAT VAN ENGELAND, SGHO2 LAND,
EN IERLAND,

Op de tegenzyde, houdt een Leeuw het wapenſchild van dien Vryenſtaat, zynde in vieren ge
deeld: wiens eerſte en vierde het Sint Joriskruys of het tegenwoordige wapen van Engeland,

(:) Holl: het tweede het Schotſche Sint Andrieskruys, het derde de Ierſche Harp, en in 't midden tot op

# perſchild Kromwels eygen ſchild bevat, 't gene een zilveren (1) Leeuw op een zwart veld is.

#*

Het randſchrift luydt aldus:
PAX QUAERITUR BELLO.
DE VREE DE WORDT DOOR DE N OORLOG GEZOCHT.

Dees kryg drukte ondertuſſchen niet zoo lang verhoopte verligting te bezorgen,
weynig alle Staatſche ingezeetenen, zoo in 't midden des zomers de Heeren Rodol-

door de menigvuldige ingevoerde belaſtin

-

fi en Verhoeven (6) met gemagtigder ##

gen, als wel voornaamelyk door het byna voorſlagen, dan totnogtoe gedaan waaren, van ſtaat

ſtilſtaan van den overzeeſchen koophan naar Liſſebon gezonden. . Alwaar zy bey-##
del, mids de Staaten, om de vyandlyke den wel met alle bedenkelyke eere wierden tot E'
rooveryen het voedſel te onttrekken, in ontfangen, doch geenszins met de Portu

dit jaar niet alleen de vaart (2) op Groen
land, maarook de haaringviſſchery ver
booden. En dewyl ook de krygszaaken
althans geenszins zoo voorſpoedig als ten

geezen het verhoopte vergelyk wegens de
Weſtindiën troffen, dewyl die voorgaaven,
van niet anders dan tegelyk over de Ooſt

indiën te willen handelen: in hoope van

tyde der Stadhouderengingen, ſcholdt men ondertuſſchen, dewyl deeze Nederland
geweldig op het quaad (3) gedrag der Staa ſche Afgezondenen daartoe geenszins ge

ten: ja veelen beweerden openlyk opſchuy magtigd waaren, geheel Brazil te zullen
ten en wagens, dat het Land verraaden, veroveren.

En voorwaar, men kreeg in

en de althans ingevoerde Staatſche regee Bloeimaand des volgenden jaars vandaar 1654.'
ring den Lande ten hoogſte verdervelyk (4) bericht, hoedat by gebrek van den ver
ja ganſch doodlyk was. Het welke ook zochten onderſtand, verhinderd door den
niet wcynig door de zulken wierdt aange tegenwoordigen zwaaren oorlog, de Por
queekt , welke deel in de Weſtindiſche tugeezen met eene vloot van zeſtig ſche
Maatſchappy hebbende, thans het verlies pen (7) te water, en eene grooto magt (:) Aize

van hun ingelegde geld, door het te grond van Moradoren, Mulatten, Mamalukken, #"
gaan der zelve niet weynig beducht waa Braziliaanen, Zwarten, en eygene gere- en oorl,

ren: vermids de Staat, als met den En gelde krygsvolken te lande, den twintig-##
gelſchen oorlog genoeg te doen hebbende, ſten van Wintermaand het Reçif, de laatſte
tot haaren onderſtand thans niets verricht

ſterkte der Nederlanderen, hadden bele

te. In dit jaar was de Heer Goch, die nu gerd, en die gewonnen hebbende de zelve
achtjaaren Raadsheer in Brazilgeweeſt was, eyndelyk gedwongen geheel Brazil, met
over Kadix in 't Vaderland gekomen, en achterlaatinge van twee- of driehonderd

had, den negenentwintigſten(5) van Hooi ſtukken (1) geſchuts, te ontruymen. Dit

maand gehoorhebbende in de Vergadering verlies wierdt aan 't groot gebrek van eet
hunner Hoogmoogendheden, vertoont hoe waaren en kleeding, 't verval der veſting
ligt het zoude zyn de vervallene zaaken werken, en vooral den onwil der ſoldaa

aldaar te herſtellen: temeer dewyl men in ten toegeſchreeven, welke boven hunnen
Brazil nog driehonderd mylen lands langs tyd dienende,en den zoo menigmaal beloof
de zeekuſt in bezit, doch , niemand der den onderſtand niet ontfangende, op aller
Nederlanderen aldaar, uyt vreeze voor hande wyzen, maar weder in 't Vaderland
de Portugeezen, nu het hart had om zich zochten te komen, zonder dat de ſtraf der
eenen voet Landwaart in te durven begee galge, (8) of het munten van dusdaanige (8)
ven; invoege daar door de elende, die men

Aitze

zilvere noodſtukken om hen hunne ſoldy #n

daar leedt, thans onbeſchryvelyk was. De ſtaande de belegering te verzorgen, hen #
Staaten hadden dierhalven, om, waare 't van
het weêrhouden.
overloopen tot den vyand heeft fol.
III 11deel,
konnen
17.

moogelyk, de noodlydenden eyndelyk de

Het

381
1654.

O

Het is voor twaalf ſtuyvers, volgens de bovengeſtelde Puniſche letters, gangbaar geweeſt, en
heeft geene verbeelding, maar alleen op de eene zyde drie dooreengevlochte letters, betekenende:
GEo CT Ro Y EERD E WEs T IN D1 sc HE Co M PAGN 1E. 1654.
Graaf Johan Maurits van Naſſau, wel

wachting het Veldmaarſchalksampt der

ke het bewind met zooveel geluks over Vereenigde Geweſten aan Hendrik (3) ##
deeze landen in Brazil eertyds gevoerd van Breederoode opdraagen, was hy in den #
had, kwam in dit jaar in 's Graavenhaage, dienſt des Keurvorſts van Brandenburg ##
. deel,
om den Staat zoowel van zyne gehoude getreeden, die hem (4) tot Stadhouder van fotº's:
-

-

nis te verzekeren, als van de groote 't Vorſtendom Kleef, Minde, Mark, en (3)Aitze
1na zaak

krygsbereydſelen der Zweeden in't geheym Ravensberg, aanſtelde, zulks hy van #
(1) Aitze kennis (1) te geeven, welke hy meende op deeze zyne verheffing in Herfſtmaand (5) #
aan foi. #.
#" Bremen gemunt te zyn; doch die, gelyk des jaars
Aize
# naamaals zal gemeld worden, eerſt tegens de Vereenigde Geweſten kennis gaf. Voor (i)
ma zaaken
twee
jaaren
wierdt
hy
Grootmeeſter
der
#
#
#
#
Poolen,
en
vervolgens
tegensDeenemarke
fol. 11 16.
met die uytkomſte gewend wierden, dat de Duytſche ordre in Pruyſſe, Saxen, en Po- #
Vereenigde Geweſten zich genoodzaakt meren verkooren, en had daarom by de #
zaagen ten onderſtand van dat laatſte Ryk Staaten van Holland (6) verzocht, om #
de wapenen op te vatten. Dees Graaf, een aan hunne Grootmoogendheden in die #"
# Kleynzoon van (2) Johan van Naſſou, die hoedanigheyd den eed af te leggen: wel- 3 July,
# Broeder was van Prins Willem den I. van ke, alvooren daar in te bewilligen, hem #tst.

#

-

-

-

-

Oranje, naadat hy uyt Brazil weder in verzochten de natuur en gelegenheyd dier

#n

Nederland gekomen was, had in 's Graa
op te geeven. En het is uyt
venhaage achter 't Hof een zeer prachtig oofde van dat Grootmeeſterſchap, dat
huys gebouwd, met voornemen om alhier zyn gekroond wapenſchild aan het zilvein den dienſt des Lands zyn leeven te ſly ren Ridderlyke (7) kruys op deezenpen- g: #
ten. Dan hebbende gezien, door 't ſluy ning gehecht is, welken ik dierhalven, hoe- #
ten van den Munſterſchen Vreede de wa wel vier jaaren laater gemaakt, niet on-154.
penen neerleggen, en tegens zyne ver dienſtig oordeel alhier plaats te geeven.
-

int
ikt,
lat

el,
10,

0

Het geharnaſte borſtbeeld van den geweezen Braziliſchen Landvoogd, die naamaals den

##

twintigſten van Wintermaand des jaars zeſtienhonderdnegenenzeventig, zonder ooit getrouw

tafel. 257.
-

geweeſt te zyn, overleedt en in eeneyzere kiſt te Bergendal (9) by Kleef in 't midden van Zyne gy imhof
opgerechte grafſtede, uyt allerhande Romeynſche oudheden ſamengeſteld, is begraaven, ſtaat Sofit,
S. R. Imp,
op de voorzyde ; binnen dit randſchrift:

Proc.fol,
34Os

lit'
11

JOHANNEs, MAURITIUS NAssAVIus PRINCEPS.

ſt,

PRINS Jo HAN MAURITS VAN NASSOU.
II. Deel.

Dd d dd
-

Hier*

382
1654.
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Hierbenevens was hy Ridder van den Elefant, en het is daarom dat op de tegenzyde zynge
kroond wapenſchild daarmede is omhangen. Voorts om te weeten wanneer dees penning ge
maakt is, ſtaat in den bovenrand :
1

6 5

De menigvuldige ongemakken, zoo in
Brazil, gelyk gemeld is, als elders ſtaan
de dees Engelſche zeekryg geleeden, het
ongenoegen der gemeente over het te
genwoordige Staatsbeſtier, en de daar
uyt ontſtaane laſteringen en beroerten,

8.

land, en vandaar de Heeren Nieupoort en
Jongſtal den twintigſten van Oogſtmaand
weér terug in 's Graavenhaage , doende Z., ... .

verſlag tot hoeverre men (5) in 't hande-##
len over eenen Vreede met Engeland ge- van ſlaat

vorderd was, en hoe Kromwel en zyn #'

hadden de Staaten temeer aangezet, om Raad eenen zeldzaamen voorſlag gedaan foissº

geene middelen, tot het beſlechten van hadden, om naamelyk den Engelſchen en
zoo drukkenden oorlog onbeproefd te laa Nederlandſchen Vryenſtaat zoodaanig in
ten, en deeze dierhalven met dat inzigt een te ſmelten, dat die voortaan maar een
reeds den achttienden van Lentemaand des ſtonden te weezen.

En hoewel men in

(1) Aitze- (1) voorgaanden jaars eenen zeer beleef Nederland weynig ſmaaks in dien voor
####" den brief aan het Engelſche Parlement, ſtel, en des goed vondt den zelven, als
# # het uyt den weg ruymen der ontſtaane ondoenlyk, (6) aanſtonds van de hand te
# geſchillen, geſchreeven, ja daarop een | wyzen, zoo keerden nogtans de Heeren
vrygunſtig antwoord ontfangen: doch des Nieupoort en Jongſtal weder naar Enge
zelfs ontbinding door Kromwel geweldiger land, alwaar zy de zaaken meer dan ooit
hand ſedert verricht, ſtremde den voort verwyderd ja zoodaanig verachterd von

(6) Aitze
ma zaaken
van ſtaat

en oorlog

iſi deel,"
fol. 858.

gang dier aangevange handelinge. Zulks den, dat men hen uyt Nederland bevel
den derden van Zomermaand des zelven

zondt, om, hunnen laſt niet konnende

jaars de Gemagtigden van Holland, welk werkſtelligmaaken, aanſtonds (7) weder (1) Aitze
Geweſt den grootſten laſt des oorlogs thuys te keeren, en daarvan in Engeland #"
droeg, en dus wel het meeſte gedrukt kennis te geeven. De groote zucht veeler en oorlog,
wierdt, in de Vergadering der Algemeene Staatsleden tot het Huys van Oranje, 't #
(!) Aize Staaten eyndelyk (2) doordrong om eene gene thans zoo naauw (8) met dat van (85Aitºe

#"
plegtige Éezending, tot het bekomen van Stuard vermaagſchapt was, gaf oorzaak #"
en oorl.
III. deel,

fol. 814.

Vreede naar Engeland af te vaardigen. dat Kromwel en zyne aanhangers, zeer en oorl.
Hiertoe wierden door de Gemagtigden van weynig vertrouwen op de Staatſche voor- #
Gelderland drie Afgezanten uyt de op zee ſlagen ſtellende, niet dan zeer omzigtig . 920.
handelende Landſchappen ſedert voorge handelden. Doch ſedert met toeſtemmin
ſlaagen, en eyndelyk de Heeren Jeroen van ge der byzondere Staaten van Holland,
Beverning, Willem van Nieupoort, Pau een middel zynde uytgevonden, om
wels vander Perren, en Allard Jongſtal, Kromwel en die van zynen Raad van den

om in die hoedanigheyd vanwege den opgevatten argwaan te ontlaſten, wierdt
Staat naar Kromwel te gaan, verkooren. het langgewenſte Vreedeverbond tuſſchen

## De eerſte begaf zich vooraf (3)den twee den Britſchen en NederlandſchenVryenſtaat
van ſtaat ëntwintigſten van Zomermaand derwaart, den (9) vyftienden van Grasmaand, door (9) Aitze

# om den weg voor de anderen te baanen, munſter
de wederzydſche
te Weſt
getekend, Gemagtigden
en door Kromwel
vyf- En
#
t

g

fois, E' terwyl hunne berichtsbrieven hier te Lan
de wierden opgeſteld. Naa den zesen dagen laater, midsgaders door de Alge- # deel,
twintigſten dier zelfde maand te Grave meene staaten, den tweeëntwintigſten **

zend te zyn aangekomen, had Beverning dier zelfde maand goedgekeurd en beves
vier dagen laater by Kromwel en zynen tigd. De uytwiſſeling der onderlinge

Raad gehoor, en hem geevende den tytel Verbondſchriften, den

tweeden

van

van zeer Doorluchtigen, vertoonde hy Bloeimaand, ingelyks te Weſtmunſter
met veel naadruks, hoedat zoowel de na

zynde geſchied, liet Kromwel den geſloo

buurſchap, als het gemeene belang van den ten Vreede (1o) onder trompetgeſchal (rc)Aitze
wederzydſchen koophandel en de bekome vier dagen daarnaa te Londen, en de Alge ma zaaken
Vryheyd, doch wel voornaamelyk de meene Staaten, den zevenentwintigſten van ſtaat1 ,

# (4) eenheyd van den Godsdienſt de twee der gemelde maand, in 's Graavenhaage #,
van ſtaat Vryeſtaaten onderling behoorde aan te met de gewoonlyke plechtigheden afkon- fol,925.

#%#5, ſpooren, om, de bloeddorſtige wapenen digen. De gedachtenis van deezen getrof

III. deel,

foi 853 nederleggende, de oude vriendſchap te fen Vreede wordt op deeze vier gedenk
herſtellen.

Ondertuſſchen kwaamen ook

penningen bewaard,

-

de andere Staatſche Gezanten in Enge
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N E D E R L A N D SC H E
in 't
mazoonen,
de eene
HoedOlyſt
houde
hte Vryhe
deneenen
op eenen
der akbevoc
1654. #n
n ieder
randſcaard,
hrift,welke
op de
bindtyd
ſtaand
n ditſtaand
te ſamen
, binne
e met
e Vreed

e-

zyde:

HIER BINT DE HEILG E VREE DEN

BRIT EN BATAVIER.

DE WERELT EER 'T VERBONT, EN VREEZ'ER KR2 GS BANIER.

In eene bedaarde zee ziet men, op de andere zyde, een ſchip ,,'t gene, onder eene blaazende
Faam, voor wind en met volle zeylen, voerende de wapenſchilden van beyde de Vryeſtaaten,
geruſtlyk voortvaart, binnen deeze twee dichtregels tot randſchrift:
WAAROM ZETOLT 'T VREDES CHIP OP 'T ZIL VER IN DE ZEE?

OM DAT DE BROEDER KRTG VERANDERT IS IN VREE.
ANNO

#
#

1654.

De tweede verbeeldt op de voorzyde de Gerechtigheyd en den Vreede, te ſamen onder den

Hebreeuwſchen naam JEHOVAH, HEERE, eenen Hoorn van overvloed vaſthoudende,

yſue, binnen deeze ſpreuk, ontleend van den Mantuaanſchen (1) Heldendichter, tot randſchrift:
HAE MIHI ERUNT ARTES.

CIO I O CL IIII.

DIT ZULL EN ONZE MEESTERS STUKKEN WEEZEN. 1654.
De rugzyde, heeft geene verbeelding, maar voert dit uytvoerige opſchrift:
Q U o D FE L1x FAusT U MQUE S1T.
POST ATROX BELLUM,

QUOD INTERAN GLICAE BELGICAEQUE REIPvB L1c z
RECTORES,
BIS FRUSTRA TENT AT IS PACIS CONDITION IBUS,
AN N O CIO IO CL II.

EXARS IT 5

IN QUO MAXIMIS UTRIN QUE CLASSIBUS SEX

n

SEPTEN TRION AL I,
DUO MEDIT ER RAN Eo MARI,
PUG NATA SUNT CRUENT A PRAELIA,
DEI OP T 1 M 1 MAXIM 1 BENEFICIO,

AUSPICIIS O LIV A RII MAGN.AE BRITAN NIAE PROTECTORIS,
ET FOED ER AT 1 BELGII OR DINUM,

PAX CUM ANTIQUO FOEDERE RESTITUTA,

CUJUs OPTIMAE RERUM IN MEMORIAM SEMPITERNAM
SENA rus Pop u Lus QUE AM s t e LoD AM EN s1s HOC MONUMENTUM
F1 ER 1 - CU RA RUN T.

DAT HET GELUKKIG EN HETL ZAAM ZT.
SED ERT EEN EN VREED EN OORLOG,

DIE TUSSCHEN DE BESTIER DE RS VAN DE N ENGELSCH EN
EN NEDERLANDSCHEN VRTENSTAAT,
-

NAA TWEE MAAL TE VERG EEFSC H
O VER DE VOORWAARD EN VAN VREE DE GE HANDELD
TE HEBBEN,
IN '
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-

IN WELKEN MET ZEER MAG TIGE VLOOTEN
VAN WE DE RZTD EN ZES ZE ER BLOEDIGE SLAGEN

oP DE Nook D- EN TWEE OP DE MIDDELLAND sche

zEE zrN GELEVERD,
zoo Is, Door DE GUNsºr VAN DEN ze ER Go EDEN
EN GRooz EN Go D,
oN DE R HET GEZAG VAN OLIVIER BESCHERMER
•r

-

-

-

-

VAN GRoo TBRITTANj E,

EN VAN DE STAAT EN DER VEREENIGDE NEDERLANDEN,
DE VREED E MET HET A LovDE VERBoND HERSTELD.
TER EEUWIGE GEDACHTEN IS

VAN WELKE, ALs DE HErLZAAMSTE ALLER zAAKEN,
DE RAAD EN 'T VoLK VAN AMSTERDAM
DIT GE DENKTE KEN HEBBEN DOEN MAAK EN.

III. Op het voorſtuk van den derden houden Grootbrittanje 9 kennelyk door den Ierſchen Harp,
dien het op zynen ſchoot heeft, en het Vereenigde Nederland tegelyk den Hoed der bevochte

Vryheyd omhooge 3 binnen deeze twee Latynſche dichtregels:
-

-

-

s'

,

MENTIBUs UNITIS PRIscus PRocUL ABSIT AMARoR,
PILE A NE SUBITO PARTA CRU OR.E RUANT.

DAT DE Voo RIGE B 17're RHErD VERRE VAN DE VEREENIGDE
GEMOED ER EN GESC HET D EN Z2; OP DAT DE DOOR BLOED
VERKREEG EN HOED DER VRTHE YD NIET SCHIEL 2CK
VERLOO REIN GAA.

Voorts ſtaat onderaan den penning de tyd van dag, maand, en jaar, zoo naar de oude als nieu
we rekening, van 't ſluyten des Engelſchen Vreedes aldus aangetekend:

coNcLusa # DIE APRILrs, Anno MDCLIIII.
e

GESLOOT EN DEN

#

VAN GRASMAAND, IN 'T JAAR 1654.

Ter wederzyden van een Engelſch en Hollandſch oorlogſchip in eene bedaarde zee, leeſt men
in den rand van 't ruggeſtuk deeze twee Latynſche dichtregels:
-

LUXURIAT, GE MINO NEXU TRANQUILLA, SALO RES:
EXCIPIT UNANIMES TO TIUS ORBIS AMOR.

DE HANDEL, DOOR DE DUBBEL DE VERB INTEN IS GERUST,
IS OP ZEE NU LUSTIG EN WEL VAAREN D :

EN DE

GANS CHE WER RELD ONTFANGZ DE EENS
GEZIND EN MET LIEFDE.

IV. Op de voorzyde van den vierden is tuſſchen twee Tritons, die ieder op eenen zeehoorn
blaazen, de Zeegod Neptuyn op zynen wagen gezeeten, achter wiens rug tuſſchen twee palm

takken de Vreedeſtaf van den Koopgod Merkuur gezien wordt. Hy zelf ment de zeepaarden,
II. Deel.

-'

E e e ee
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1654. en houdt op de eene knie het wapenſchild van den Engelſchen Vryenſtaat, en op de andere dat
# Blyſpeldichter tot rand
(1)Terent. der Vereenigde Geweſten, binnen deeze ſpreuk (1) van den Lat
in Andr.
aét. III.
ſc. III.

Yſu 23.

ſchrift:

AMANTIUM IRA AMICIT IAE REDINTEGRATIO E ST.

HET KRAKKEEL VAN VRIEND EN IS EENWE VERNIEUWING
VAN VRIEND SC HAP.

Tot bediedſel dat voortaan het zeevermoogen, waar van Neptuyn het zinnebeeld is, naadat
de nieuwe vyandſchap afgelegd, en de oude vriendſchap tuſſchen de twee Vryeſtaaten herſteld

was, by de zelve ſtondt gevoerd te worden. De tegenzyde heeft geene verbeelding, maar dit
hiſtoriſche opſchrift:

TER MEMORIE DER VREDE, U NIE, EN CONFOEDERATIE,
DE AW 15 APRIL SO LEMNE LTCK GESLOTEN TOT

WESTMUNSTER,
TUSS CHEN Z YN HO OG HE YT'

DEN HE ER PRO TECTEUR VAN DE REPUBLIQUE VAN ENGE

LANT, SCHOTLANT, EN TRLANT TE R EEN ER,
EN DE HO O GH MO G EN DE HEERE STATEN GENERAAL

TER AND RE ST DE;

DAARoP WE DE Rzrts RATIFICATIE IN BEHoo RL rcke
FORME

D EN z DER MAENT MAr IS UrTGEWISSELT,
EN GE PUBLICEERT D EN 27 DER SEILVER MA ENT
A NAVO

Het uytgevonden middel, waarvan hier
voor iet gemeld is, en 't gene den opge
vatten argwaan der Engelſchen deed op
houden, was een geheym verdrag der
(2) Aitze Sraaten van Holland ; (2) by 't welke
ma zaaken

1654.

van alle redelykheyd en billykheyd afwy
kende, was veroordeeld, dierhalven ook

by meerderheyd van ſtemmen diende ver
worpen te worden. Ja die van Gelder

land ſloegen voor van de twee Holland

van ſtaat

zy op eene plegtige wyze zich verbon ſche Afgezanten hunne geſchriften af te

en oorl.

den, en aan Kromwel beloofd hadden van

III. deel,

nooit den Prins van Oranje, of iemand de, als dan krachtige beſluyten te (4) (*) Akze
zyner maakoomelingen tot Stadhouder of Ad neemen. De Vorſtlyke Moeder en Groot- mazaaken
miraal van hun Geweſt te zullen kiezen; moeder van den jongen Prins gaaven #
noch ook hunne ſtem leenen, ten eynde ie den negenden van Bloeimaand insgelyks III. deel,

fol. 931.

vorderen, om, die onderzocht hebben

mand der zelve tot Opperhoofd van de le aan de Algemeene Staaten een wydloopig "9"9.
gers der Algemeene Staaten wierde ver vertoogſchrift over, in 't welke de dien
heven. Deeze geheyme verbintenis der ſten van het Huys van Oranje, aan dee
Staaten van Holland, zoodra die rucht

zen Staat beweezen, op 't leevendigſte

baar wierdt, klonk als een donderſlag den wierden afgemaald, en zy des zeer naa
andere Staaten, en 's Prinſen aanhange drukkelyk verzocht om door hunne hoog
ren in de ooren.

Zulks die van Vrieſland

wyze tuſſchenkomſt te bezorgen, dat de
ſtraks daartegens hunne aantuyging dee reeds door Holland getekende uytſluyting
den; die van Zeeland verklaarden dat zy ze, geenszins (5)door 't doen deroverleveringe (5) Aitze
ma zaaken
als ſtrydig tegens de uytgedrukte volmagt wierdt voltrokken. Het zelfde verzocht van
ſtaat
den Gezantengegeeven, afkeurden; enUyt ook de Keurvorſt van Brandenburg: doch en oorlog
recht desgelyks voor zooveel de uytſluy de Staaten van Holland meenende dat iſ deel,"
(3)
Aize- tingiet (3) tot naadeel der onderlinge ver men, met derzelver voltrekking te willen fel 9*
ma zaaken
van ſtaat binteniſſe inhieldt.
Groeninge en de Om keeren hunne Oppermagt, en het recht,
cn oorl.

III.deel,

melanden begeerden dat zoodaanigeen han dat ze in hunnen boezem hadden, om

ol, 927.

del, die by alle de byzondere Staaten, als deswegen onbepaald te beſluyten, ſcheen
IC
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te willen verkorten, vonden goed, tot zoude ſtraffen. By den gemeenen (3) man 1654.
rechtvaardiging van hun gedrag en hand wierdt mede wegens deeze uytſluyting, (3) Aizes
haaving van hun recht, een wydloopig ver in alle burgerlyke byeenkomſten niet #"
# weerſchrift (1) op te ſtellen, en, op hun weynig geredekaveld , wordende de en oorlog,
van Holl nen laſt gedrukt, gemeen te maaken. zelve door den eenen als zeer geroemd, ##
• II IO,
##Jºy Dit kon echter niet beletten, dat er ver en door den anderen als ondankbaar en
1654.
ſcheydene hekelſchriften tegens der zel onwettig uytgekreeten: daardoor de ge
Repºt ver gedrag wierden in 't licht gegeeven. meente zoodaanig tegens elkanderen ver
$# Ja die van Vrieſland (2) hadden reeds in bitterd en gaande gemaakt, dat men te
Generaal hunne gedaane aantekeningen aan die van Goes in (4) Zeeland, en te Enkhuyzen (4) Aitie,

#" Holland verweeten, dat de beenderen van in Noordholland eenen openbaaren op- #"
Prins Willem den I, te Delft, ruſtende on loop aanving, zich der Regeeringe meest #'
der een marmeren graf, door de Staaten ter maakte, en alle zulke perſoonen uyt #
zelfs tot zyne eere opgerecht, wegens den Magiſtraat ſmeet, welke het graauw

zoo groote ondankbaarheyd over het waande niet Prinsgezind te weezen. Uyt
land, en wel byzonderlyk over de genen, gelyke zucht tot den jongen Prins van

die hier van de oorzaak waaren, wraake Oranje, is ook dees penning in dit jaar
zouden uytroepen, en dat God gewiſlyk door P. van Abeele, als uyt des, zelven
deswegen hen en hunne naakomelingen | bygeſtelden naamblykt,in't licht gegeeven.
- .

-

- -

- --

-

- --

*

*

*

Onder het borſtbeeld van den jongen Prins, die in 't voorgaande jaar met de (5) Ridderordre (5) Aitze
van den Hoosband, door den omzwervenden Koning Karel den II, was beſchonken, leeſt men van
ma zaaken
ſtaat

op de voorzyde en eenen wimpel dit opſchrift:

en oorlog,
III. deel,
fol. 824,

WILHELMUS III, De1 GRAT 1 APRINCE P s AR AUS1 o N1s ETC.
AN No

16 f4.

WILLEM DE III, Doo R Go DS GE NA DE PRINS VAN oRANJE
ENZ.

INV 'ZT

JAAR 1654.

Op de tegenzyde ſtaat het borſtbeeld van zyne Moeder, binnen het randſchrift deezertytelen:
MARIA, DE 1 GRAT 1A PRINCEPS MAGN.AE BRITTAN NIAE,
AURANT 1 AE DO TARIA, ETC.

MARIA, Doo R Go DS GENADE PRINSES VAN Gooz'BRITTA Nj E,
BEGIFTIGDE WEDUW VAN ORANJE, ENZ.

Deeze Prinſes, ziende hoe de Staaten gen der byzondere Staaten, in't voltrek
van Holland, onaangezien haar ingeleverd ken des werks voortvoeren, en de begeer
vertoogſchrift, en de gedaane aantekenin de uytſluyting van haaren Zoon aan
Eee ee 2.

Krom
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1654. Kromwel (1) terhand ſtelden, v# der Staaten van Overyſſel beweezen aan
GyTREE uyt 's Graavenhaage, in ſchyn van eene den zelven nog grootere geneegenheyd,

#n ſpeelreys te willen doen, doch waarlyk met hem, onaangezien hy nog geen vier, , ..

# om

geene ooggetuygen te zyn van de

jaaren bereykt had, tot Stadhouder (4) # #

# deel, vreugdevuuren, die men aldaar en elders en Opperhoofd (*) der krygsmagten van van ſtaat
": alom in de Hollandſche ſteden, (2) op hun Geweſt, niettegenſtaande die van De ##

## den uytgeſchreeven Dankdag, en wegens

venter en de Edelen van Twente zich fol.
fo:
: 1o7.

van #at het ſluyten van eenen Vreede ſtondt aan daartegens verklaarden, en hunne aantuy- E#
eyn Gene
#, te ſteeken, door wiens grondſlag zy haa ging deeden, te verkiezen, en aan Prins raaf,
-

-

-

fol. 111o ren Zoon, en die van zynen Huyze zoo Willem Frederik van Naſſou, Stadhouder

zeer benaadeeld oordeelde. Welke reys
ook de Staaten van Holland waarſchynelyk
zal hebben aangezet, om haare Koninglyke
Hoogheyd geene piktonnen ter vieringe te

van Vrieſland, het hooge Staatsbewind,
ſtaande de minderjaarigheyd van den jon
gen Prins van Oranje, op te draagen.
Waarvan zy by (5) plegtig ſchryven, den (5) Aitze

laaten aanbieden, evenals ze die aan des

zeventienden van Wynmaand, zoo aan #

Prinſen Grootmoeder Frederik Hendriks

de Prinſeſſen Moeder en Grootmoeder als en oorlog,

Weduwe, de Afgezanten, en andere den Keurvorſt van Brandenburg, ten ſpoe- #
Staatsdienaaren der uytheemſche Vorſten digſte kennis gaaven. En ofwel ſedert
Aitze
vereerden. Betere geneegenheyd betoon zeer zwaare (6) geſchillen wegens dee. (6)
ma zaaken
den ondertuſſchen die van Vrieſland aan ze verkiezing in Overyſſel ontſtonden, van ſtaat
oorl.
den jongen Prins, want hoewel zy eenen waarvan wy den uytſlag naamaals zul en
III.deel,
eygen en byzonderen Stadhouder over len verhaalen , meen ik echter dat aan fol. 13o5.

(3) Aitze
mazaaken
van ſtaat

hun Geweſt hadden, zoo belaſtten zy ech het opdraagen van dit eerſte Staats
ter dat men voor den zelven naa 't eyn gezag aan den jongen Prins deeze twee

en oorlog,
III. deel,

digen (3) der Predikaatſiën openlyk in alle penningen

fol. 1998.

kerken zoude bidden.

hunne geboorte verſchuld

Ja de vier Leden Zyn.

I. Op de voorzyde van den eerſten, en onder het borſtbeeld des jongen Stadhouders van Over
yſſel, wiens hoofd met eene gepluymde mutſe gedekt is, leeſt men op eenen wimpel deezen ty
tel:
WIL
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16 54.

"54
WILHEL MUS III, DE 1 GRATIA PRINCE Ps AR AUS 1 o N1s;
ETC. ANNO

1654.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE
ORANJE E NZ: IN 'T JAAR

PRINs

VAN

1654.

Dees Prins, die als een kind van omtrent vier jaaren, doch met eenen Bevelſtaf en Veldheer
lyken ſluijer van 't nieuwopgedraagen gezag, op de rugzyde verbeeld is, wordt door de Wysheyd,
die nevens hem zit, en naar den naam JE HO VAH wyſt, tot de vreeze des Heeren, met dit

byſchrift, aangemaand:

(#t

TIME (1) DEUM.

kap. II.

#.

VREES GOD.

Openb.

kap. XIV,

II. De tweede, eerſt in 't volgende jaar gemaakt, vertoont wederom, op de eene zyde, zyn W. 7.
borſtſtuk, met dit omſchrift, binnen eenen Oranje krans:
WILHEL MUS III, D E1 GRAT 1A PRINCE PS AR AUS1 o N1s, ETC:
WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE PRINS
VAN ORANJ E; ENZ:

Op de andere zyde wordt een jonge Fenix uyt de aſſche van den ouden gebooren, en in 't
verſchiet eene opſtygende zon verbeeld : ten bediedſel, dat hy uyt de aſſche of naa de dood
zyns Vaders gebooren, thans de eerſte ſtraalen van 't groote licht zyner Vaderlyke Staatsbedienin
gen begoſt uyt te ſchieten. Voorts ſtaat op den voorgrond dit opſchrift:
r

,

-

“

-

, JURIAN vs POOL FECIT AMSTEL op AMI, ANNO 16rr.
Doo R JUR RIAAN Poo L, IN 'T JAAR 16ry, TE AMSTERDAM
GE MAAKT,

Hertog Karel de IV van Lotteringe, |minſte, mids zyne benden in 't Luy
die zich nu ten tweeden maale met zyne |kerland ongehoorde baldaadigheden be
benden voor den Prins van Kondé, in | dreeven, en de Françoizen onder Faber

den dienſt van Spanje, tegens Vrankryk | ook (3) derwaardt afzakten, ſtelde de (3) Holl.

begeeven had, en wiens knechten in 't | Aartshertog Leopold vaſt, dat hy zich #g
54s
•

.I ,

-

-

voorgaande jaar zoogroote ongeregeldhe- | met Vrankryk onderling verſtondt, en het # #
den op de grenzen der Vereenigde Ge- | eens tyd wierdt om zich van zynen per
weſten(2)gepleegd
hadden, dat
menRyn-|
den |ſoon
te Hertog
verzekeren.
Dierhalven
(2) Aitze Heer
van Breederoode
en den
door den
van Aarſchot,
den hem
vyf-

l

#"graaf bevel gaf om de zelve gewapender | entwintigſten van Sprokkelmaand, laa
en oorl

hand te verjaagen, had door zyn wispel- |tende ten Hoove ontbieden in ſchyn als
#'"
# tuurig
en veranderlyk
gedrag nietmin
om de
te Luykenaars
beraadſlaagenſamentrokken
over een bericht
van
vertrouwen
by den Spanjaard,
dan het
de || dat
om zyachting by 't gemeen zelf in Brabant ver- | ne benden te verjaagen, liet hy hem aldaar
looren. Want ſpeelende de rol veeleer | in beſlag nemen, ſtraks op 't ſlot van
van eenen Nar dan van eenen Vorſt , | Antwerpen gevangen zetten , en van
liet hy daarenboven zyne krygsknech- | Duynkerke ſedert te water naar Spanje
ten ſtraffeloos rooven en plonderen , | voeren: daar hy (4) op 't ſlot van Toledo (4) Lartey

deelde in den buyt, ja ſcheen zich an- | gekerkerd bleef, totdat de Vreede tuſ-#"
dermaal, ten koſte der Spanjaarden, met | ſchen Vrankryk en Spanje wierdt getrof-XIV.toms

Vrankryk te willen verzoenen.
II. Deel.

Ten | fen. Doch hoewel de Spaanjaards zich #s.
F ff ff

o
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op deeze wyze nu van den Hertog mee

beſchikken, 't gene door zyne bequaamhe
ſter zaagen, zoo was echter nog hunne den in ſtaat was van 't Lotteringſche Huys,
grootſte bekommering wegens zyne ben dat door het wispeltuurige gedrag van den
den, welke zy wenſchten aan hunne zyde gevangen zoo veel geleeden had, in zynen
en in hunnen dienſt verbonden te houden: ouden luyſter te herſtellen. En waarlyk
waarom ſtraks de Graaf van Breu, de Abt was niet zoodra de Hertog gevangen, of
van Sinte Katryn, en de Graaf van Fuen de Aartshertog gaf ſtraks aan zynen Broe

ſaldaigna zich naar 't Lotteringſche leger der van 't voorval bericht, en liet hem
begaaven, en die zwaare zaak tot een tot het aanvaarden van des zelven Staats- (1) Holl.
goed eynde bragten , dewyl men dien gezag, door den Graaf van Sint Amour, #
Landaart te verſtaan gaf, dat men door (1) nodigen, welke den zelfden avond pag zo.

de aantaſting des Hertogen geenszins nog te poſt naar Wenen vertrok, en in ##
'de uytrooijing van 't Lotteringſche Huys dit jaar, in erkentenis van zyne trouwe hiven van
beoogde, maar het hooge Staatsbeſtier aan dienſten, tot Landvoogd en Veldmaar- #
zynen Broeder, die zich thans te Wenen ſchalk van 't Graafſchap (2) Namen ver- daar dan

aan 't Hof des Keyzers ophieldt, wilde |heven wierdt, waarvan de gedachtenis op #
opdraagen; en het dus een Opperhoofd' deezen legpenning bewaard wordt.
zonden.

Tuſſchen twee lauwertakken, wordt op de eene zyde het gekroonde
Naamſchen Landvoogd, binnen den zoom deezer tytelen, gezien:

wapenſchild van den

JA co U Es Nico LAs DE BRUGES ET DE LA BAUME, Co M TE DE
SAINT AMOUR, GouvERNE UR, CAP1TAINE GEN ER AL DU
Co M TE DE NAM UR. 1654.
J A KOB NIKLAAS VAN BRUGES EN LA BAUME, GRAAF VAN
SINT A MO U R, LAND VO OGD, EN OP PER LEGER HOOFD

VAN 'T GRAAFSCHAP NAMEN. 1654.
Dit geſlacht is zeer oud en Edel: want Lodewyk van Bruges, Ridder van 't Gulden vlies,

(3) Le

(3) was Raadsheer en Kamerling van Philips den Goeden, Hertog van Bourgondië , en zynde

Blaſon de Stedevoogd geweeſt van Brugge, wierdt hy ſedert Opperlandvoogd van Holland, Zeeland, en
Vrieſland, en in't vervolg Voogd, uyt den naam der Staaten van Vlaandre, over Philips den

###
65,

" " Schoonen. Zyne Vrouw was Maria van Borſele, wier Kleynzoon Renier van Groothuyzen, ge
huuwd met Beatrix van la Chambre, eene Dochter Katarine teelde, welke getrouwd met #.

wyk van la Baume, Graaf van Sint Amour, de Moeder was van Philibert Emanuel van la Bau

me, die tot Vrouwe nam Helene Perrenot van Granvelle, welke de Ouders van den zoo ge
melden Naamſchen Landvoogd geweeſt zyn.

Het wapenſchild van 't Graafſchap Namen ſtaat op de andere zyde, welker rand omzoomd is
met deeze woorden tot opſchrift:

GECTo1Rs DES ESTATS DE NAMUR.

LEGPENNINGEN DER STAATEN VAN NAMEN.
Mids het welgelukken deezer gevange- togt krachtdaadige hulp tegens den Fran
niſſe hoopte nu de Aartshertog van de ſchen Koning, te zullen bekomen. Wel

Lotteringſche benden, die hem totnogtoe | ke, hebbende of door 't geweld der wape
meer tot laſt dan tot voordeel verſtrekt |nen, of by verdrag en door 't verleenen

hadden, in den voorhanden zynde veld-' van genade, alle de afgevallene ſteeden en
*-

-

-

-

-

-

meeſte
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ner goederen, (2) in hoope dat hy nog 1654.
meeſte Grooten zyns Ryks althans weder ondertuſſchen zyne genade zoude om- (NTDET

(1) Holl.

onder zyne gehoorzaamheyd gebragt,
niets onbeproefd liet, ook den Prins van
Kondé van den Spanjaard af te trekken.
Doch dees, hoewel hy zyne uyt Spanje
komende (1) onderſtandgelden door de En

helzen. Maar alles was vergeefs, want de #
de
iſt. "
n
me
t;
no
uy
ge
ſl
f
ns
s
n
#
be
ee
in
ee
zy
by
Pr bl
-

ng, den achtentwintigſten #n.
nid,
zulks de Koan
ma
as
n
zich in 't Parlement be- #s.
va Gr
gaf, de ſtukken van 't gehouden geding

gelſchen zag rooven en aldaar aanſlaan, ja liet voorleezen en eyndelyk het vonnis
4.
t

Merkurius

anno 165

zich van den Prins Talmon en andere zy

pag. 34.

ne boeſemvrienden verlaaten, beſloot ech

vellen: waarby hy ſchuldig aan gequetſte
Majeſteyt, en den naam van Bourbon on
ter, den Spanjaard aankleevende, te Bruſ waardig verklaard, en dus hem alle eere,
ſel te blyven, of om dat hy te grootmoe waardigheyd, en voorrechten, den Prin
dig was om zich voor zynen doodvyand, ſen van den bloede toekomende, ontzegd,
den zeegepraalenden. Kardinaal, te verne zyne goederen aangeſlaagen, zyn naam
deren, of omdat hy zyne wraakzucht alom uytgeſchrapt, en hy nietalleen tot

kennende, zich op de aangeboode vergif de erfenis der Franſche Kroone onbe
fenis niet durfde verlaaten. Hoe 't zy, quaam, maar zelf de dood ſchuldig geoor
igheyd
immers de Koning, zyne halſtarr

Dusdaanig was het eyn

deeld wierdt.

ziende, deed hem aan 't Parlement be

de der inlandſche beweegingen, door
klaagen, en op eene plegtige wyze indaa welke het Koninglyke gezag , verre
gen, om binnen vyftien dagen daarvoor van verkleynd te worden , totdat on
te verſchynen, en zich te verantwoorden bepaalde vermoogen is geſteegen, 't ge
op de beſchuldigingen, welke men hem nemen ten Hoove aldaar alsnog ziet
ſtondt voor te houden. Dan mids het
handhaaven, en in het vervolg een zee

achterblyven van Kondé, gaf de Koning gepraalend Ryk , volgens den inhoud
by voorraad des zelven Grootmeeſterſchap van deezen legpenning, ſcheen te voor
zyns Hofs aan den Prins Thomas, en
ſtelde Rentmeeſters over het bewind zy ſpellen.

r

ſtbeeld

De
n n ngen Vorſt, die in dit jaar, den zevenden van Zomermaand (3)
Riencourt

va de jo
Onde het bor
te Rheyms gezalfd (3) wierdt, ſtaat op den voorgrond der eene zyde:

Hiſt. de
Louis
XIV. tom;

I, pag.254,

LUD ov1 c Us

XIIII.

LODEW YK DE XIV.

En om te weeten tot wiens gebruyk de rekenpenning gemunt is, leeſt men in den rand der
zelfde zyde nog dit omſchrift:

EXTRA o RD 1 NAIRE DE s GU ERRES ET CAVALLERYE LEGERE.
TOT BUYTENGEWOON GE BRUYK VAN DEN OORLOG EN DE
LIGTGEWAPENVDE RUZGTE RY.

Op de andere zyde is een

# ter aarde leggende, met afgehakte hoofden en
#
kryg.
ten
eeld
t dſchrift dt

Pooten verbeeld, zynde het zinneb

van den gedemp

burger

He ran

luy

aldus:

MAGNI PRAELUDIA REGN I. 1654.
BEGINSELS VAN 'T GRoo TE RºrK. 1654.
F ff ff 2

En
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1654. En waarlyk was niet zoodra de zalving doen ſpringen eenermyne, twee dagen daar
T geëyndigd, of de Koning ſtelde zich aan 't aan gelegenheyd kreegen om zich op den
hoofd zyns legers op de grenzen van Ne anderen kant der halvemaane te handhaa
derland, en, hebbende nu de handen ven.

Ondertuſſchen wierden de loop

ruym, liet door den Markgraaf Faber, graaven, onaangezien het ſterk vuur der
(1) De
den (1) tweeden van Hooimaand Stenay belegerden, wel dertig ſchreeden voort
Riencourt
berennen; 't gene aan de Maas gelegen gezet, en een verblyf voor tien ſoldaaten
Hiſt. de
Louis
door
den Spanjaard, ſtaande de burgerly vervaardigd. 't Gene gelegenheyd ver
XIV. tom.
I. pag.258, ke oneenigheden, was (*) bekomen, en ſchafte om ſedert den myneerder aan 't
(### hen eenen voet gaf om, geheel Champan bolwerk te hechten, (3) en de walbreuk, (3) De
Jºh357- je afloopende, alles wydenzyd onder die men met twaalf ſtukken geſchuts reeds #"
brandſchatting te ſtellen. 's Daags naa de gemaakt had, nogmeer te vergrooten. #
berenning wierden de loopgraavengeopend, Niet zoodra was dit van de bezettelingen #"
en , onaangezien de wakkere tegenſtand gemerkt, of zy, vreezende met het bol- 260.
der belegerden, ſedert zoodaanig, onder werk opgejaagd te zullen worden, verlie
toezigt en gezag des jongen Konings voort ten dat en tegelyk de ſtad, hoopende zich
gezet, dat de belegeraars, naa 't laaten nog eene wyl op 't ſlot te zullen handhaa
ſpringen van twee mynen , den twee ven. Maar zooras ook alhier de aange

ëntwintigſten den bedekten weg beſtorm leyde groote myn eene gewenſchte uyt
den en innaamen, en, naa zich daar wel werking gedaan had, en de Françoizen

begraaven te hebben, ten derden dage zich ten ſtorm gereed maakten, verzoch
in de gracht voor eene halve maan neder ten die vanbinnen, den vyfden van Oogſt
(*) De daalden; (2) waaraan zy den myneerder maand, in onderhandeling wegens de
#" hechtten, en, met den gewenſchten uyt overgaave te treeden. Dit wierdt inge
Loºijs

ſlag de myn lieten ſpringen, om zich al
te legeren. Wier werking de Koning,
verzeld van den Kardinaal van Mazaryn
van eene naabygelege hoogte beſchouwde,
ondertuſſchen door zyne tegenwoordig
heyd den moed der ſoldaaten in 't voort
zetten des werks onophoudendlyk opwek

willigd en by verdrag toegeſtaan, dat zy

#n. daar

met alle tekenen van eere en met hunne

25%.”

pakkaadje zouden uyttrekken, en naar
Montmedy geleyd worden. Door deeze
verovering wierden de Franſche grenzen
langs de Maas in zekerheyd geſteld, en
den Spanjaarden het geweldig ſtroopen in

kende: zulks den zesentwintigſten twee dien oord belet, waarvan de gedachtenis

nederdaalingen in de gracht van 't ſlot voornaamelyk op deezen gedenkpenning
wierden begonnen, en de aanvallers, naa 't bewaard wordt.

I. De voorzyde des gedenkpennings voert het kopſtuk van den jongen Koning, binnen dit zyn
gewoonlyke randſchrift:

LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISS1 Mus.

LOP EVrK DE XIV, ALLE RCHRISTEL rKs TE KONING.
OP de rugzyde ziet men Stenay zich buygende de knien van Vrankryk omhelzen, 't gene
leu
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leunende op zyn ſchild, met een kleed met leliën bezaaid en eene kroone op het hoofd '
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binnen 1654.
maa-m

dit omſchrift, verbeeld is:

URBIUM GALLICARUM AD MosAM SECURITAS.
DE VETLIGHE2 D DER FRANS CHE STEDEN AAN DE MAAS.
r

-

En opdat men weete waardoor die verkreegen was, zoo ſtaat, om het voorige randſchrift,
tegens de vereyſchte regels, niet te langdraadig te maaken, op den voorgrond dit byſchrift:
STEN.AEU M CAPTUM. M D C LIIII.

STENA2 GEWONNEN. 1654.

II. Op de eene zyde van den tweeden, die een

# is, leeſt men, rondom het gehar- # Eccleſ

Sirach :
naſte borſtbeeld van den zeegepraalenden Koning, deeze (1 ſpreuk van dden wyzenn Sira

ap.
XLIII.
V. 2. •

AD MIRABILE OPUS EXCELSI.
EEN WOND ER WE RK DES AL LE R HO OGSTE NV.

Boven de ſtad
Stenay is enomhooge
in de lucht
vlammende
blixem,binnen
het zinnebeeld
van
Koninglyke
vermoogen,
de (2) ſnelheyd
zynereen
wapenen,
verbeeld,
dit omſchrift:

't (#fi'
alCr.

Hiërogl.
lib. XLIII,

eap. 28,

PORTARUM CLAUSTRA REVELLIT. 1654.

Hr RvKz DE GRENDELS DER PooRTEN AF 1654.
De Spanjaards, wier leger nevens den dy, naaeenenwakkeren tegenſtand, meeſter
gemaakt had. Vyf
ſedert met het
gerukt was, geene kans ziende om Stenay bezigtigen der beſchanſingen, die de Span
te ontzetten, ſloegen, onaangezien de jaards op alle bedenkelyke wyzen ver
groote onderſtand diende Maarſchalk van ſterkt hadden, en met alles tot den aanval
Turenne in Atrecht geworpen had, daar te vervaardigen zynde geſleeten, wierdt

#

Prins van Kondé ondertuſſchen in 't veld

#ut voor den derden van Hooimaand het (3) het Franſche leger met den opgang der
Hiſt de beleg, in hoope van door het winnen van zonne, den vierentwintigſten van Oogſt

#om. zoo gewigtige plaats tegelyk hun Land maand, aan drie verſcheydene deelen en in
ipagzoo te dekken, en zich dwars door Pikardië

volle ſlagorde geſchaard: over wiens eene

en Champanje den weg tot voor de poor
ten van Parys te openen. Doch de Graaf
Montdejeu , Stedevoogd van Atrecht,
betoonde eene weêrgalooze kloekmoedig

gedeelte de Maarſchalk van Turenne,
over het tweede de Maarſchalk van la Fer

té (5) en over het derde de Maarſchalk van Riencourt
# De
Hoquincourt het bevel had. In deeze Hiſt. de
-

- -

--

-- - -

- -

- --

-

*

-

-

-

-

#tom,
heyd, betwiſtte den aanvalleren voet voor orde naderden de Françoizen met hunne ##
t

voet den grond, en rekte het beleg uyt, tor takkeboſſchen totaan den boord der grach
-

dat Stenay gewonnen was. Alswanneer de
Maarſchalk van Turenne ſtraks laſt gaf,
dat alle de gins en herwaart gelegerde ben
den, om den vyandlyken toevoer te be
lemmeren, zich by zyn leger hadden te
voegen, welke daarenboven met de man
ſchap, die Stenay had belegerd gehad,
(4) De

niet zoodra verſterkt was, of trok denne

laag uyt hun handgeſchut gaaven om hun
nevyanden terug te dryven: maar deeze,
door de hulp der ingeſmeetene takkeboſ- ſchen over de gracht geraakt zynde, ruk

ten de ſtormpaalen uyt den grond, bc
klommen den wal , en, zynde geko

men binnen de beſchanſing, beſtonden

kiencourt gentienden van (4) Oogſtmaand over de zich, onder een geduurig gevecht meer
#" Scarpe, en ſloeg zyn leger tuſſchen den enmeer uyt te breyden, en opening voor
XIV tome BergSint Eloy en de verſchanſte Spanjaards de ruytery, door 't vlugten der Lotterin

#*

neder, naadat hy zich van debygelege Abt gers, te maaken. Doch eene dwarslini,
II. Deel.

- Pag

te, alswanneer de Spanjaardseene algemeene ****

Ggggg

ge

*
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van Kondé tot den aftogt te noodzaaken.

1654 gemaakt van de vrachtwagensder Spanjaar
- den, ſtuytte ſtraks de verdere inbreuk, te
meer dewyl de Prins van Kondé met eene
wonderlyke kloekmoedigheyd aan den

Welke niet dan met handgemeenſchap ge
ſchiedde, en dus gelegenheyd tot een
nieuw gevecht gaf, 't gene alzoo bloedig
e
Maarſchalk van Turenne alhier het hoofd als het voorig de oorzaak was dat het
hot
rſc der Spanjaarden in veyligheyd
boodr. Ondertuſſchen was de Markgraaf ove de
kon ontvlugten.
gedachtenis van
van Kaſtelneau met de ruyterye mede bin deeze zoo romryke De
overwinning, waar
#n nen de verſchanſing geraakt, en had het door de hooge voorneemens der Spanjaar
# de geluk van door te dringen, en zich in den verydeld wierden, wordt op de drie
#a, Atrecht te (1) werpen, en vandaar door
XIV. tom.
ag: eene andere poort uytvallende den Prins volgende penningen bewaard.
fºp
-

I. Op de voorzyde van den gedenkpenning, die het kopſtuk van den Franſchen Koning voert,
leeſt men in den rand deezen tytel:

LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISS 1 M Us.
LODEW rK DE XIV, ALLE RCHRISTELTKS TE KONING.

(*) Corona

*

#

ſeu va
r/f,

De tegenzyde verbeeldt twee Overwinningen, welke op eenen opgerechten ſtandaard van ver
woon waaren den genen te ſchenken, welke de eerſte de vyandlyke beſchanſing had verkracht, of

ſcheydene gewonnene wapenen eene ſchans- of (*) walkroon zetten, die (2) de Romeynen ge
der zelver ſtormpaalen uytgerukt. Het op-en randſchrift is dusdaadig:

(2) Valer.

PERRUPTO HISPAN oRUM VALLO, CASTRIS DIREPTIS,

Maxim.

lib.I.cap.8.

ATREBATUM LIBERATU M. M. DC. LIIII.

n*. 6.

A. Gell.

lib. V.
Cap. 6.

NAA DE VELD sc HANS ING DER SPA Nj AARDEN VERKRACHT,
EN HUNNE LEGER PLAATS GE PL ONDERD TE HEBBEN, IS
AZ'RECHT VERLOS 7. 1654.
-

II. In den rand van 't voorſtuk van den tweeden, die een legpenning en eerſt in't volgende

jaar gemunt is, leeſt men rondom het gelaurierde borſtbeeld van den Franſchen Koning, welke

Voor het eynde van deezen veldtogt nog de ſteden Quénoy en Klermont veroverde, deeze wyd
luchtige tytels:
o

Ludov 1 cus 14. FRAN c1 AE ET N AvARRAE MON ARCHA,
HISPA No R U M V ICT o R; COM Es ARTES IAE.

+9PBWrK DE XIV, ALLEEN HEERsc HER VAN VRANKR rK, EN
WAVARRE, oVER WINNAAR DER SPANJAARDEN,
t

GRAAF VAN ARTo Is.
Op

H 1 s To RIPE NN IN G EN
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Op het ruggeſtuk ziet men voorwaart de onderling in gevecht zynde benden, en in 't ver- 1654.
ſchiet, als uyt den bovengeſtelden Franſchen naam blykt, de ſtad Atrecht verbeeld, binnen dit randſchrift:

HAEC SUNT PRAELUDIA PACIS. 16rr.
DIT IS HEZ'

Voo RSPEL VAN DEN VREEDE, 1655.

, III. De laatſte, die de zelfde voorzyde heeft, verbeeldt# de tegenzyde de verloſte ſtad in 't ver
ſchiet, en voorwaart den Franſchen Koning in Romey Ch gewaad, wien de Overwinning den
bevochten zeegekrans, onder dit randſchrift, aanbiedt:

LIBERATORI DEBITAM REPEND O.

IK BELoo.N DEN VERLoss ER MET DE VERDIENDE KRoo N.
Ofſchoon nu Atrecht al niet ontzet van Bloeimaand des jaars zeſtienhonderd

maar gewonnen waare geweeſt, zoo zou vierenzeſtig, op zyn Hof(3) te Bruſſel te #a
echter de oude Graaf van Izenburg, van overlyden, en wierdt met zeer groote #

# II. Deel wien wy hiervoor (*) al gewaagd hebben, ſtaatſië in de Lievevrouwe kapel der Kerke d'Or fol.
fil 'i'

als tegenwoordig Landvoogd van Artois, van Sinte Goedele, die de Aartshertog ***
daaruyt weynig voordeels getrokken heb (4) Leopold, in 't jaar zeſtienhonderdne va) H#
ben: doordien hy een groot vriend van den genenveertig, geſticht had, begraaven Al- #n
Graaf van Zwartſenborg zynde, en daarom waar door hem t'haarer gedachteniſſe een Mirak in
(1) Aitze: in 't oog van (1) den Graaf van Fuenſal zeer prachtige altaar, en voor hem een #"
#" daigna loopende, in dit jaar in de ongena overheerlyke grafſtede, beyden van wit
en oorl, de des Konings verviel. Zulks die hem en zwart marmer, opgerecht, en hy zelf
# : nietalleen geboodt uyt den Raad, maarook, in volle wapenruſting ter leevensgrootte

genoegzaam als balling, op zyne land leggende verbeeld is. Zyne (*) geboorte #"
goederen buyten Bruſſel te blyven , en bedieningen hebben wy hiervoor reeds ****
laatende echter hem, gemerkt zyne lan gemeld, dus zal hier genoeg zyn tot be
(#) A#ge en getrouwe dienſten (2) de inkom ſluyt aan te merken dat hy noch by zy
#"ſten van alle zyne bedieningen behouden, ne eerſte Vrouw Erneſtine van Arenberg,
en oorl. Deeze onverwachte ongenade maakte al welke Dochter was van Karel van Arenberg

# om veel geruchts; zulks alle Chriſten Prin

en Anna van Croy, noch by zyne twee

ſen van Europa, by welke hy door zyne de Marie Anna van Hohenzollern (5) gee- ##
krygsdeugden in hoogachtinge was, al ne kinderen geteeld heeft, en dus zon- #
hun vermoogen te koſt leyden, om het der naakomelingen naa te laaten over- 364 | | |

ongenoegen des Spaanſchen Konings te leeden is. Dit heb ik hier achter el
doen ophouden. Maar alles was ver kandere verhandeld, opdat naamaals de

geefſch: des heeft hy deeze ongunſt met draad der Hiſtorië , door 't verhaal
een weergaloos geduld, waardig aan zyne van zyn overlyden, niet weder werde
hooge geboorte, ſedert nog tien jaaren afgebrooken, om deezen gedenkpenning,
verdraagen. Want hy kwam, den dertigſten die zonder jaartal is, plaats te geeven.

-

Op de rugzyde ſtaat zyn gekroond wapenſchild, omvangen met het Ridderlyke halsſieraad
van 't Gulden vlies, en op de voorzyde zyn geharnaſt borſtbeeld, binnen het randſchrift deezer
tytelen:

O

ERN Esrus, COM Es ISENBURG1, GRENT ZAV 11, ETC. .
-

'

",l -

-

-

ERNEST, GRAAF VAN IZENBURG,
GRENTZO U, E NZ.
Ggggg 2

.
-

Het
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Het ontzet van Atrecht, gelyk het op gingen waaren vergeefſch, zy volhardde

eenen der beſchreevene legpenningen als by haar eens genomen beſluyt, en tot haar
het voorſpel van den Vreede wierdt aange onderhoud de inkomſten van Got- Oe- en . . . .
merkt, had ook de voorgenome reys van Smaland, midsgaders (3) de tollen van ##
(1) Aitze-Chriſtina Koningin van Zweede (1), om Pomeren en Wismar zynde voorgeſlaagen, van ſtaat

#" den Franſchen Afgezant Chanut te Breda wierdt de zeſtienden dag van Zomer- #
en oorl

#

te ſpreeken, doen achterwege blyven, uyt maand benoemd om den voorgenomen af- foisS3'
vreeze dat de werreld gelooven mogte, ſtand der Zweedſche Kroone, ten voor:

" dat zv.
als goed
goed Spaansgezind,
om den
y, als
Spaansg

deele van haaren Neef te voltrekken, welke

9

Vreede voor die Kroon te bekomen, hem den zevenentwintigſten van Bloeimaand te
was komen ſmeeken.

Deeze Vorſtin, Upzal zyne intreede deed, en door Chri

gelyk zy eene Voedſter der Luyden van ſtina op eene Koninglyke wyze ontfangen
uytmuntende geleerdheyd,

CIl

CCDC

33In

wierdt. Deeze Vorſtin ten geſtelden dage

queekſter van allerhande konſtenaaren was, in al haar Koninglyk gewaad in de be
bezat zelve zoodaanige gaaven, welke, ſchreeve Ryksvergadering met een onbe
verre boven die haarer kunne zynde, de roerd gelaat zynde verſcheenen, betuygde
achting van alle Vorſtlyke Hoven verdien nogmaals de zelfde geneegenheyd, deed
den, en zynde zy tienerhande taalen mag ten behoeve van haaren Neef afſtand van
tig, had ze daarby nog eene ſoort van het Koninglyke gezag, en alle de Vorſtly
welſpreekendheyd, waardoor zy bequaam ke ſieraadiën afleggende, ſtelde zy die in
was om op eene recht Vorſtlyke wyze in (4) handen van de Hoofdedellieden des
alle voorvallen het woord te voeren, en

(4)S. P

#

Zweedſchen yks. Welke ſtraks hierop #

zich te doen eeren. Den zwaarwigtigen den nieuwen Koning van 't Vorſtlyke ſlot, ##
laſt echter van 't Vorſtlyk gebied moede, onder trompetgeſchal, naar de Hoofdkerk

en op de ruſt van een amptloos leeven
gezet zynde, om zich door't bezigtigen van
uytheemſche landen te beter te konnen ver
maaken, nam ze eyndelyk, nog geen dertig

leydden, alwaar de Biſſchop van Strengnes
eene predikaatſi deed, waarnaa de nieuwe
Koning voor den hoogen Altaar geknield
den eed, dien de Rykskanſelier hem voor
jaaren oud zynde, een beſluyt, om van het las, afleyde, en, tot Koning op de ge
Zweedſche Ryk, dewyl het thans met woonlyke wyze gezalfd zynde, # Kroon
alle de Gebuurvorſten in eenen volkomen op 't hoofd ontſing. Dus uytgedoſt plaat
pays was, ten voordeele van haaren Neef ſte die zich in 't midden der kerke op eenen
(#)S Pu: Karel (2) Guſtaaf afſtand te doen, en gaf vervaardigden troon, en ontſingden eed van

#e van dit zeldzaame voorneemen aan alle

alle de Standen en Raaden des Zweedſchen

reb. Suec. de Ryksſtanden, die daartoe te Stokholm ryks, waarop eene algemeene toejuyching
"” beſchreeven waaren, met haare gewoonly volgde, en deeze twee eerſte penningen
ke welſpreekendheyd kennis. Ieder ſtondt door den Koninglyken Schatbewaarder,
verbaasd over deezen voorſtel, en zocht geduurende de Krooning, onder de om
haar tot het achtervolgen der Koninglyke ſtaanders te grabbel gegooid, en de derde al
regeeringe te overreeden, maar alle poo leen ter gedachtenis der zelve gemunt zyn.

I. Het geharnaſte borſtbeeld van den nieuwen Koning ſtaat op de voorzyde van den eerſten,
en in der zelver rand dit tytelſchrift:

CA
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CAROL US GUSTAV US X, D E1 GRAT 1 A SUE Co Ru M, GOT Ho RUM, VAN DA Lo R UM o UE REX.

KAREL GUSTAAF DE X, KONING DER ZWEE DEN, GOT TEN
EW WEND EN.

De Koninglyke Zweedſche kroon is op de tegenzyde, binnen dit randſchrift, verbeeld:

A DEo ET CHRISTINA. 16:4.
VAN GOD EN CHRISTINA. 1654.
, II. De tweede, die het zelfde ruggeſtuk heeft, voert op het voorſtuk rondom 's Konings
borſtbeeld, 't gene met de ſlinker zyde naarbuyten ſtaat, dit verſchillende randſchrift:

-

CAROL US GUSTAVUS REX.
KAREL GUSTAAF KONING,

III. Op de eene zyde van den derden leeſt men, rondom het borſtbeeld van den nieuwgekroon,
en Koning, in den rand deezen nieuwen tytel:

-

CAROLUS GUSTAVUS, DE 1 GRAT 1A SUECORUM REx.
KAREL GUSTAAF, DOOR GODS GE NA DE KONING
VAN ZWE E DE,

Op de andere zyde ziet men, onder DES HEEREN naam, die in een helderſchynend licht
te leezen is, door de geweeze Koningin de Koninglyke kroon op het hoofd van haaren Neef zet
# welke in Romeynſch gewaad aan haare rechter zyde is gezeeten. Het randſchrift luydt
UISE

A DEo ET CHRISTINA.

o

VAN GOD EN CHRISTINA.

De afſtand en krooning dus zynde vol- weder t'ſcheep gegaan zynde, langs de
trokken, kon de aangeboore groothartig- trekvaart totaan de brug van Lake, die

heyd van Chriſtina haar geen langamptloos een half uur (2) van de ſtad legt, voortgezet. (*) Aitzet
verblyf in een Ryk toeſtaan, 't gene zy | Hier was een overkomſtig vuurwerk ver-

#

eertyds met Kroone en Scepter beheerſcht ( vaardigd, en de Burgery in volle wapen- en oorl.

had: dierhalven haar Vaderland, Hof en ruſting langs de vaart geſchaard, wier # #
Vrienden eerlang verlaatende, is zy over boorden door ontelbaare fakkels tot Bruſ- "
Go Alte-Hamburg, (1) Munſter, Deventer, en ſel toe verlicht waaren. De ſtraaten dier
mazaken Uytrecht, naar Antwerpen getoogen; l ſtad zag men met brandende pektonnen
daar ze vanwege den Spaanſchen Koning bezet; evengelyk ook het geſchut zich al
iii deel, door des zelven Afgezant Piemontel om van de wallen luſtig hooren liet, ter
wierdt verwelkomd.

Vanhier naar Wil

wyl de Koningin, onder een geleyde van

lebroek in een prachtig jagt de Schelde zeshonderd karroſſen, zich naar 't Hof
zynde opgevaaren, wierdt ze aldaar door begaf. In 't uyttreeden van de karros
den Aartshertog ontmoet, op een byge wierdt ze door den Aartshertog met de

legen luſthuys deftig ten maaltydonthaald, hand naar die vertrekken geleyd, welke
en de reys ten drie uuren des naamiddags hy zelf tevoore bewoond, en nu t'haaren
II. Deel.

H. hh hh

be
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1654 behoeve ingeruymd, en voor haar verblyf dan een half jaar hebbende doorgebragt,,,,,,
Iſla ZAAKCn
T vervaardigd had. Onbeſchryvelyk groot is zy eyndelyk den tweeëntwintigſten ##
nd
n,
van
Herfſtmaa
uyt
Bruſſel
vertrokke
van
ſtaat
was de drang van de zulken, welker
og
nieuwsgierigheyd beluſt was om eene Ko wordende niet alleen van den Aartshert #
ningin te zien, die door den laatſtgedaa met een heerlyk gevolg tot twee uuren fol. 1217.

nen afſtand een zoo groot gerucht in de buyten die ſtad verzeld, maarook in 't
werreld gemaakt had. De Prins van Kondé doorreyzen van Loven, Scherpenheuvel,
zelf ten Hoof komende, om haar te ver en Roermonde door twee benden zyner

welkomen, vroeg onderandere: waar is die Lyfſtaffieren tot voor de poorten van
Vrouw, die zoo ligtvaardig eene kroon af. Keulen begeleyd.

Vanwaar zy over
m, Miltenburg, Do
Steynhey
Frankfurt,
## ſtaat, om welke te bekomen wy ons (1)ge
-

van ſtaat heele leeven vechten en afſlooven, zonder nauwaart, en Augsburg zich naar In

# die temet nog te konnen bereyken? Doch of ſpruk, hoofdſtad van Tirol, begaf, en
foi oo: ' deeze daad als ligtvaardig kan worden uyt zynde aldaar door den Aartshertog Ferdi
gekreeten ſtaat ons geenszins te onderzoe nand en Anna de Mediçis zyne (4) Ge- # #l

ken, dewyl ons genoeg is hier aan te teke maalin op den weg ontmoet, en in die ſtad #ras,
nen dat ze dagelyks ſedert nu met jaagen, heerlyk ingehaald en ontfangen, heeft zy 99.
dan met momme- en danſeryen, of too den derden van Slagtmaand in de Hoofd
#. neelſpelen op den Franſchen (2) ſchouw kerk zich openlyk Roomſch verklaard,
#burg wierdt verluſtigd; als of men van den en daarvan aan haaren Neefden Koning van (5) Aitze

Pºg 97
1655.

bloedigen oorlog ontlaſt en aldaar in vol (5) Zweede kennis gegeeven, met voor ma zaaken
len pays waare. Op deeze wyze, en neemen van voortaan te Rome, daar zy ##
vyfentwintigſten van Wintermaand #
met het bezigtigen der ryke Abtdyen, den
aanlandde, haar verblyf te houden.
fol.
1218,

Klooſteren, en Kerken des Lands nu meer

6) Ou
aan R.

Moog.
Pag. 167.

Welke laaſtgemelde ſtad daarom, evenals op eenen penning van den (6) Keyzer Nero, op het
ruggeſtuk van deezen, als eene zittende Vrouw, die een overwinningbeeldtje op haare hand
houdt, verbeeld is. Het voorſtuk is beſtempeld met het gelaurierde kopſtuk van Chriſtina,
welke wel alle haare Ryken, doch geenszins den Koninglyken tytel had afgeſtaan, en daarom
dien alhier dus eenvoudig voert:
CHRISTINA REGINA.

KO NVING IN CHRISTINA.

Te Amſterdam, 't welke den negen dit toekwam, in vollen brand geraakt, ja
(7) Aitze-den (7) van Bloeimaand deezes jaars als binnen zes uuren tot den grond, en geen

#" getuyge over den Doop van den jongen kleyne ſchaade der inwoonderen door 't
# Keurprins van Brandenburg geſtaan en den verteeren veeler ſchriften en papieren ver
brand was. En hoewel ſtraks op laſt van.
# zelven door handen van den Burgermee den
Magiſtraat eenige kamers in de her
ſter Johan Huydekoper, Ridder, Heer

Van Maarſeveen, als verbeeldende die ſtad,

berg van den Prins, en ſedert op het Ad

met eene jaarlykſche rente van duyzend miraaliteyts hof, tot het houden der

guldens, welker brief in eene goude doos Raadsvergaderingen bequaam gemaakt,
lag, beſchonken had, wierdt ook in dit | midsgaders de Wiſſelbank op den Janroo
jaar, op eene zeer plegtige wyze, de in- | depoortstooren verplaatſt, en ook op ande
wyding van het

# Raadhuys, |rewierden;
plaatſen andere zaaken der ſtad verricht
zoo was dit toeval echter de

onaangezien het nogniet volbouwd

O.

was,
gehouden: dewyl het oude op den zevenden
/ oorzaak, dat men met den opbouw van (9)Dr. o.
Dapper

apper
Beſchryv. van Hooimaand
Van Am

(8) des jaars zeſtienhon- | het nieuwe te grooteren ſpoed maakte, en Beſchryv.

van Am
derdtweeënvyftig, des nachts omtrent | de ganſche (9) Magiſtraat den drieëntwin ſterdam

ſterdam
fol
# twee uuren, zonder te weeten waarby | tigſten van Grasmaand deezes jaars, onaan- #.
-

-

gezien

H IS TO R IP EN N IN GE N.
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gezien het nieuwe Raadhuys # kap- en de naar het Stadhuys ging, daarvan be- r655.
dakeloos was, daarop haare eerſte zitting zit nam , en het overige van dien dag
hieldt, en beſlooten wierdt de
in met het bedryven van veelerhande vreug
wyding van 't zelve op den eerſten van detekenen, als het optrekken der Bur
Oogſtmaand te verrichten. Om dit met gerye, en omvoeren van prachtige toe
meerderen luyſter te doen, wierdt de jaar geſtelde zeegewagens , wierdt geſlee
markt, die in 't laaſt van Herfſtmaand ten, en onderandere deeze gedenkpen
(1)Holl.
Merkurius plagt (1) gehouden te worden, mede op ningen zyn gemaakt, welke de gedach
anno
1655. dien dag geſteld en vervroegd: als wanneer tenis van deeze ſtaatlyke bezitneeming
pag. 92
de Magiſtraat, onder den toevloed van van 't weergalooze Raadhuys bewaa

am

#

eene ontelbaare menigte, in ſtaatlyke or

- -

TCI1.

Ja! # #

-

###
: 't it t

in

############.
" zſea zºu er

S

3##task------T

k'.'',

I. Op de eene zyde van den eerſten, die door den Penningmaaker G: Pooll gemaakt is,
Hhh hh 2.

vliegt
de

N E D ER LA N D SC H E
boven het nieuwgeſtichte Raadhuys, houdende, onder het gekroonde
Koo # # # hand # Slangeſtaf, en in de ſlinker den Hoed der Vryheyd,

4oo

1655. de
-----

(1

-

wapen

-

ſpreuk (1) van den Mantuaan te leczen ſtaat :

9

-

# op wiens rand deeze

lib. X.

OMNIBUS IDE M.

yſu 112.

VOOR ALLEN DEZELFDE.,

;) Horat.

Op den voorgrond zit Amfion, die door 't geluyd van zyne lier de ſteenen eertyds, volgens

# Arte

het verdichtſel (2) der Ouden, tot de opbouwing der muuren van Thebe deed beweegen. Op

#o,

eenen nevensleggenden ſteen ſtaan voorts de naamen van

& 395

Jo HAN HUY DE KOPER,
K o RNE L1 s D E GRAEF,

Jo HAN v AN DE POLL, en
HENDRIK D1 RK s zoo N SPIEGEL,

ſ#9. (3) Burgermeeſters,

midsgaders van

Beſchryv,

#

N1 K LA As TULP, en

#

K oRNE L1s v AN DRONKEL AAR,

1655.

Gº Horat, beyden Schatmeeſters in dit jaar MDCLV, en dat alles binnen deeze ſpreuk van den Venuzya
de Arte

tot (4) randſchrift:

Poët.
Wſu 39
396.
Yſu

FUIT HAEC SAPIENTIA QUOND AM.

DIT WAS DE WYS HEYD VAN oUDS.
Op de andere zyde zit de Amſterdamſche maagd met de Keyzerlyke kroone op 't hoofd in eenen
(5)De bel- Tuyn en tuſſchen twee Leeuwen, welke de wapenſchilden der zes gemelde Heeren vaſthouden.
# #so Voor den ingang van den Tuyn leeſt men, tuſſchen het oude en nieuwe wapenſchild der ſtad,

# & op eene rol dit opſchrift, ontleend van het Heldendicht van Silius (5) Italicus:
598.

SALUTEM ET CIVES SERVARE POT EN S.
MAG TIG OM DEN WELSTAND EN DE BURGERS TE
BESCHERMEN.

Voorts zyn omhooge, boven de ſtad Amſterdam,die van den Ykantin't verſchiet gezien wordt,
drie vliegende kindertjes onder een helderſtraalend licht, waar in de naam JE HOVA H.,
HEERE, ſtaat, verbeeld, evenals in den rand, in plaatſe van een omſchrift, de wapenſchil
den van decze zesendertig Raaden der ſtad:
Antoni Oetgens van Wa- Mr. Gerrit Reynſt.
Veren,

Dr. Niklaas Tulp.
Dr. Gerard Schaap.
Johan Huydekooper.

Bernard Schellinger.
Mr. Simon van Hoorn.
Mr. Pieter Kloeck.

Dr. Kornelis van Dronkelaar.

Hendrik Spiegel.
Mr. Lambert Reynſt.
Mr. Gerard Peterszoon Schaap. Mr. Koenraad Burg.
Aalbert Pater.

Mr. Joris Bakker.
Kornelis de Graef.
Roelof Bikker.

Dr. Kornelis Witſen.

Jan vande Poll.

Mr.Joachim Rendorp,
Niklaas Pankras.

Dr. Johan Blaeu.
Jakob van Neck.
Kornelis Geelvink.
Gilles Valkenier.

Kornelis van Vlooswyk.
Niklaas van Loon.
Gerrit van Hellemont.
Hans Bontemantel.

Dr. Roetert Ernſt.

Mr. Hendrik Hudde.
Gerrit Haſſelaer.

Jakob van Stralen.

Dr. Jakob Bas Dirkszoon,
Dr. Hendrik Hooft.
CIl

Mr.Johan Bikker.
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II. De tweede heeft het zelfde voorſtuk, en op het ruggeſtuk het ſchip Argo (1) door de 1655.
Griekſche Zeehelden beſtierd, 't gene wegens zynen welgelukten togt zeegepraalender wyze

-a

(1) Ovid.

#

komende onder, (2) de ſterren geplaatſt is. Achterwaart wordt de ſtad Amſterdam in 't Heroid.

verſchiet gezien, en in den rand deeze ſpreuk (3) geleezen:

Epiſt. VI,
Yſu 65.
(2) Cicero
in Arati
Phoenom.

PEL AGUS QUANT Os APERIMUS IN USUs !

(3) Valeri
Flacci

rozr Ho EG Rooz E voor DE E LEN oNzs LvrTEN

Argonauts
lib. I.

VVT DE ZEE !

Yſu 169,

III. De derde verbeeldt op de eene zyde de BEURS T”AMSTERDAM, binnen dit
randſchrift:

S IET MUNTER VERToo N'T DIT KOSTEL rCK GEB oU,
DA2 'S WERE LTS HAN DE L NIET HEEL O MVATTEN SOU.

De voorgevel van 't NIEUW STAD THUrs zºAMSTERDAM ſtaat op de ande
* re zyde, wier rand omzoomd is met dit omſchrift:

-

Doo R BURGER MEE Sz”REN EN DEN RAE D T,

DIT MAGHz ICH HUrs soo HEERL rc K STAE 7.
Het vernoegen van dit prachtige Raad
huys zoonaa volbouwd en dus ingewyd te
zien, wierdt, niet weynig gemaatigd, door
de gruuwelyke . peſtziekte, waaronder

en tot herſtelling zyner gezondheyd naar
't Spaa begeeven, doch ziende in de
tweeëntwintig dagen,die hy met het drinken

der waateren aldaar bezig was, zyne ge

deeze ſtad, evenals ook Leyde, Haar zondheyd meer af- dan toeneemen, liet
lem, Dordrecht, en andere ſteden der hy zich den zevenentwintigſten (7) van (i)Aitte
Vereenigde Geweſten jammerlyk ver Oogſtmaand op zeker luſthuys buyten Maa- #*
zuchtten, en zeerveelen haarer inwoon ſtricht te Peterlchem brengen, alwaar de en oorlog,
deren zaagen wegrukken, zulks in de zes koorts, die hy bereyds eenige dagen onder ##
laatſte maanden deezes (4) jaars op deeze de leden gehad had,zich dermaate met zwel-

4) Holl.

erk

-

wyze over de dertienduyzend menſchen linge des aangezigts en verminderinge der
Amſterdam kwaamen te ſneuve krachten verhief, dat hy gevoelende zy

# binnen

len. Onder de Luyden van aanzien, ne quaal de overhand neemen, afſcheyd
die in dit jaar het ſtervelyke, hoewel van zyne Vrouw en Kinderen nam, en
niet door de peſtziekte, afleyden, moet het ſtervelyke den derden van Herfſt
Graaf Johan Wolfert, vyfentwintigſte maand, op 't gemelde huys te Peter
(s)pvoet (5) Heer van Breederoode , niet vergee ſchem, omtrent ten drie uuren des naamid
-

# ten worden: welke befaamd door zy dags afleyde. Aan Hendrik, den oudſten
# # ne hooge geboorte, als zynde van de ou zyner twee Zoonen gaaven de Staaten van
Breedede Graaven van Holland afkomſtig, ook Holland, niettegenſtaande (8) hen zeer (8) Reſol:
roode.

#45 door zyne betoonde krygsdeugden daaren onaangenaam was dat de Weduw, van #"
en i75 boven beroemd was , dewyl hy als 't overlyden van haaren Gemaal hen 7 en 8 okt,
Hoofdbevelhebber der ruyterbenden van kennis geevende, dien als Graaf van Bree- "33
den Staat de roemruchtigſte onderneemin deroode getyteld had, zyn Vaders re
gen van Prins Frederik Hendrik zynen gement voetknechten, en aan den jong
zwager veelmaals had bygewoond, en ſten, Wolfert van Breederoode eene (9) ##
met zoo grooten aanwas zyner eere dik Ritmeeſtersplaats. De gedachtenis van #

(6) Aitze- wils uytgevoerd, dat hy in (6) Bloeimaand den Overleeden, die het Vaderland, zoo ##
#" des jaars zeſtienhonderdnegenenveertig in hooge als mindere bedieningen, over # #

#

had, wordt op
door den Koning van Deenemarke met de veertig jaaren
gedenkpenning bewaard gevon
* beſchonken. Sedert eenigen tyd herwaart CIl.

# ooit

#

de Ridderordre van den Elefant wierdt

#n

had hy zich vry waterzuchtig bevonden,
II. Deel.

Iii ii

Het

Het geharnaſte borſtbeeld van den overleeden vyfentwintigſten Heer van Breederoode, wiens

(#" lyk, volgens zyne begeerte in den avond en zonder eenige(ſ) pracht of ſtaatſië te Viane in den
de #- grafkelder zyner Voorouderen wierdt bygezet, ſtaat op de voorzyde, geſierd met de Ridderordre 2

#
van den Elefant; binnen deeze tytels:
reeder.
pag. 163.

JOHAN NEs WOL FER DUS, Do M1N us DE BRED ER op E,
-

COM Es NAT U s EX CO MIT 1 B U s HOLLAND 1 AE;
DOMINUs SU PREM Us DE V1 ANA, A MEYDA;

##

VICECo MEs (2) HE RED1T AR1 Us TRAJECT 1,

#"
en oorl.

CONFoe de RAT 1 BELG11 IN CAMro MARSCHALLus

III. 866.
deel,
fol.

GENERAL 1s.

JOHAN WOLFERT HEER VAN BREE DE ROO DE,

GE Boo R EN GRAAF UrT DE GRAAVEN VAN HOLLAND,
ONAFHANGE LTK HE ER VAN VIA NE EN AME rDE,
E RFBURGGRAAF VAN U TT RECHT,
O PP ER VELD MAARSCHALK DER VEREENIGDE GE WESTE N.

(3) Guicc. De onafhangelykheyd van Viane is van lange tyden door het Huys van Breederoode beweerd,
Beſchr; der en deswegen een langwylig rechtsgeding voor # Hoogen Raad van Mechelen door Hendrik van
# Breederoode (3) tegens Koning Philips den II gevoerd geworden: zulks in die tyden zeker Deur

#p voet waarder vanwege den gemelden Hoogen Raad derwaart gezonden, om iet ter uytvoeringe te
Verhaal leggen, door den gemelden Heer van Breederoode in de gevangenis geworpen, en dit beſtaan,
der Hee- als ſtrekkende tot handhaaving zyns rechts, door den zelven (4) kloekmoediglyk voor den Ko

# ning verweerd zy. Dees Johan Wolfert van Breederoode, welke al in den jaare zeſtienhonderd
# drieëntwintig Kornel van een regement (5) voetknechten, in dertig Stedevoogd der ſtad en
(5)P.Voet onderhoorige ſchanſen van 's Hertogenboſch, en in den jaare negenendertig Oppergeſchutmeeſter
Yeti al (6) des Lands geworden was, had drie jaaren laater, mids Graaf Willem van Naſſou te Orzoy

# overleedt, ook het gemelde Veldmaarſchalksampt over 't krygsvolk (7) van den Staat beko
Breeder.

IDCI).

pag. 57. - De tegenzyde bevat het bekende blazoen van den Huyze Breederoode, zynde een zwynskop
## boven twee brandende laurierkluppels, nevens deeze byſpreuk:
van ſtaat

#
fol.606.

ETSI MORTUUS URIT.

CIOI OCLV.

-

##
van ſtaat

#noorlog,

SCHOON OOK DOOD NOG BRANDT H1, 1655.
o

Dees Johan Wolfert, Zoon van Flo- | was van den vermaarden Hendrik van

III. deel

# rens van Breederoode en Dorothea van Breederoode, heeft byzyne eerſte Gemaa
-

Haaften, en Kleynzoon van Reynout, ſin Anna Dochter van Johan Graaf van
die een volle Neef van 's Vaders zyde | Naſſou, Broeder van Graaf Willem Lo
dewyk
-

HI s T O RIP EN N IN GE N.
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dewyk Stadhouder van Vrieſland, en gunſtbewys van den Vorſt het voeren van 1655.
Magdalena Graavin van Waldek, be eenen uytgeſtorven naam en wapen, als
halven twee Zoonen en vier Dochters, die in dit jaar aan 't geſlacht van Buelens te
alle voor 't ontfangen van den Doop over Bruſſel geſchiedde, by uytdrukkelyke brie
leedden, nog vyf Dochters en eenen ven verleend wordt. Want het oude geſlacht
Zoon Walraven van Breederoode geteeld: van Steenhout zynde uytgeſtorven, en die
doch dewyl dees zeer jong ſtierf, begaf Heerlykheyd by koop in den Huyze van
hy zich ten tweeden maale, en met Loui Buelens overgegaan, zoo heeft Philips de
za Chriſtina van Zolms, Zuſter der Ge
maalinne van Prins Frederik Hendrik, in
(1) P.Voet
Verhaal'
der Hee
ren. Van

Breeder.

IV, Koning van Spanje, denderden van (3) #:
Herfſtmaand deezes jaars, konnen goed- foi i4e.'

't Huuwelyk, en won by de zelve nog vyf vinden. Hendrik Buelens, , Zoon van
Dochters en drie Zoonen; (1) van welke Frans Buelens en Katrine de Bruyn, af. (4)Juriſpf
de jongſte Florens Aalbrecht Belgicus, komſtig uyt het Adelyke (4) geſlachte #"
twee jaaren en een half oud zynde, tien da van Zweerts te Bruſſel, niet alleen tot den fol. 238.
gen voor zynen Vader, de oudſte (2) Adelyken ſtand te verheffen, maarook in

Hendrik in Vrankryk, zonder Kinderen

erkentenis der aan hem beweezene dienſten

geteeld te hebben, en eyndelyk Wolfert toe te ſtaan van zynen eygen naam te moo
van Breederoode den eenentwintigſten van gen verlaaten, en dien met het wapen van
Hooimaand zeſtienhonderdnegenenzeven het voorlang uytgeſtorven geſlacht en der

tig ongehuuwd zyn koomen te overlyden:
waardoor dit geſlacht geene wettige mansoir
meer overig hebbende, is uytgeſtorven, en
gevolgelyk de wapens van deezen Huyze
nevens des laatſtens lyk in 't graf te Viane
zyn gelegd. En ofwel dierhalven nie

gekochte Heerlykheyd van Steenhout aan
vaarden, ja vooraltoos zelf gelyk ook zy

ne (5) naakoomelingen als eygen gebruy-ſi,
ken: zynde dit ſchild een gouden Leeuw #
op een blaauw veld, omvangen met eenen
witten rand, waar op twaalf roode zes

mand, als uyt dit geſlacht herkomſtig thans hoekige ſterren geſteld zyn; zooals op
den naam van Breederoode mag voeren, deezen gedenkpenning kan gezien worden,
zoo worden echter voorbeelden gevonden, welke op 't bekomen van dien nieuwen
waarby aan iemand door een byzonder, naam en 't nieuwe wapen gemaakt is. ,

Het nieuw toegeſtaane wapenſchild van Steenhout ſtaat op de rug-, evenals op de voorzyde het
(6) Juriſpr. borſtbeeld van den daarmede begiftigden Heer Hendrik Buelens, welke in 't voorgaande jaar
Burgermeeſter (6) gekooren, en drie jaaren achtereen eerſte Ontfanger van Bruſſel geweeſt was.
In den rand leeſt men dierhalven deeze nieuwe tytels:

'

'

-

-

HENRY DE STEENHAULT, EscUYER, serene v R. bv Dit LIEU
FEL. . . . . ET C.

HENDRIK VAN STEEN HOUT, SCHILD KNA A P, HE ER DIER

GEMELDE PLAATSE, WE RB. . . . .

Iii ii 2.

FE L. . . . . E NVZ:

BESCHRY
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"BEsc HR Yv ING
D

E

R.

NEDERLAND SCHE

HISTORIPENNINGEN,
DE S T WE E D EN DE E L S
v Y F DE

B O E K.

E Françoizen , wier krygs baasd, en beducht dat ook de Maarſchalk
bedryven desoverleeden Hee van Turenne op eene andere ſtad van meer
ren van Breederoodes oudſte

gewigts in dienoord het oog mogte heb

Zoon Hendrik, om zich in den ben, verzwakten de inſluyting, met eenige
(1) Aitze-

#gºr wapenhandel te oefenen (1) hunner benden in de meeſtbedreygde ſte

mazaaken totnogtoe had bygewoond, ziende hoe de den te werpen: doch niet zoodra was dit

# Spanjaards Quénoy, dat ze door geweld by den Markgraaf van Kaſtelneau ge

en oorl.

III deel, niet konden herwinnen, door uythongering merkt, of die ſmeet, onder geleyde van

*** trachtten te vermeeſteren, ſpanden vroeg zes- of zevenduyzend man, andermaal
tyds hunnegedachten in, om de ingeſlooten den noodigen voorraad in de benaauwde
gehoude ſtad van het noodige te voorzien. ſtad, met zoo groote behendigheyd, dat

-

Tot dat eynde deeden hunne benden, in dees onderſtand reeds daarbinnen geko
men waare, eer de Prins van Kondé, die

verſcheydene kleyne lighaamen verdeeld,
langs verſcheydene oorden verſcheydene
beweegingen, om den Spanjaard, die de
toegangen bezet hieldt, in onzekerheyd

met achtduyzend man tuſſchen Chateau
(4) Kambreſi en Quénoy, om dat te be- #"

van het zekere voorneemen te houden.

minſte kennis had. En dewyl de gemelde pas "3

letten, gelegerd was, van zyne optogt de fertom I.

Over een der zelve had de Markgraaf van Markgraaf van Kaſtelneau te voore nog
Kaſtelneau, Luytenant van den Maar eens,onder geleyde van duyzend ruyters en
ſchalk van Turenne , het bevel : welke vyftienhonderd man te voet, ieder met
Parival
ſiecle
de
#er verſtaande dat vyfhonderd Spanjaards zich eenen zak (5) 2raans achter zich, de in (5)
p

Louis
#" (2) in de benedenſtad van Chatelet ophiel geſlooteſtad het noodige verſchaft had, ont fer. tom.I,
XIV, tom. den, om vandaar in Pikardië te loopen viel den Spanjaarden de moed en hoope van pag. 12o.
#s ſtroopen, op 't onvoorzienſt die ſtad be die door 't uythongeren te zullen konnen

dwingen, en gaf hunne daarop gevolgde
#" zetting door de kling joeg, en de plaats aftogt, welke zonder bloedvergieten en
Louis zelve, naadat hy ze aan vier hoeken had ſlechts als ſpeelswyze was uytgewerkt, .
#n. laaten in (3) brand ſteeken, geheel aan gelegenheyd tot het munten van deezen
#* kooien leyde. De Spanjaards hierover ver legpenning.

(3) De

rende, ze ſtormenderhand innam, de be

Het borſtbeeld van den zeegepraalenden Koning, hebbende het hoofd met eenen lauwerkrans
verſierd, ſtaat op de voorzyde, binnen dit omſchrift:
LU
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LUDoy1 c us XIIII, DE 1 GRAT 1A FRAN c1 AE ET NA v AR RAE REX,
COMES ARTESIAE.

LODEW rK DE XIV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
VRANKR2CK EN NAVARRE, GRAAF VAN ARTOIS.

Eenige ampten worden in Vrankryk de toevallige genaamd, om dat zy aan des zelfs Koning,
ter oorzaake de bezitters geſtorven zyn, vooraleer zy het zeſtigſte gedeelte van hunne jaarlykſche
wedde betaald hebben, komen te vervallen. En dewyl dees penning voor de Kamer der toeval

lige zaaken gemunt is, zoo leeſt men op den voorgrond:
-

PART 1Es CAS VEL LES.

TOT VOOR VALLEN DE ZAAK EN.

Op de andere zyde ziet men in 't verſchiet de verloſte ſtad, en voorwaart den Spaanſchen (!) Plinii
Leeuw op 't kraaijen van den Franſchen Haan (gelyk de Natuurſchryvers (1) van deeze twee
dieren melden) door benaauwdheyd wegvlugten; 't gene ook het randſchrift beveſtigt:

#al
lib. VIII,

cap. 16.

CANTANS FUGAT. 1655.

Hr. VERJAAGT HEM KRAAIJEND E. 165 r.
De Françoizen, met een zoo zonderling digd Henegouwe introk, Maubeuge vero
geluk voor het openen van den veldtogt verde, en, wyd en zyd het platte land

begunſtigd, ſloegen ſedert, met twee le verwoeſtende, Kondé berende. Naauwe

gers onder de Maarſchalken van Turenne lyks was dit door Turenne verricht, of

# De

(2) en la Ferté, in 't veld gerukt, het be
leg voor Landrecy, en deeden tuſſchen
Hiſt. de
Louis
den
zes- en zevenentwintigſten van Zo
XIV. tom.
I. pag. 268 mermaand, aan de zyde van het groote
hoornwerk daarvoor de loopgraaven ope

de Maarſchalk van la Ferté met zyn on
derhoorige leger vereenigde zich weder met

iencourt

nen.

dat van den eerſten voor die ſtad, om dus

geſamentlyk den Spanjaarden, indien zy

het ontzet wilden onderneemen, 't hoofd
Die vanbinnen beſtonden wel, om te bieden. Doch deeze dit niet durven

de belegeraars op te houden, eenen ſter de waagen, ofwel de zaak ondoenlyk oor
ken uytval, zoo te voet als te paarde te deelende, zag die ſtad, naa 't doen van
doen: maar dit kon echter niet beletten eenen kloeken tegenſtand, zich den ne
dat de Françoizen zich eerſt by de ſtorm gentienden genoodzaakt om haare poorten , ,

paalen aan den voet van den bedekten weg (4)by verdrag te openen. Met dit geluk #
handhaafden, dien ſedert innaamen, langs en eene algemeene verſlaagenheyd, die #de
twee kanten in de gracht nederdaal alle de omleggende ſteden bevangen had, #s
den , en naa 't laaten ſpringen der ge vertoonden zich beyde de Maarſchalken #"
graavene mynen, zich op twee onder in 't midden van Oogſtmaand voor Sint 270.
ſcheydene plaatſen op het hoornwerk ver Ghillain; 't welk tuſſchen Kondé en Ber
ſchanſten. Ondertuſſchen wierden de gen in Henegouwe is gelegen. De bezet
werken dagelyks nogal voortgezet, en die ting queet zich van den eerſten oogenblik
vanbinnen, ziende de myneerders bezig haarer inſluytinge dapper, doch hebbende
met den wal zelf te ondermynen, den niet meer hoope, van door de haaren by
dertienden van Hooimaand te raade, geſprongen te zullen worden, dan Kondé,
wegens het overgeeven der aanbetrouwde opende zy eyndelyk, den (5) vyfentwin- (5) Larrey

(3) De

ſtad (3) in onderhandeling te treeden. tigſten dier zelfde maand, by verdrag #e
#" Mids dit behaalde voordeel wierdt de haare poorten. De Koning, hiermede een xiwitoms
iſ, is Franſche Koning beluſt om den veldtogt eynde
van denterug
veldtogt
maakende,
Epag
zich ſedert
naar Parys
om debegaf
toe- 499
•
##
perſoonlyk
by
te
woonen,
en
zich
aan
't
Pag 269.
»

hoofd zyns legers te ſtellen; 't gene 's juychingen zyner toegeneegene onder
daags daaraan bezit van Landrecy nam, daanen, wegens het bekomen dier voor
het ſlot Aimerië, gelegen op de Sambre, deelen, te ontfangen. Ter gedachtenis van
vermeeſterde, en door de tegenwoordig welke naamaals, door de Hooge School

heyd des Konings nogmeer aangemoe der opſchriften, dees penning gemaakt is.
II. Deel.

-

K kk kk

De

4o 6
165 5.

De voorzyde, wier rand met het volgende omſchrift omzoomd is, bevat het kopſtuk van den
zeegepraalenden Franſchen Koning:
LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISS 1 M Us.
LO DE WYK DE XIV, ALLE RCHRISTELTKS TE KONING.

Drie ſamengeſtrikte lauwertakken, waaraan drie Muurkroonen gehecht zyn, als met welke
Liv;.
Hijt.
(1)
men eertyds de zulken, die de eerſte de vyandlyke ſtadswallen beklommen hadden, plagt te
lib. XXVI.
beſchenken,
ſtaan op de andere zyde, binnen dit randſchrift:
cap. 48.

(t) Tit.

LAND RECIUM, CON DAT U M , ET FANUM SAN c T 1
GIS LAN 1 CAPT A. MD CLV.

LAND RECT, KONDE EN SINT GHILLA IN GEWONNEN 165f.
De voordeelen, door de Franſche wa Kromwel dat Ryk, door 't ontzet van

penen op den Spanjaard ſedert eenige jaa Duynkerke te verhinderen, den onder
ren achter elkandere behaald, konden,

ſtand (3) te ſlaan, en dien nevens nog (3) Mon

hoegroot die ook mogten weezen, het ge veele andere Franſche ſchepen laaten nee E#"
moed van den jongen Koning geenszins men en opbrengen, ſedert zyn ongenoe-Oseaan,
verzaadigen in het voorneemen, dat het gen doen gevoelen. Dierhalven docht P*****

had om het Huys van Ooſtenryk, zooveel Koning Lodewyk tot het uytvoeren van
als moogelyk was, te verkleynen : vermids zyne hooge voorneemens noodig zich
-

(2) Larrey

Hiſt.d'An het van de krachtige poogingen (2) en voor naar den tyd te ſchikken, en door alle be
let. tom.
V. fol.

338.

deelige aanbiedingen bewuſt was, welke denkelyke middelen zynen pays met
de Spaanſche Afgezant Don Alonzo Kar Kromwel te maaken, die in zyn aange
denas reeds voorheen aan het geweeze maatigd ſtaatsvermoogen dagelyks meer
Parlement van Engeland gedaan had, en en meer geveſtigd, en van de aanzienlyk
althans nog dagelyks aan den Beſchermer ſte Moogendheden van Europa, door 't
Olivier Kromwel deed, om tuſſchen zy aangaan van Verbonden, op 't yvrigſte
nen Koning en Grootbrittanje een beledi gezocht wierdt. Tot dat eynde had hy
gend Verbond tegens Vrankryk, dewyl reeds in 't voorgaande jaar den Heer van
het zoona met het Koninglyke Huys van Bourdeaux als buytengewoonen Afgezant
Stuard vermaagſchapt was, te bewerken. aan Kromwel gezonden, dien als Beſcher
En dit wel temeer, dewyl in den beginne mer der drie Ryken erkend, en toegeleyd

der Engelſche Staatsvergaderingen Vrank om, naa't herſtellen der vriendſchap, hem
ryk het recht van 't Koninglyke geſlacht zelf in een beleedigend Verbond tegens
ſcheen te willen handhaaven, met de Ko

Spanje te trekken. De Aartshertog Leopold,

ninglyke Weduwe en haare Kinderen niet voorziende (4) van hoegroote gevolgen #"
alleen, onder veele betuygingen van ge dit ſtondt te wezen, zoo Vrankryk hierin ##.

neegenheyd in zyn Ryk te ontfangen, zyn oogmerk bereykte, vondt goed, on-II. fol98
maarook aan de zelve een Vorſtlyk on aangezien reeds een Spaanſch Afgezant te
derhoud toe te leggen. Hier over had de Londen was, den Markgraaf van Lede in
Engelſche Afgezant Lokkard nietalleen dit jaar mede voor buytengewoonen Afge

alvoorheen te Parys geklaagd, maarook zant aan Kromwel te zenden, om het
VOOIT

v
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voorneemen der Françoizen, waare het zant binnen vier dagen Londen (3) ont- 1655.
moogelyk, te verhinderen. Eene vreem zegd wierdt, inzooverre eenen Gewelde- TNT
de zaak voorwaar, deeze twee groote Moo

naar moeſt te wille zyn, dat de We- ##

gendheden der Chriſtenheyd by eenen Ge duwe van den onthoofden Koning en van ſtaat
weldenaar haar hof te zien maaken en ie

haare Kinderen, hoena die ook met ##

der om ſtryd naar zyne gunſt trachten, ja hem vermaagſchapt waaren, dat Ryk folia87.'
aan Kromwel ſchryvende, hem dentytel van moeſten verlaaten, zoo zag men dee
€1) Aize Broeder (1) geeven. Doch hoe bitter deeze zen. Schandpenning in 't licht komen:
#" vernedering ook was, uyt Staatsbelang welke om zyne vuylaardtigheyd, als
# kwam men die teboven, ja Vrankryk had quetſende de Koninglyke Majeſteyt wel
# het vermaak van nietalleen den tweeden verdiende voor eeuwig aan de vergee
(2) Aize- van Slagtmaand (2) het Verbond van telheyd opgeofferd te worden , doch die
#" Vriendſchap met Kromwel te ſluyten, echter door my alhier nog te berde
en oorl, maarook ſedert door hem den oorlog zy gebragt wordt, om aldus de geheuge
en

# nenthalve tegens Spanje te zien verklaa

nis des Maakers van een zoo onwaar

ren. En dewyl de Franſche Koning, om dig ſchendſtuk des temeer te brandmer
wien te behaagen den Spaanſchen Afge ken.
r

Lovis-LE- GRAND - Z.
S

S

S

-

Op de voorzyde leeſt men, rondom het geharnaſte borſtbeeld van Kromwel, wiens hoofd
met eenen lauwerkrans gekroond is, deeze tytels:

OLIVAR 1 us, D E1 GRAT 1A RE1 PU B L 1 c AE ANGLIAE, SCO T 1AE,
HIBER NIAE QUE PROTECTOR.

OLIVIER, DOOR GODS GE NA DE BESCHERMER VAN DEN
VRTENSTAAT VAN ENGELAND, SCHOTLAND,
EN IERLAND.

In 't verſchiet ziet men op de tegenzydeden Spaanſchen en Franſchen. Afgezant onderling twiſten
om denyoorrang van Kromwel, die hen in eene onbehoorelyke geſtalte verwacht, de eerſte te
naderen, als blykt uyt dit omſchrift:
RETIRE TOY, L'HONN EUR APPARTIENT AU ROY MON
MAITRE, LOUIS LE GRAND.

PAK U VAN HIER, DEEZE EER Ko Mz D EN KONING MrNEN
MEESTER, LODE WYK D EN GROOTE N, TO E.

Als nu de Aartshertog Leopold bemerk Kromwels in zee gezonde oorlogsvloot op
te, dat de aangewende poogingen van den 't eyland Sint Domingo eene vyandlyke
Markgraaf van Lede te Londen vruchte landing gedaan, doch met verlies zynde
loos waaren, en de handelingen van den afgeweezen, het naar Jamaika gewend,

-

Portugeeſchen en Franſchen Afgezant in ja dat eyland zelf (5) veroverd had, gaf #"
tegendeel
naar wenſch gelukten, ontboodt hy den vyftienden van Wynmaand een # ton.
fer,tom.II.
(4) Parival
ſiecle de

Pag- 131.

hy hem (4) terug , en verſtaande hoe openbaar vertoogſchrift in 't licht, en #"g.
K kk kk 2
daarby 193.

4 o8

t

NE D ER LA N D S C H E
met Vrankryk te maaken, ja

had tot dat

1655. daarby
aan alle de inwoonders
Spaan feynde gewenſcht, dat de nieuwe Kerk
ſche "Nederlanden
van de der
gepleegde
zich ſtraks gewapend had (3) om #'
iſt van
vyandlykheden kennis, en tegelyk een be voogd
kracht aan de verzochte bemiddeling tot Veneetſ.
-

vel, om insgelyks alle ſchepen en goe
deren, den onderdaanen van den Engel eenen Vreede te geeven, of ten minſte al- #.
ſchen Beſchermer toehoorende, uyt weêr dus Italië in ruſt te houden. Doch de
-

(i) Aitze- wraake (1) in beſlag te neemen. Sedert Paus, wegens gebrek van geld dit

laatſte

#" wierdt de geſlooten Vreede met Vrank afſlaande, vernoegde zich met het hou
en oorlog, ryk, den achtſten van Wintermaand, met den van openbaare Gebeden, tot het
# # de behoorlyke plegtigheden te Londen af bekomen van den Vreede tuſſchen de
gekondigd, en een wydloopig verweer
ſchrift door Kromwel werreldkundig ge
maakt , behelſende de beweegredenen,
die hem hadden aangezet om tegens Span
(#) A# je (2) de wapenen op te vatten. En dewyl

Roomſche Vorſten, alom uyt te ſchry-

n

ven, en (4) eenen. Afgezant naar Parys te #

zenden, om zyne bemiddeling aldaar aan anno 1655,
te bieden. Dan dewyl de gemoederen P***
hier toe geenszins geneegen maar vol
#" dat Ryk, gelyk tevoore was gebleeken, vuurs waaren, om met de hulpe der En
# # niet in ſtaat was om aan de Franſche wape gelſchen nu nog grootere voordeelen te be
tot E3. nen alleen het hoofd te bieden, deed het jaagen, zag de Spaanſche Koning zich ge
zyn uyterſte beſt, mids Fabio Chiſi, noodzaakt den kryg te achtervolgen: tot
wiens bequaamheyd op de Munſterſche welken, en de handhaaving van 't Ko

Vreedehandeling had uytgemunt, thans ninglyke gezag, hy op deezen legpen
Paus geworden was, om door des zelven ning in dit jaar betuygde zoowel als tot den

bemiddeling eenen afzonderlyken Pays afgeſlaagen Vreede alsnog bereyd te zyn.

Rondom het Koninglyke borſtbeeld , dat in 't harnas, op de voorzyde, gezien wordt, leeſt
men in den rand dit omſchrift:

-

PHILIPP us IIII, De1 GRAT 1A HISPAN 1ARUM ET
IN DIA RUM REX ZC.

PHILIPS DE IV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

SPANJE EN DE IND IËN ENZ:
(5) Joan.

De rugzyde vertoont eenen ſchepter ſtaande op een anbeeld, zinnebeelden van (5) ſtand

Piëdi Va- vaſtigheyd in 't handhaaven van 't Koninglyke (6) gezag, tuſſchen den Vreedetak en het oorlogs
leriani

zwaard, binnen dit randſchrift:

Hiërogl.
lib.
XLVIII.
Cap. 2.

PERS ISTAM AD UTRUMQUE PARATUS. 1655.

(6) J.Piërii
Valer.

Hiërogl.
lib. XLI.
Cap. 29.

IK S AL VOLHARD EN TOT BET DE GE REED. 1655.

Ondertuſſchen was men in de Spaan om beducht te zyn dat ze zich onder de

ſche Nederlanden in de uyterſte verſlaagen de hand met Vrankryk verſtonden, en
heyd en geen kleyne bekommering we toeleyden om zoodra daartoe de gele
gens de trouw der Lotteringſche hulpben genheyd gebooren was, zich voor die
den. Want hoewel die, naa 't gevangen Kroon te verklaaren. En niet t'onrecht
, Hou neemen des Hertogen, door laſt van den voorwaar, want eernog de veldtogt op de
# Spaanſchen (7) Landvoogd opnieuws Franſche grenzen geopend was, waaren (E#
Merkurius
•

M-

Réme#
# Pas beëedigd waaren, had men echter reden twee Lotteringſche Kornellen (8) I1CCOUl
It pag. 19.

t

H IS TO RIP EN N IN GE N.
necourt en Mauleon, onder voorgeeven
van wegens het gevangen houden van
hunnen Hertog misnoegd te zyn, met
beyde hunne onderhoorige Regementen
tot de Françoizen overgeloopen. Ja de
Hertog François van Lotteringe zelf, on
aangezien hem, naa het gevangen zetten
zyns Broeders, des zelven Staatsbewind
was opgedraagen, hadden hoon daardoor
(1) Larrey aan die van (1) zynen huyze gedaan zoo
iſt. de
Louis
ligt niet vergeeten, maar, ziende zich
XIV. tom.

daarenboven eer als eenen loontrekker dan

II. pag
512 •

als eenen onafhangelyken Vorſt door de
Spanjaards in verſcheydene voorvallen be
jegend, nam een beſluyt van zich, zoo
dra het doenlyk waare, voor Vrankrykte
verklaaren. Dit kon echter niet zoo geſchie
den, of de Graaf van Fuenſaldaignes kreeg
'er eenig vermoeden van, en deed door
den Aartshertog, den zeventienden van

Slagtmaand, de Lotteringſche benden op
nieuws den eed van getrouwheyd aan den
Spaanſchen Koning te Floret afleggen:
doch als hy hiermede bezig was, kreeg
men bericht hoe door Hertog François zyn

V. Boek.

409

jongſte Zoon Prins Karel, des nachts van 1655.
van den negentienden, over Breda naar
Keulen uyt Nederland verzonden, en hy
zelf met Ferdinand zynen (2) oudſten te
poſt naar Vrankryk verreysd was, werwaart alle zyne benden mede overliepen,
die aldaar met opene armen ontfangen
wierden. De verſlaagenheyd, hierdoor
veroorzaakt, was onbeſchryvelyk, en
wierdt nog grooter, mids op den zelfden
dag, dat men van dit verloopen te Bruſſel
de tyding kreeg, ook aldaar Don Alonzo
Kardenas, uyt Engeland door Kromwel
weggezonden, aanlandde, met de wiſſety
dinge, dat alles in dien Vryenſtaat, om met
magt den nieuwen oorlog aan te vangen,

TT
(#) Holl.

#st.
pag. 1xi.

1656

wierdt vervaardigd. Dus waaren in de Spaan- -ſche Nederlanden, met den aanvangdesnieu
wen jaars, de verzuchtingen om Vreede

te grooter, als welke thans volgens den
inhoud van deezen legpenning, of door
eene getrouwere krygsmagt dan die der
Lotteringſche hulpbenden, of door eene
naadrukkelyker bezending dan voorheen,
diende verkreegen te worden.

In den rand der voorzyde, leeſt men rondom het borſtbeeld des Spaanſchen Konings deezen
biddenden wenſch:

DA NOBIS PACEM DOM1NE! 1656.

HEERE! GEEF ONS VREED E. 1656.
Doch door welke menſchlyke middelen die gewenſchte zaak te bekomen waare, wordt met
dit rand- en jaarſchrift te kennen gegeeven, dat op de tegenzyde, rondom het Spaanſche wapen,
geleezen wordt:
FIDE LI MILITIA ET LEGATION E.

Doo R GETROUW KR rGS VOLK EN GEZANDSCHAP.
De Aartshertog Leopold,die, hoewel Op bewind eener Landvoogdye ontſlaagen te

perlandvoogd der Spaanſche Nederlanden, worden, uyt wier quaad gehouden Staats
tot zyn groot ongenoegen ſedert eenigen | beſtier niet dan grootere oneer voor hem,
tyd het hooge Staatsgezag, met zeer naa en zwaarder verlies voor den Lande in 't
deeligen uytſlag, in handen van den Graaf vervolg ſtondt op te komen. En dewyl
(3) Holl
iMerkariu, van Fuenſaldaignes gezien had, terwyl hy dit verzoek, mids de aanvang van
anno
1655 zyn naam wel geſpeld, doch des laatſten eenen nieuwen oorlog, in dit jaar nog- (5) Hubn,
pag. 12 I

##al (3) bevel alom gevolgd wierdt, had ſe meer dan ooit aandrong, bewilligde eyn- #
#n dert eenigen tyd zeer (4) yverig by 't delyk de Spaanſche Koning in het verzochte in deel,
(5)llen benoemde Don Johan,
# 'Spaanſche hof aangehouden, om van het ontſlag;Lll
zynen'#,
“
e

II. Deel.

w
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1656. zynen naatuurlyken Zoon, tot des zel groote ervaarenheyd in krygszaaken, by
- ven opvolger: welken hy by eene Too alle Hoven eenen grooten opgang en hoo
neelſpeelſter, wel van eene zonderlinge ge achting maakte. Hiervan had hy als
ſchoonheyd des lighaams doch van nog Oppergezaghebber der Spaanſche krygs
grootere volmaaktheyd des geeſts, geteeld magten in Italië geen geringe blyken ge
had. Want zy, deezen Zoon, den ze geeven, met den geweldigen opſtand,
(1) Hübn venden van Grasmaand (1) des jaars zes door Mas Anjello te Napels in 't jaar zes## tienhonderdnegenentwintig , of, gelyk tienhonderdzevenenveertig (5 ) aange- #1
g), Buff, anderen willen (2), twee jaaren vroeger richt , nietalleen volkomenlyk te dem- veneerſ,
-

-

# hebbende ter werreld gebragt, wilde niet pen, en aldus de twee waggelende Ko- #
tome iſ

alleen ſedert nooit meer den Koning in zy

ningryken van Napels en Sicilië gebrey-*”

P*** ne minneryen te wille zyn, maar begaf deld en aan Spanje verknocht te houden,
zich, tot wegneeming der openbaare ge maar ook daarenboven Portolongone en
(6) Nani

(3) Larrey geeve ergerniſſe, voor (3) het overige Piombino (6) den Françoizen weder uyt #

#" haars leevens in een klooſter. Haar de handen te wringen. Des was 't ook Veneetſ.
Xiv. tom. Zoon, op bevel des Konings ondertuſ uyt aanmerkinge dier bequaamheden, dat #.
hem thans het Nederlandſche Staatsbeſtier,

I, Pag

ſchen in 't heymelyk opgevoed, wierdt

332.

niet eer dan in het jaar zeſtienhonderd op eene ganſch onbepaalde wyze, om de
vierenveertig, geduurende de reys die Phi vervallene zaaken aldaar te herſtellen, door

-

lips naar Katalonje deed, voor den zynen den Koning was opgedraagen. Zyne ge
erkend, en was dus hierin byna gelyk aan
Don Johan, natuurlyken Zoon van Key
zer Karel den V. De aangeboore begaafd
heden, die in deezen Don Johan uytmunt
(4) Hubn ten, maakten hem van jongs af by den
#, Vader bemind, zulks hy ſtraks groot
III deel, Prior van de Malteeſche Ridderordre (4)

dachtenis wordt op deeze twee penningen
bewaard, wier eerſte omtrent deezen tyd,
en de tweede in 't volgende jaar gemaakt
is, en die dierhalven nergens beter dan
hier, als hy nog niet in 't bewind der Ne

landen getreeden was, konnen geplaatſt
worden: dewyl zeden Landvoogdlykenty
Pag397- in Kaſtilië wierdt, en zyn
y naam, doorIT de 'tel
el nog geenszins voeren.
#:
2

w-

9

-

I. Rondom zyn geharnaſt borſtbeeld, dat met het Kruys der Johanniter of Malteeſche Rid
derordre verſierd is, leeſt men in den rand der voorzyde deeze tytels:

JoANses AUSTRIACUs, PHILIrrr IIII. REGIs FIL1vs.
AETAT 1s XXX.

jo HAN VAN ooS TEN R rK, zooN VAN KONING PHILIPS
DEN IV. IN z rNs ovDERDo MS 30 JAAR.

##

-

Op de rugzyde ſtaat de Moedermaagd Maria, die deeze (7) Ordre voor Beſchermheylige houdt,

pag 17.

in de gedaante der Vrouwe, bekleed met de Zonne, en van (8) Johannes in zyne Openbaaringe
beſchreeven, onder den Hebreeuwſchen naam des HEEREN, en tuſſchen dit byſchrift ver

(8) kap.

beeld: :

tom. XV.

XII.

..
'-

:
.
- -

.
-

--

ULTRA NIHIL ADMIRARI.

NIETS MEER VERWoNDERENsWAARDIG.
A

-

-

II. De

-

-

HIS TO RIP EN NIN GEN.
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II; De eene zyde van den tweeden is beſtempeld met des Spaanſchen Konings geharnaſt borſt
beeld, en de rand omzoomd met deezen tytel:
PHILIPPUS IIII, D E1 GRAT 1 A HISPANIA RUM ET IN D1AR U M
REX.

1657.

PHILIPS DE IV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

SPANJ E EN DE IND IËN. 1657.
De andere zyde voert, rondom de beeldenis van des Konings natuurlyken Zoon, deeze ver

ſchillende tytels:

.

. .

^
-

t

,

-

-! ':- . . . . . . . . .
-, "

* -

- - -- -- - --

SER EN 1ss 1 M Us

.

**

,- . .

-

--

f

-

-

- - -- --

* .

*

PRIN cers JOANN es AUSTRIACUS, HISPAN 1AR UM
''. ,,
REGIs FIL1Us.
- r

r

v -

DE DooRLvchºrrgsrE PRINs 76HAN VAN oosTENxrk,
-

zooN DES SPAANSCH EN KONINGS.
*

*

b

Zoodra Don Johan tot Landvoogd der uytreydende karroſſen en vrachtwagens als
Nederlanden benoemd was, ſtak hy met
vier galeijen van Barſelona in zee, van
welke drie door de zeeroovers onderwege
genomen wierden; zulks hy zelf dit ge
vaar en van eenen zwaaren daarop volgen

geſtopt zag. 'Te Loven hebbende over
nacht, reed hy Don Johan tot boven

den ſtorm niet ontkwam, dan door eenen

rydende dus gezamentlyk naar Scherpen

Scherpenheuvel tegemoete,en hem, uyt de
koetſe getreeden, hebbende verwelkomd,

leydde hy hem met de hand in de zyne,

byna bovenmenſchlyken arbeyd der ga heuvel; daar zy, door de Guldenvlies
leyroeijers, aan ieder van welke hy, be heeren gediend, het middagmaal hielden.
halven hunne Vryheyd, zoo zy hem in Naa den eeten over 't uur in een geheym
toPatival behoude haven leverden, (1) honderd vertrek wegens den ſtaat des Lands onder

-

#

hebbende geraadpleegd, kwaamen zy
eerlang
beyden weder te voorſchyn. De
#" Dus naa 't uytſtaan van zulk een gevaar te
Genua gekomen, zettede hy , zonder Aartshertog nam ſtraks hierop, niet zon

ſieclede, guldens tot een geſchenk beloofd had.

zich de door veelvuldige eerbewyzingen te der ontroeringe des (4) gemoeds, van al- (4) Holl.
Milaan, en in andere ſteden van Italië te Grooten,
le de tegenwoordig
en #
#
die hem totzynde
hiertoeEdellieden
gevolgd waad

laaten ophouden, met den uyterſten ſpoed

# Parival (2) zyne reys, over Augsburg, Keulen, ren, zyn afſcheyd, wierdt door Don Jo
#n. en Roermonde, naar Bruſſel voort. Van han met des zelven koets tot die plaats,
pag. 234, waar de Aartshertog Leopold, met zoo daar hy hem ontfangen had, weder uytge
magtigen naaſleep van den voortreffelyk leyd, en naa elkanderen met den hoedge
(3) Aitze-ſten Adel des Lands, den achtſten van groet te hebben, verreysde de Aartsher
#" Bloeimaand ( 3) was vertrokken, dat men tog Leopold met een kleyn gevolg naar

#,I. oºk
van 's morgens ten negen tot 's avonds ten Bon; daar hy den negentienden aanland
deel,

##

vyf uuren de Lovenſche poort door de de, en van den Keurvorſt, ſtaande zyn
Lll ll 2
verblyf

/
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1656. verblyf aldaar, op eene prachtige wyze, Geeſtlyken ſtaat in Sileſië. Zyne gedach
(#EIT onthaald en verluſtigd wierdt. Sedert by |tenis echter wordt in dit jaar op deeze
#. den Graaf van Izenburg op Argefelt (1) | legpenningen bewaard, welke, als voeren
pag.,4 overnacht hebbende, vertrok hy over de den Stedehouderlyken tytel, voor dit
Koblents naar zyne erflyke goederen en zyn vertrek zullen gemunt zyn.

I. Tuſſchen eenen olyf-en lauwertak ſtaat het borſtbeeld van den Aartshertog op de voorzyde,
wier rand omzoomd is met dit jaarſchrift.
LEo PoL Do P RoRE GI BEL GARVM.
AAN LEOPOLD STEDE HOUDER VAN NEDERLAND.

Op de rugzyde ziet men, tuſſchen twee gevleugelde Hoeden van Merkuur, zynen Vreede-fo
Slangeſtaf kruyswyze over eenen Bylbundel leggen, zynde voorts omhooge een open menſchen
oog, en onder de Aartsengel Michaël in gevecht met den Draak verbeeld, waarrondom dit dub
belde jaarſchrift te leezen ſtaat:
MARs DEV oT o E LARE PA CIs,
FID ELI MIL IT IA ET LE GAT IoN E.

DAT MARS U/T HET GEW YDE HU2TS DES VREEDES

GEWEERD Z1, DOOR EEN E GETROUWE
KR2 GS MAGT EN BEZEND ING.

(2)Troph

De woorden MARs E LARE zyn de zinſpreuk van het Huys en zinſpeelen op den naam

de #" van den Heer Frederik van MARSELAER, geboortig van Antwerpen, Heer van Park,
tomeli. Loxem, Elewyt, St. Huybert, Harzeaux, Hoycke, Borre, enz. welke in zynen tyd Sche
## pen, Burgermeeſter, en Opziender der vaarte # van Bruſſel, met eene algemeene toejuychinge

#. geweeſt is, en daarom naamaals, den vyfden van (3) Bloeimaand des jaars zeſtienhonderdnegen

##
#tie

envyftig, door den Koning tot Baron van Park gemaakt is.

C DTab,

II. Al het welke blykt uyt den tweeden penning, welke de zelfde voorzyde heeft en naaſt
(4) Eccleſ. het wapenſchild van den Heer Frederik van Marſelaer de beeldenis van Sint Michael, Beſcherm
# I. engel van Bruſſel, op de rugzyde vertoont, binnen deeze (4) ſpreuk van den Zoon van Sirach:
• IO.

CORONA EXULTATION IS TIMOR DOMINI.
DE VREEZE DES HEEREN IS EENE KROON
D ER VERHEUGING E.
Welke

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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Welke ſpreuk tegelyk ook zinſpeelt op de hiervoor (*) gemelde ſpreuk van den Aartshertog, 1656.
welke was: TIMORE DOMINI, MET DE VREEZE DES HEEREN.
(*) II. Deel

w

"

"

fol. 3o1.

III. De eene zyde van derden verbeeldt den Beſchermengel van Bruſſel, en nevens hem in
eenen krans de letters IHS, zynde de drie eerſte van den naam JESUS, dewyl de tweede let- (i) Pſalm
eene H maar eene Griekſche Eta is.

ter

(1)

#yi.

In den rand leeſt men deeze gewyde ſpreuk van den

zangdichter:

. 2. •

-

DEUS NOSTER REFUGIUM ET VIRTUS,

GOD IS ONS EENE TOE VLUGT EN STERKTE.
-

-

f.

,-

, ſ . '

Op de andere zyde ziet men, tuſſchen eenen Overvloedshoorn, Palm- en Olyftak,
geſtaf van Merkuur k

den Slan

swyze over eenen Bylbundel leggen: en dewyl de zinlykheyd uyt den

naam van FRED ERIC

S MARSELAER een jaarſchrift, en tegelyk door letterkeer (*) Ana:

-

gramma.

(*) een zinſpreuk heeft willen maaken, leeſt men in den rand dit yzerharde Latyn: - - - - t

- - - - -- -

-

, i

-

! !!

! . .. .

: - -. .

-

- - J -- -

- - - - - -

-

- - ; ;
- - -

;

-

t

-

- -- - - - - --

- -

MARs, FERRI DECVs, E LA RE:

-

O Yx

--

DAT MARS, DE EER DER WAPENEN, Urg DEN HyrzE
GEWEERD Z77
-

.

- 7:: á

7 *

' ,'

.

ºf 3

-' .
- - -

- 2 - 1

º

. .

*

*)

- - -

. . ..

. .

.. *

-- - - --- -

to'2 º

-

*

-

-

-

. .

-

. . ..

, IV. De laatſte beſtaat uyt de rugzyde van den tweeden en voorzyde van den derden, en bes
hoeft dierhalven alhier geen byzondere beſchryving a tºt 1 maart arts : : : : : : : :
-

-

"

º ...

... . . . . .

. .

. .

*

I

.

.

.

-

.

. . .. .
-

* *

.

.

.

.

* **

- Niet zoodra was de Aartshertog Leo rukte burgery, te Bruſſel, alwaar ver
pold, onder het wederzyds afneemen van ſcheydene zeer heerlyke eerpoorten opge
e) Holl. den hoed, op de gemelde plaats (2) van recht, de huyzen alom opgetooid, en met
# Don Johan geſcheyden, of dees begaf allerhande zinnebeelden en jaarſchriften
#3, zich, verzeld van eenen langen naaſleep verſierd waaren, welke zinſpeelende zoo
des toegevloeiden Adels, naar Loven, 't op de Hoogheyd zyns geſlachts als zyne
gene byna zoogroot, doch geenszins zoo betoonde heldendaaden, de grootheyd
wel bebouwd, als Amſterdam, vier uuren

der hoope uytdrukten, welke men van zyn

van Scherpenheuvel aan den Dyl gelegen, aanſtaande Landsbewind, mids zyne jeugd
en door zyne Hooge ſchool, door Johan en ervaarenheyd, had opgevat. Waarom

# (3) den IV Hertog van Brabant in 't jaar ook onder de inwoonders zoe groote
# #. veertienhonderdzesentwintig opgerecht , vreugdbeſpeurd wierdt, dat de aangerichte
Irag
*

als de eenigſte eertyds van geheel Neder vuuringen, by't doen zyner intreede be
land zeer vermaard is. Buyten wiens Die gonnen, ſedert nog drie volle dagen naa el
ſter poort hy door den Magiſtraat der kandere achtervolgd wierden. De Magi

ſtad, den Hoofdbeſtierder der Hooge ſtraat dier Vorſtlyke ſtad beſchonk hem
ſchoole, verzeld van verſcheyde Hoog ook, als zynde een Prins uyt het Koning- . ... .
leeraars, ja door den Prins van Kondé lyke huys, met vyfentwintigduyzend (5) #
zelf wierdt verwelkomd : die hem met guldens, zoo volgens eene oude gewoon :

een groot gevolg van de eerſte Hoofden te, als omdat men ſtraks op zyne aan- Pºg 34

zyns legers in de ſtad # en t'zy komſt gewaar wierdt, hoe hy, zich van
nent op een Koninglyk banket onthaalde, den ſtaat des Lands door den Hoofdraad
waartoe het ingeſuykerde ooft, 't gene al
# leen eenige duyzend guldens koſte, (4)
#" door hem uyt Vrankryk was ontbooden.
pag. 53. Den elfden van Bloeimaand deed hy op
eene zeer prachtige wyze zyne ſtaatlyke

Rooſe hebbende laaten onderrechten,
werkelyk toeleyde om den laſt van 't hoo
ge Landsbewind, van wiens opdragte de
gedachtenis op deezen gedenkpenning be
waard wordt, tot 's Lands gemeen wel

intreede, tuſſchen de in de wapenen ge zyn en zyne eyge eer te draagen.

M mm mm

II. Deel.
-

r-e-5 •
- -- * *

De

!

414

N E DER

1656.

LA N D sc H. E
*

** *** .

-

. .

- -- -

*

De rugzyde van deezen penning, dien ik nergens dan in de penningkaſſe van den Heer Wil
(t)Holl. lem Lormier, in 's Graavenhaage gezien heb, voert des nieuwen Stedehouders# wapen
Merkur.
ſchild gehecht aan 't Ridderlyke kruys van Sint Jan van Jeruſalem, van welke rdre hy (1) Prior

#5° P*5 was, evenals de voorzyde zyn geharnaſt borſtbeeld , verſierd met het zelfde Ridderlyke teken,
binnen het randſchrift deezer nieuwe tytelen:

54-

JOANNES AUSTRIACUS, PHILI P P 1 IV REGIs HISPANIAR UM
FIL I Us, BELG11 GUBERNAT oR.

JoHAN VAN oosTENR rK, zoo N VAN PHILIPs DEN IV, Ko
NING VAN SPANJE, LAND Voo GD VAN NEDERLAND.

En dewyl dat Geweſt thans nog even die 't woord voerde, op eene zeer naa
diep, en tot geen kleyn leetweezen van drukkelyke wyze verzocht, dat toch zy
Paus Alexander den VII, onaangezien alle ne Majeſteyt, tot vordering van den
de poogingen van zynen naar Parys ge Roomſchen Godsdienſt zich van de ver
zonden. Afgezant, met Vrankryk in den binteniſſen en vriendſchap der (4) Veree- E#
reeds zoolang gevoerden oorlog bleef nigde Geweſten, Engeland, Zweede, 1336 pag.

# zoo ſchreef die,
(2) Holl.

den twintig Deenemarke, en andere Onroomſche"
en (2) van Lentemaand deezes jaars, Magten, wilde ontdoen , en haar ver

Merkur.
1656. pag.
16.
8

eenen zeer naadrukkelyken brief aan alle moogen tot het voorſtaan der Roomſche
de Biſſchoppen en andere Geeſtlyken van Kerke tegens de zulken beſteeden, welke
't Franſche Ryk, teneynde zy,aanmerkende het hart hadden van zich tegens de zelve
de jammeren, waarmede de Kerk van alle aan te kanten. In welk geval zy beloofde
(3) Holl.
kanten als (3) omſingeld was, hunne ge jaarlyks merkelyke ſchatten tot vordering
Merkur.
1656. pag. beden met de zyne wilden vereenigen, van 's Konings wapenen, te zullen ob
J5.
en in 't byzonder den Allerchriſtelykſten brengen. De Koning, zulk eene aan
Koning, van wiens geneegenheyd tot den ſpraak niet begeerd veelmin verwacht heb
Vreede hy zich ten volle verzekerd bende, keerde zich (5) zonder die te (3) Holl.
hieldt, tot het afleggen der wapenen, beantwoorden, verachtelyk om, en liet #
door de by hen bequaamſtgeoordeelde zyn ongenoegen deswegen door den Kar-17,
middelen, ernſtig aanmaanen. Dees brief dinaal van Mazaryn de Vergaderinge voor
wierdt ook door den Pauſlyken. Afgezant draagen, wegens dat zy zich met de be
aan den Aartsbiſſchop van Narbonne, on handeling des Hofs bemoeide. Desonaan
nogtans al de wer
der 't doen eener krachtige aanſpraake, gezien wilde
overhandigd. Invoege de vergaderde reld doen gelooven dat het nietmin tot het
Franſche Geeſtlykheyd, ſedert by den ſluyten van den te lang ontbeerden Vree
Koning gehoor hebbende, hem, om aan de, dan tot het achtervolgen van den geld
het verzoek van den Paus te voldoen, verſlindenden oorlog, volgens den inhoud
door monde van den Biſſchop van Sens, van deezen legpenning, bereyd was.

#

Het borſtbeeld des Franſchen

Konings, dat op de voorzyde ſtaat, is omzoomd met deezen #

t
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LUDO VICus XIIII. FRANc1 e ET NAVARRAE REX.

LODE WYK DE XIV, KONING VAN VRAN KR2 K EN NA VARRE.

Op de rugzyde zit hy in volle wapenruſting, en naar de wyze der Parthen (1) met eenen Ko- (!) Oh,

ninglyken pylkoker en boog, en met eenen bevelſtaf in de rechter hand, te paarde, onder dit op- #"
Moog.
ſchrift, van den (2) Heldendichter ontleend:

pag. 132.
(2) Virg.
AEneid.

#.

AD UTRUMQUE PARATUS. 16f6.

* .

zoz BErDE GEREED. 16; 6.

.. . . . .

-

, f ' ſ

.

* *

.

. .

*** *
-

- - -

Wat ook van de waarheyd deezer be ſteenen,tegensde brug die de twee legers aan
tuyginge waare , immers was zeker dat elkander koppelde, met dat geluk afgezon

men in Vrankryk het ſtuk des oorlogsſe den, dat die en tegelyk de gemeenſchap
dert ongemeen zag behartigen, en onder tuſſchen de twee vyandlyke legers ver
beleyd van de Maarſchalken van Turenne brooken, en de Maarſchalk van Turenne
en la Ferté, op de grenzen van Nederland daar door buyten ſtaat geſtelt was van het

o) De

deſtad Valençyn, den vyftienden (3) van andere gedeelte naar vereyſch (6) te kon- #an

Riencourt Zomermaand, berennen. De groote om nen byſpringen. Don Johan dus het eene Hiſt de

#" trek dier ſtad was oorzaaak dat het leger gedeelte des Franſchen legers verſlaagen, #om.
XIV. tom. zich daarvoor niet dan den vyfentwintig en zich den vryen toegang naar de ſtad i pag.

*** ſten dier zelfde maand verſchanſt, en de geopend hebbende, rukte met zyn leger 276
noodige dyken vervaardigd had om te be daarbinnen, met voorneemen om van den
letten, dat de bezettelingen der ſtad, door anderen kant uyt te vallen, en ook het le

de Schelde haaren loop te beletten, het ger van den Maarſchalk van Turenne in

leger der Françoizen onder water zette het aftrekken te ſlaan. Dan de poort was
den. 's Daags daaraan wierden de Loop ſtaande # met aarde gevuld, en de
graaven geopend, ſedert de bedekte weg Spaanſche Landvoogd (7) dus genood- (# Holl.

# en eerlang de belegerden tot die
dat ze den vyfden
##
verſcheydene noodſchoo

enaauwdheyd
Van

zaakt veel tyds te ſpillen om deezen hin- #es.
derpaal uyt den weg te ruymen, 't gene 75.
den Maarſchalk van Turenne gelegenheyd

ten deeden, en op hunne toorens vuur verſchafte, om met het geſchut, de pakkaad
(4) De

den, om aan Don Johan (4) kennis van je, en zyne onderhoerige benden af te
#" het gevaar der ſtad te geeven. Dees trekken, en onder de wallen van Qué
-

kwam hierop uyt zyne verſchanſte leger noy te wyken. En dewyl dit beleg den
#" plaatſe te voorſchyn, en liet de zynen, vyftienden van Zomermaand was begon
#

275.

tuſſchen den vyf- en zeſtienden van Hooi.

nen , alswanneer de Roomſche Kerk in

maand, aan den kant der Lotteringers de | dit jaar op eene zonderlinge (8) wyze viar.
#
Roma
beſchanſing der beleggeren een- en ander Chriſtus Vlees en Bloed, onder de gedaan- #b.
brood daarop
en wynden
eert zeſtienden
en aanbidt 1 van
en #
maal aantaſten. En hoewel hy nu twee te
hetvanontſet
5Os
maals was afgeſlaagen, hervattede hy ech
ter den aanval, brak er de derde maal door Hooimaand ook gevolgd is, als men, naar
ja hebbende den Maarſchalk van la Ferté de inſtelling van Vrouw Maria (9) Doch- #
zelf gevangen genomen verſloeg en verjo
ter van Keyzer Maximiliaan, te Bruſſel Sakram...
zyne
met de drie mishandelde Misbrooden open- #
die van Turenne, welke aan de overzyde baaren Ommegang hieldt, zoo vindt men
der Schelde gelegerd was, hem konde by deeze bekome overwinning op den vol-

# ##
2

- -

-

ſpringen. Want even voordat Don Johan genden gedenkpenning ook daaraan toege-S:##
(3) Aitºe- den

#n aanval deed,

hadden de bele ſchreeven, welke door den Brabantſchen

#"

#"gerden hunne ſluyzen geopend, en tege Stempelſnyder (to)A Waterloos aldaar ge- # #.
en oorlog
k met den krachtigen vlo
# y

krachtigen vloed van 't opge
9

-

maakt is.

-

*

*

# houden water een ſchip, bevracht met (5)
Mm m

mm

2,
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Rondom het geharnaſte borſtbeeld van 's Konings natuurlyken Zoon, leeſt men in den rand
der eene zyde deeze tytels:

JoANNEs AUSTRIACUs, PHILIPPI Iv HIspaniar vn
RE G1s F1 L1 Us, BEL G11 Gu B ER NAT o R.

goHAN VAN oosrEN Rrk, zooN VAN PHILIPs DEN IV
KoNING VAN SPANJ E, LAND VooGD
VAN NEDERLAND.

- --

-

- -

Op de andere zyde wordt de toonkas verbeeld, waar in de drie mishandelde Misbrooden be
waard worden; binnen dit jaarſchrift:
MIRACV Loso FE sto AD oRA.
'AAN BID HET OP

DIT WONDERDAAD IGE FEEST.

Deeze nederlaag maakte de Françoizen noodige, ſedert de bekome overwinning,
handelbaarer, en bragt het Hoftot beſluyt byeengebragt, ſloeg hy den vierentwin
van den Markgraaf van Lionne in 't tigſten van Hooimaand het beleg voor
geheym naar Spanje te zenden, om eenen Kondé, wiens bezetting de Maarſchalk
Vreede, dien men aldaar voorheen zoo van Turenne, ziende dat die ſtad door den

vuuriglyk begeerd had, althans vanwege Spanjaardgedreygdwierdt, totover de vier
Vrankryk zelf aan te bieden. Dan dewyl duyzend mannen (2) verſterkt had. Zulks (2) Holl.
de Spaanſche Koning eensdeels zich in deeze, onaangezien zy, weynig hoope #
geene onderhandeling wilde inlaaten, 't van ontzet te worden hadden, zich echter pag. 97.

en waare alvooren de geheele herſtelling zeer moedig queeten, en zooveel als
van den Prins van Kondé door Vrankryk moogelyk waare de aanvechtingen der be
was ingewilligd, en andersdeels ook wey leggeren vertraagden. Welke, vanbuy
gerde het verzoek des huuwelyks van zy ten niets hebbende te vreezen, alles aan
ne Dochter met den Franſchen Koning, wendden, om eerlang eene ſtad te ver

mids eygen gebrek van eenen manlyken meeſteren, waaruyt de Françoizen wyd
erfgenaam, toe te ſtemmen, uyt vreeze enzyd liepen ſtroopen, en het Zuyder

dat de Spaanſche Kroon daardoor by ver gedeelte van Brabant onder brandſchatting
vervolg uyt het Huys van Ooſtenryk in dat ſtelden. Den zeventienden van Hooi
(!)tarrey van Bourbon (1) zoude overgaan, liep de maand, naadat de ſtad nu vyfentwinti

#" aangevange handeling, even ſpoedig als

(3) dagen berend geweeſt was, hadden de (3) Larrey

Xivitome ze begonnen was, weder tot niet, en de belegeraars de aanvechtingen indiervoe- #"

#**

pooging van Don Johan in Nederland, om ge voortgezet, dat de bezetting zich #IV tom:

*

ſtaande het overige van den veldtogt met

genoodzaakt zag om eenigen uyt te zen-#*

de nederlaage der Françoizen gewin te den, en wegens de overgaave der ſtad in
doen. Tot dat eynde hebbende al het onderhandeling te treeden. Volgens het
ge
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getroffen verdrag trok de bezetting den Valençyn , nu ook van het winnen (2) 1656.
volgenden dag uyt Kondé, wel met alle van Kondé aan de Vereenigde Staaten GyTE:
(1) Holl.
Mark:us
tekenen van eere, doch onder uytdrukke kennis: desgelyks vierde men deswegen in #ken
anno 1656. lyk beding van in de eerſte vier jaaren alle de Roomſche Nederlanden openlyk, #,
*

*27

geene wapenen tegens Spanje te moogen alwaar te Antwerpen onderandere, zoo III. deel,
voeren. De Spaanſche Afgezant in 's

wegens het ontzetten van Valençyn als "3"

Graavenhaage, Don Eſtevan van Gamarra, het winnen van Kondé, dees legpenning,
gaf, evenals voorheen van de zeege voor hoewel eerſt in 't volgende jaar, gemunt is,

Het borſtbeeld van den Spaanſchen Koning ſtaat in het harnas op de voorzyde, wier rand
omzoomd is met dit dubbelde omſchrift:

VALENCIANAM LIB ERASTI, CON DATUMQUE
RECUPERAST I.
G Y HEBT'

VALENgrN

ONTZET, EN KON DE HERWONNEN,
»

'

. .

-

.

-

Op de tegenzyde is de ontzette ſtad, boven dit opſchrift, verbeeld:
HOST EM FUGASTI. 1657.
Gr HEBT D EN VrAND VERJAAGD. 1657.
En dewyl men, als gezegd is, de bekome overwinning aan de drie mishandelde, en op dien dag te

# 't houden van den Dankdag, in die (3) Holl.
Kapelle daarvan openlyk betuyging gedaan, met op den oogen altaar boven de tentoongeſtel- #s
de Misbrooden dit jaarſchrift (3) te ſtellen, 't welke daarom ook op de rugzyde des pennings en anno 1656,
boven de ontzette ſtad geleezen wordt:
pag. 76.
Bruſſel geëerde Misbrooden toeſchreef, heeft men ook,

MIRACV Loso DE o.
AAN DEN WONDERWERKEND EN GO D.

Don Johan aldus van zoo ongemeen ge door hunne ſtrooperyen bedorven. Don
luk begunſtigd, belegerde nog voor het Johan en de Prins van Kondé geenszins
eyndigen van den veldtogt Sint Ghillain, zoodaanige onderneeming verwacht heb
om, die ſtad winnende, de Françoizen dus bende, verdubbelden ſedert hunne poo
uyt geheel Henegouwe te doen verhuy gingen om Sint Ghillain te winnen, en
zen.

Doch niet zoodra waaren daarvoor

de loopgraaven geopend, en de Spanjaards
in volle bezigheyd met het voortzetten
der aangevangene werken, of de Maar
ſchalk van Turenne, zynde ondertuſ
ſchen, met eenige nieuwe benden, in de

niet willende wachten met door 't voort

zetten der begonnene werken die ſtad te
dwingen, deeden zy in den (5) tyd van (s)Holl! ;
zeven uuren viermaals de buytenwerken #t.
50.
beſtormen: doch telkens door die van- # 97,
-

binnen met zooveel kloekmoedigheyd

Go De

T,

plaatſe van die hy by 't verlaaten van Va zynde afgeſlaagen dat er over de zeshon
Riencourt
lençynvoor
verlooren
had,(4)
verſterkt,
ſloegſtad,
het derd in den aanval geſneuveld waaren,
Hi#de beleg
Kapelle,
zynde eene
Loui
wierden de belegeraars ſedert buyten hoope
##tom, die de Spanjaards nog in Pikardië beza van die ſtad zoo ſpoedig te zullen win

#*

ten, uyt welke zy het omgelegen land nen, dat zy nog tyd zouden overhebben

*

| II. #Deel

Nn n n n

OIII

NE DE R LA N D SC H E
1656. om Kapelle te ontzetten, en vonden goed \ die ſtad op den negenden dag des belegs
- de aangevange belegering te ſtaaken, en genoodzaakt was zich over te geeven, eer
opbreekende tot het behouden van Ka Don Johan met zyn onderhoorig leger,
pelle, in allen ſpoed naar die ſtad te trek om haar te ontzetten, was aangekomen.
418

ken.

-

Niet zoodra was dees aftogt aange Deeze dubbelde zeege, te weeten het be

vangen, of de Maarſchalk van Turenne

(i). De

houden van Sint Ghillain en het winnen

ſmeet niet alleen aanſtonds eenen zoo van Kapelle, verhief weder de neerſlagtige
krachtigen onderſtant in Sint Ghillain, gemoederen der Françoizen ; die, waa

#" dat die plaats voor geene tweede aanvech nende het geluk evenals voorheen nu
#, ting te vreezen had, maar zettede ook met weder hunne zyde gekoozen te hebben,
#" zooveel naadruks zyne begonnene aan deswegen deezen gedenkpenning ſloe
279.

vechtingen (1) van Kapelle voort, dat

gen.
-

Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings leeſt men in den rand der voorzyde deezen
tytel:

LUDovICUS XIIII, REX CHRISTIANissim vs.
LODEWTK DE XIV, ALLE RCHRISTEL2 KS TE KONING.
r

(2) Ou-

Op de rugzyde ziet men het Geluk verbeeld, naar de wyze (2) der Ouden, houdende met de

daan R.

eene hand eenen Overvloedshoorn, en met de andere een Scheepsroer, waarop eene muurkroon

# 1.

ſtaat, onder dit opſchrift:
FORTUNA REDUX.
HET GELUK WEDERGE KEER D.

Doch dewyl dees zin niet volkomen maar duyſter is, leeſt men op den voorgrond dit opſchrift,
om te weeten waarin dat beſtaat:

CAPELLA CAPT A. MD CL VI.

KAPELLE VERO VERD 1656.

Zoodaanig was het eynde van deezen niet geſchied was, zoo hebben echter de
veldtogt, waar mede ik ook dit jaar zou zelfde Staaten, op een vertoogdier ſtadſedert

de eyndigen, 'ten waare ik my verpligt (4) nogmaals aan haar de zelfde magt ver- (4) Reſol.
vondt om hier het voltrekken dertrekvaar

gund. ZulksvierMagiſtraatsperſoonen, den #

te van Dokkum op Groeninge te melden. tweeëntwintigſten van Grasmaand, wier- 23 Febr.
(3)Reſol. Acht (3) jaaren geleeden hadden de Staa den gemagtigd, om de daartoe noodige 1654
#
ten van Vrieſland
van gelden op renten te ligten; en zynde tuſ
van
Vrieſl. Dokk
igd den hMagiſtraat dee
-

17 Maart Dokkum gemagtigd tot het graaven dee

1648.

ſchen de Gemagtigden van Groeninge, de

zer vaarte, mids dat die binnen twee jaa Ommelanden, en de ſtad Dokkum ſe

ren zoude moeten aangevangen of die ſtad dert tot onderling genoegen een vaſte voet
daarvan vooraltyd verſteeken weezen. beraamd, op wat wyze de wederzydſche

En ofwel dit binnen dien bepaalden tyd ſchepen zouden hebben te vaaren, zoo
WICT
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wierden den negenentwintigſten dier zelf. | aan andere onkoſten, volgens opgenome 1656.
de maand de Heeren Potter-Wiſſema, Zuy-| rekening, tweehonderdvyfenveertigduy- NET
derbaan, endeJunior
den Magiſtraat,
| zendzevenhonderdvyfenvyftig
(2) pengül- #
midsgaders
HeerenuytWaelwyk,
Boom, |dens,
zeventien ſtuyvers, en negen
Archiven,

Finck en Idtskema uyt de Vroedſchap, ne- ningen in 't geheel gekoſt heeft. Waar- # #
vens Radbodus, Hoochacker en Eter An- | toe, behalven de vyftienduyzend guldens
dries uyt de breede gemeente der ſtad, op door 't Geweſt, tegens drie ren honderd,
eenewedde van vyftien ſtuyvers's daags, tot zelf opgeſchooten, nog tweehonderdvyfOpzienders van zoo groot een werk aan- entwintigduyzend guldens, tegens eens
geſteld: mids de vaart en het naaſtgelegen | zoohooge renten, waaren opgenomen :
trekpad wel vyfduyzend roeden lang ſton- | welke men jaarlyks uyt de tollen, op de
den te weezen. Naadat de noodige lan- |daardoor vaarende ſchepen gelegd, meen
den van de eygenaars, volgens de verleen- | de te vinden. Doch deeze verwachting

#en

#
#

#"
geſteld.

# de voorrechtsbrieven (1) der Staaten van geenszins naar wenſch wordende beant
v#Viei Vrieſland, zoo by waardeering van Goede | woord, zoo is het Tolrecht den eygenaa
#7 mannen als van het Hooge Gerechtshof |ren der opgeſchootene gelden eyndelyk
**

des Geweſts, waaren ingekocht geworden, | afgeſtaan geworden, naadat de Heeren

heeft men met het graaven der zelve den | Opzienders, den dertigſten van Zomer

negenden van Hooimaand eyndelyk eenen | maand des jaars zeſtienhonderdzevenen- 1657.
aanvang, en ſedert onder het goede op- | vyftig, wegens hunnen yver in 't uyt- zigt dier Heeren zooveel ſpoeds gemaakt, voeren des werks betoond, niet al
dat den negentienden van Slagtmaand des |leen door den Magiſtraat en de Vroed
voorgaanden jaars, 's morgens ten negen ſchap waaren bedankt, maar ook ieder
uuren, het eerſte ſchip van Dokkum langs der zelve met eenen dusdaanigen gou

de nieuwe vaart is afgeſtoken. Welke zooaan |den gedenkpenning was vereerd gewor

verdolvene landen en arbeydsloonen, als 'den.
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Op de eene zyde ziet men onder het oude wapenſchild van Dokkum, welke ſtad in 't verſchietver
beeld is, eene jaagſchuyt langs de nieuwgemaakte vaart door een paard voorttrekken, binnen dit
randſchrift:

PRINCIPIS AUSPICIIS, LECTOR, NOVA FOSS A CREATA EST!
INTER MORTALES QUIS NEGET ESSE DEUM?
O N DER HET GEZAG VAN DEN PRINS, LEEZE R, IS DE
NIEUWE TREKVAART GEMAAKT: WIE LOCHENT
HEM NU ONDER DE STERVEL ING EN

ONSTER VEL rK TE WEEZEN?
N n n n n 2.

Op

N E D E R LA N D SC H E
Op de andere zyde ſtaat, onder het nieuwe en tegenwoordige wapenſchild van Dokkum, dit
T Latynſch opſchrift te leezen:
MDCLIV, V II. IDUS JULII,
BONO PUBLICO VIA ET FOSSA T RACTORIA DO CCO MIO
GRONING AM

•A

AC IN AGROS CIRCU MJ ACENTES,
IN CEPTA SUN T,
",

CONCESSA AB ORDINIBUS FRISIAE,

A CURIA APPRO BATA,
AUSPICE GUIL EL M. o FREDERICO NAS SOV 1 o

PRINCIPE, ETC:

-

PERQUE DEPUTATOS E MAGISTRAT U ET TRIBUN1s,
No M IN E SENAT Us WISSEMA, POTTER,

SUY DERBAEN, JUNIOREM, IDTSKEMA, FINCK,
WAEL WYCK, BOOM,
AC E PLEBE RAD BODUM, HOO CHACKER,
MDCLVI PERFECTA. SECRETARIO P: VELDT DRIEL.
QUAEST ORE W: CONRADI.
S EN AT U s Co Ns U LT o.

DEN NEGEND EN VAN HOOIMAAND 1654.
Z2TN TEN GEMEE NEN VOOR DE ELE

DE WEG EN TREK VAART VAN Do KKUM oP GROENINGE

EN DE OMMELAND EN BEGo NN EN,
zrNDE VAN DE STAATEN VAN VRIESLAND VERGUND,
VAN HET HO F GOEDGEKEURD,

EN ONDER HET GEZAG VAN PRINS WILLEM FREDERIK
VAN NAS SOU, ENZ:
DOOR DE GE MAG TIGD EN UYT D EN MAGISTRAAT EN
-

DE VROED SC HA P,

IN DEN NA AME VAN DEN RAAD,
WISSEMA, POTTER, SUYDERBAEN, j UNIOR,
IDTS KEMA, FINCK, WAEL WYCK, BOOM,
EN UTCT DE GEMEENTE

RAD BODUS EN HOOC HACKER 1656. VOLTROKKEN.

ALS P. VELTDRIEL GE HE YMSC HRTVER, EN W. CO N RADI
RENTMEESTER WAAR EN.

OP RAADS BES LUYT GEMAAKT.

Gelyk by die van Dokkum, zoo wierdt
ook by de Magiſtraaten der ſteden Haar
lem en Leyde in 't voorgaande jaar een
beſluyt genomen, om tot meer geryfs der
wederzydſche ingezeetenen de oude vaart,

worden aangelegd, het onderling eens ge
worden, zoo zag men den tweeëntwintig
ſten van Bloeimaand des zelfden jaars de

voorgenome (1) vaart afbaaken, en (r) Holl,

erkur.
wierdt op Dingsdag den zesentwintigſten 1656.
welke van Leyde tot het Warmonder tol van Herfſtmaand daaraanvolgende , ten Pag. 54
hek, en van de Knip tot de Noordwyker overſtaan van de Heeren Kornelis Gulde
brug liep, door de duynen tot aan de waagen, Gaaf Fabritius, Mathys Steyn,
veſten van Haarlem bezyde den Hout en Frans Wouters, als Gemagtigden der
uyt te rekken. En zynde zy zoo wegens ſtad Haarlem, omtrent het Quaadelaan
ieders aandeel in de vereyſchte koſten als tje in de duynen door de Heeren Huyg en
het beſtek, waarnaar het werk zoude Jan Steyn, Zoonen van den gemelden

Bur
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Burgermeeſter Steyn, midsgaders Ontfan-|delvers, kruyders, en karrelieden ſloegen 1657.
ger van des Gemeenen lands middelen te ſtraks de handen ook aan 't werk, 't gene Haarlem, de eerſte ſpaéſteek gedaan, tot |met dien yver ſedert wierdt voortgezet,
(1) Holl

tweemaals toe ieders kruywagen gevuld, dat den eerſten van Slagtmaand deezes jaars
en de uytgedolve aarde buyten de geſtelde | het wederzydſch vaaren der trekſchuyten,

ME" baaken gekruyd. Zynde (2) nietalleen de waarvan ieder door eenen ſchipper en
#9:36 ſpaden en kruywagens met de kleuren van knecht beſtierd wordt, tot geen kleyn ge

** het ſtadswapen ſierlyk beſchilderd, maar |ryf der reyzenden en nut der wederzydſche
zy zelfs ook met linten en ſnoeren van de ſteden, langs de nieuwe vaart voor de

-

zelfde verwen ſtaatlyk uytgedoſcht. Niet eerſte maal is begonnen, en totnogtoe
zoodra was dit verricht, of alle de andere achtervolgd.

ES- uct antihis. Huig tºl. 149 Sitt
NT-tºſ, RS

<adiº- 43L/ 3 / 4

#S
w

4 Aºgº,

)exigentibus pilllire IY, iris
# # Cor Gildewagio. G. Fabritio. Y
#ANNA Strinio. F. Wouter 1 o 5###

ºn

'Zº gº”

Boven de ſtad Haarlem, die in 't verſchiet gezien wordt, is een wimpel, beſtempeld met deeze
zinſpreuk op de voorzyde:

-

-

VICIT VIM VIRTU S.
O

DE DAPPERHErD HEEFT HET GEWELD OVERWoNNEN.
Onder eene veerſchuyt, die door een paard langs de nieuwe vaart wordt voortgetrokken, hou
den twee Leeuwen het wapen der gemelde ſtad tuſſchen verſcheydene krygsgereedſchappen, op

den voorgrond der zelfde zyde, wier rand omzoomd is met dit kantſchrift:

AN.No 1656, 26. 7BRis, IS DE TREKVAART VAN HAERLEM

OP LEID EN BEGONNEN: 1657. PRIMO oBR1s DEERSTE
SCHUIT GEVAREN.

-

>

-

.

Binnen eenen Eyken- of Burgerkrans, waaraan de naamen der vier regeerende Haarlemſche
Burgermeeſteren Jan Loo, Kornelis Guldewagen, Matthys Steyn, en Jakob Druyveſteyn, des jaars
1659, als zy met deezen penning geſchenk deeden, gehecht zyn, leeſtmen op de tegenzyde dit
opſchrift:

MEMORIAM VIAE MUN ITAE,

ET FOSSAE ACTAE AD LINTRES EQUO TRAHEN DOS,
IN USUM PUBLICUM ET COMMODUM VIANTIUM,

OPUS DUCENTIBUS HUGoNE ET JOANNE STEIN IIS,
EXIGEN TIBUS PUBLICE IV V IRIS

CORNE L1o GULDEWAGIO, GAvo FABRITIO,
MAT TH eo STEINIO FRAN c1sco WOUTERIO,
HUN C NUMMUM PER CUSS ERE CONSU LES

ANNI 1659.
II. Deel.

O oo oo

-

2'ER

-

•
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1657.

z'ER GEDACHTEN Is
VAN DEN GEBAAN DEN WEG EN DE GEGRAAVE VAART

VOOR DE TREKSCHUYTEN TOT GE BRUYK VAN 'T GEMEEN
EN GEMAK VAN DE RETZIGERS,

HUrG EN jo HAN STE rN HET WERK AAN VOEREND E,
EN DE VIER HEEREN

KoRNELIS GULDEWAGEN, GAAF FABRITIUS,
MA2'THYS STE rN, EN FRANS WOUTERS
HET VAN STADS WEGE BESTIEREN DE,
HEBBEN BURGERMEESTERS DES JAARS 1659.
DE EZ EN PENNING LAAT EN MUNTEN.

(1) Aitze-

Gelyk de Vereenigde Geweſten in 't
voorgaande jaar, door eene ontzaglyke

: anderen vernietigd, de ſchattin
# door deezen geëyſcht, door genen ver

ma zaken oorlogsvloot onder den Admiraal (1) Ob

ooden, ja eyndelyk de wapenen tegens

# dam, de vrye vaart in de Ooſtzee gehand

elkanderen opgevat: zulks niets dan cene

(4) Aitze
iſideej, haafd, en de ſtad Dantzik tegens de ſtaat inwendige burgerkryg (4) in Overyſſel tot ma
zaaken

tel. "5 zuchtige aanſlagen der Zweeden, door groote ſchaade der ingezeetenen, te ver van ſtaat
het inlegeren van eenige hunner benden, wachten waare. Tot bylegging van zoo en oorlog,
IV. deel,
gedekt hadden, evenzoo leyden de by verdervelyke verdeeldheden waaren ſe
zondere Staaten van Holland in dit jaar

fol. 181.

dert dien tyd verſcheydene voorſlagen

met zeer veel ernſt toe, om de geſchillen, gedaan, en eyndelyk de zaaken zoover
die er over de hiervoor reeds gemelde re gebragt, dat de wederzydſche Staats
verkiezing van den jongen Prins van

leden van Overyſſel hun onderling ge

Oranje tot Stadhouder van Overyſſel al
daar gereezen, en ſedert meerenmeer toe
genomen waaren, door hunne bemidde
ling te beſliſſen en uyt den weg te ruy
men. Want ofwel, zoodra de verkiezing des

ſchil aan het oordeel van den Heer van

Polsbroek , Burgermeeſter van Amſter
dam , en Johan (5) de Witt, Loon

(5) Aitze

trekkend Raadsman van Holland verblee

ma zaakon

ven. Welke in het derde lid hunner uyt

en oorlog,
IV. deel,

Prinſen in 't jaar vierenvyftig gedaan was, ſpraake verklaarden, dat het geſchil we
de ſtad Deventer en de Edelen van Twent,

van ſtaat

fol. 18o.

gens de wettigheyd der gedaane verkiezin

(.) Aitze- tegens (2) de onwettigheyd deezes han ge des Prinſen van Oranje tot Stadhouder
#aken dels, ſtraks hunne aantuygingen deeden, van Overyſſel tot des zelven mondige en

# zoo voeren echter de andere vier Staatsle bequaame jaaren zoude geſchort blyven;
##- den met dit werk voort, deeden hun beſt om als dan door de (6) Leden, welke op (6)
Aitze
ma zaaken
*** om de gedaane verkiezing ſtaande te hou dien tyd in bewind zouden zyn, by vol
kome uytſpraak afgedaan te worden. En

van ſtaat
en oorl.

Vrieſland het bewind der zaaken, mids de dewyl door deeze beſliſſing eenigen waan

fol. 182.

den, en om Prins Willem Stadhouder van

jonge jaaren des Prinſen, als des zelven

den den Prins van Oranje, met hem dus

Luytenant, by de hand te doen neemen. buyten bewind te houden, onder 't juk te
Hierdoor wierdt de verwydering eyndelyk hebben, en anderen vaſtſtelden, dat hy

zoogroot, dat de Staatsvergadering zich ſlechts ondertuſſchen in den ſchoot zyner
van een ſcheurde, het eene gedeelte te Moeder tot ryperejaaren gequeekt en ge
(3) Aitze-Deventer, het (3) andere te Zwol haare koeſterd wierdt, om het aangebooden

Staatsbewind naderhand met te meer luy
#n ſamenkomſt hieldt, verklaarende het eene ſters,
als en herbooren Fenix waar te nee
# des anders vergadering onwettig, en ge
## heel nietig en van onwaarde al het gene men: zoo meen ik dat deeze verſchillende
'" door die van de andere zyde wierdt ver gevoelens ook aanleyding tot het maaken

richt of bevolen. Gevolgelyk wierden de van deeze drie penningen zullen gegeeven
bedieningen door den eenen vergeeven,

hebben.

I. Rond

IV.deel,

H1st oR 1 PEN NI N GEN. V. Beel.

41,
1657.

t

n

e-m

#

ZOUN-

i

JT GRCEYENELOEYENSEANDE KOord
WINDEWCDENPRINCELIK, EERSTEN

:

I. Rondom het borſtbeeld des jongen Prinſen, wiens hoofd met eene gepluymde muts gedekt
is, leeſt men in den rand van 't voorſtuk deezen tytel:

wILHELMUs III, De Gaarla PRINcers AURArea.
WILLEM DE III, door Gods GENADE PRINs
1

VAN ORANj E.
Een vrouwebeeld met een juk op de ſchouderen, zynde het zinnebeeld der (1) verduldigheyd 5 (#iëril
wordt op het ruggeſtuk met dit byſchrift gezien:
PATIENTIA ET VIRTUTE. 1657.
-

-

-

-

Hiërogl.
lib.

-

#vili,
cap. St;

DOOR LTDZAAMHErD EN DEUGD. 1657.

II. De tweede heeft de zelfde voorzyde, en op de rugzyde geene verbeelding, maar alleen dit
achtregelig gedicht:

AL LAG D'ORANJE BOOM GEKNOT,

DIT EEDEL SPRUITJE WERD VAN GOD2'
GEKOESTERT IN MARIAS SCHOOT.
DUS LEEFT DE VADER NA ZTN DOOD 7'
GEL2TK EEN FENIX. IN Z rN ZOON.
HT GROET EN BLOE r EN SPAN DE KROON/

-

IN DEUGD EN PRINSELTK VERSTANT,
TOT HEUL EN HAIL VAN 'T VADERLANT.
O oo oo 2

Ift. De
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III.De derde, die mede de zelfde voorzyde heeft, voert op de rugzyde, binnen eenenkrans van
1657.
- twee ſamengeſtrikte Oranje takken, eenen Fenix, die uyt de aſſche van eenen anderen gebooren
wordt, nevens deeze ſpreuk:

EMORITUR ET REQUIES CIT.
HT STERFT EN RUST,

Op den zelfden tyd, als die van Hol
land bezig waaren om op deeze wyze de
ruſt in Overyſſel te herſtellen, geraakte
het zelf met de andere Landſchappen in
(1) Aitze- geen kleyn geſchil, wegens (1) het ver

# geeven van het Veldmaarſchalksampt, 't
en oorl

Bloeimaand berennen, in hoope van die
gewigtige plaats, midszy van alles gebrek
had, te zullen veroveren, eer de Span
jaards konden in ſtaat zyn van ze te komen

ontzetten. Doch op den zelfden tyd be
vond zich de Prins van Kondé met vier

gene door 't overlyden van Johan Wol duyzend (5) ruyteren by Namen als hem (5) Aitze
ferd van Breederoode was opengevallen, en de tyding, dat Kameryk door den Maar- #n
thans door Graaf Willem Stadhouder in
Vrieſland verzocht wierdt. Die van Zee

ſchalk van Turenne belegerd was, gebragt en oorlog,

wierdt. En hoewel hy niet konde geloo. #
. 09.

-

land drongen ſterk aan om het te vergee ven dat het ontfangen bericht waar was,
ven, doch die van Holland, willende begaf hy zich echter in allen ſpoed met
zelfs meeſter van hunne krygsmagt blyven, zyne ruyterye over Bins, Boſſu, Bergen, en
naamen zoodaanige ſtrenge beſluyten daar Valençyn, naar Bouchain , en naderde
tegens, dat Graaf Willem, ziende door door een bygelegen boſch, des nachts
ſterker aanhouden de gemoederen eerder voor den dertigſten van Bloeimaand, zon
te zullen verbitteren, dan wel zyn oog der ontdekt te worden, tot op een kanon
merk bereyken, raadzaamſt oordeelde, ſchoot het Franſche leger. Straks hierop

(.) Aitze- van zyn verzoek af te zien, (2) in hoope

viel men aan 't ſchanſen, en wierdt de

mazaaken van door deeze bezadigdheyd de genee Graaf van den Broek met duyzend ruyte

# genheyd van die van Holland te zullen ren en (6) vyfhonderd man te voet naar (6) Leop:
IV deel jaar
winnen.
Grootere
had in we
dit den vyand gezonden, om , waare het #.
fol. 42.
een ander
geſchilgevolgen
met Vrankryk,
moogelyk, door de belegeraars breekende, # *
gens twee Franſche ſchepen, door de zich in de ſtad te werpen. Door de uyt
Ruyter in de Middelandſche zee genomen; gezette brandwacht nogtans wierdt h

om dus de rooveryen te beletten, door
welke de Nederlandſche Kooplieden be
reyds zeer groote ſchaade op zee van de
Franſche Vrybuyters geleeden hadden.

ſtraks ontdekt, des het vyandlyke leger
onder de wapenen gebragt, en de meeſte
magt derwaart geſtierd, alwaar de be
ſchanſing nogniet voltrokken was, en

Maar deeze daad wierdt zoo hoog by 't dierhalven de aanval gevreesd wierdt.

Franſche Hof opgenomen, dat het alle Doch de ontzetters, door de duyſterheyd
de Nederlandſche ſchepen in zyne havens hunnen wegwyzer verlooren, en gevolge
(3) A# (3) liet in beſlag neemen, en niet begeerde lyk eene wyl tyds gedoold hebbende,
mazaaken
van ſtaat
te ontſlaan, voordat de twee genomene kwaamen eyndelyk juyſt aldaar ter plaat

#9#g,
ſchepen wedergegeeven waaren. En de ſe, daar de wacht zeer zwak was, en
- deel,
#” wyl ook de Franſche Afgezant het zelfde hadden dus het geluk van , begunſtigd
in 's Graavenhaage met veel naadruks in door eenen nevel, die ligtelyk overhoop,
eene zeer wydluchtige verklaaring betuyg en zich, mids de nevel aanſtonds daaro
de, vonden de Vereenigde Staaten goed 7) opklaarde, op 't gezigt van den Stads- (7)
Wº:Leop,
die hen voor eene baak verſtrek- #
deeze aanbieding, tot voorkoming van
(4)Aitze- grootere verwydering, eyndelyk (4)aan te te, zelfs daarbinnen te werpen, Met het 108.

#

#" neemen, en geenszins te luyſteren naar opgaan van den dag ging een algemeen ge
en ook de voorſlagen des Spaanſchen Afgezants juych onder de ſtedelingen op, de vreug

#.

om zich met dat Ryk tegens den Ko devendels waaiden van de wallen, en de
ning van Vrankryk te verbinden. Dees, meeſte bezettelingen trokken uyt de ſtad,
hebbende ſtaande de winter alles tot den

en ſchaarden zich insgelyks onder de buy

veldtogt doen vervaardigen, en verſtaande tenwerken op 't vlakke veld in 't gezigt
hoe de Spanjaards zich van Sint Ghillain van den vyand: welke waanende die beyde
De
meeſter gemaakt hadden, deed door den den ingeworpen onderſtand te weezen, (8)
Riencourt
de
Maarſchalk van Turenne nu met eenige | uyt wanhoope van de ſtad nu niet te zullen Hiſt.
Louis
Engelſche benden verſterkt, heel onver konnen dwingen, aanſtonds het (8) beleg XIV.tom.

wacht Kameryk, denachtentwintigſten van l opbrak. En dewyl dees neveljuyſt toen ge- à E
vallen ****
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vallen was, en de ſtad daardoor dus ge-| Moeder onzes Heylands verkreegen, aan- 1657.
maklyk op eenen tyd ontzet wierdt, als | gemerkt, en dus voor der zelver beel- T"
men in de Hoofdkerk aldaar zekere Bede- |denis, in 't byweezen van den Prins
Archid.
ſtonden voor een Lievevrouwebeeld op van Kondé, en wel elfduyzend (1)%#"

eene zeer dier
ſtaatlyke
wyze, voor hieldt;
't wel |den
|gemeenen
Dankfeeſt daarvan
gehou- geſla,
pag:
uytvallen
onderneeminge,
, ja een
ookplegtig
ter gedachtenis
1 o8.
zoo wierdt dit ontzet als een won- onder andere dit gedenkpenningtje ge
derdaad , door de voorſpraak van de | munt.

De beeldenis van Maria, welke men aldaar gelooft dat door den Evangeliſchryver Lukas zoude (#) Leops
geſchilderd zyn, (2) en daarom in de Hoofdkerke der verloſte ſtad byzonderlyk geëerd wordt, #t
ſtaat op de voorzyde, nevens deeze woorden :
I
Hog,

MARIA, Jozef, JES vs CHR1stus.

--

/

.

De rugzyde heeft geene verbeelding, maar alleenlyk dit Franſche opſchrift:

DE GRAee, sos Airesse DE coN DE
CAMBRAY A DELIVRE'. LE 39. MAY 1657.

PAR Notre Dame

Door oNzE LIEVEVrovW VAN GENADE, HEEFr zrNE

HooGHErD VAN KoNDE KAMER rK o NzzEz.
DEN 3o. VAN BLOEIMAAND, 1657.

Dewyl nu het ontzet van Kameryk wel weg tot het ontzet der ſtad te openen,
het voorneemen des Franſchen Konings Maar dees hieldt zich onbeweegelyk in
verydeld, doch geenszins zyn leger ver zyn voordeel; dan eyndelyk ziende dat
zwakt had, zond hy ſedert aan den de Spanjaards zich naar Charlemont be
Maarſchalk van Turenne bevel, om zich gaaven, om over de Maas te trekken, liet

(3) Aitze (3) met zyne onderhoorige manſchap op hy een gedeelte zyns legers, onder den
#en de Franſche grenzen ſlechts verweerender Markgraaf van Kaſtelneau, in zyne voor
## wyze op te houden, en dus het beleg, deelige legerplaatſe, en trok met het ove

rige zelf, tot verſterking der beleggeren,
den van Zomermaand voor Montmedi ge binnen hunne verſchanſing, 't gene het

IV. deel, dat de Maarſchalk van la Ferté den twaalf

"

ſlaagen had, te dekken. Deeze ſtad, voorneemen der Spanjaarden, om die
eene der ſterkſte van Luxemburg, is gele aan te taſten, verydelde. Om echter

gen op eene byna ontoeganglyke rots, niets onbeproefd te laaten, rukten zy,
vermids de harde ſteengrond met zoowey onder den Prins van Ligne, ondertuſſchen
nig aarde bedekt is, dat men daarvoor op een vliegend leger uyt de Vlaamſche ſte
verſcheydene plaatſen geene loopgraaven den byeen, en daarmede op 't onver
maaken kan. De Spanjaards , ziende wachtſt voor Kales, wiens benedenſtad z
dat het beleg echter door de Françoizen ook inkreegen, doch de (5) bovenſtad mede (5) De
gº) Larrey wierdt (4) ondernomen, deeden verſchey willende aantaſten, vonden zy zoo groo- #ncourt

#

dene beweegingen, in ſchyn als of zy nu ten tegenſtand, dat de geheele aanſlag te #"

#Vitome deeze dan gene plaats wilden aantaſten; gens die ſtad teniet liep, en 'zy van zins Kivitomº

#*

doch waarlyk om den Maarſchalk van wierden om over de Somme Vrankryk #
Turenne van de voordeelige hoogten te langs Pikardië, tot het maaken eener af

lokken, die hy beſloeg, en dus eenen wendinge, in te trekken. Dan als de
- II. Deel.

Ppp pp

Maar

/
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165 7. Maarſchalk van Turenne op hen afkwam, Sedert zyn ſneuvelen verſlaauwde de moed
vernoegden zy zich met eene ſtroop in der bezettelingen, (2) die, geene hoope (!) Aitie
Santerre te doen, en ſtraks weder terug van ontzet te gemoete ziende, het ver- #

over die rivier te trekken. Staande alle drag der overgaave ſlooten, en den ze- E"

# verweerde zich de be- |venden van Oogſtmaand,

naa een beleg N deel,
fol. 69.
zetting van Montmedi, nu over de zes van zesenvyftig dagen, nog vyfhon
weeken, met eene wonderlyke kloekmoe- derd ſterk uyttrokken. Wegens dit be
deeze

(1) De

komen voordeel wierden de drie vol

#" digheyd, en zoude het (1) waarſchynelyk
Louis

nog langer gedaan hebben indien de Stede gende zoo gedenk- als legpenningen,

#" voogd Molandry, die van geene overgaaf tot lof des Konings van Vrankryk ge

I. pag

28:"

wilde hooren, niet waare doodgeſchooten. " maakt.

I. Rondom het kopſtuk des jongen Konings, die, om de belegeraars door zyne tegenwoordigheyd
# naar 't leger begaf, leeſt men deezen gewoonlyken tytel op het

op te wekken, zich in
voorſtuk:

LUDovICUs XIIII, REx CHRISTIANIssinvs.
LODEWYK DE XIV, ALLERCHRISTEL rKS TE KONING.
4

en

Het ruggeſtuk verbeeldt op den top eens bergs CCn opgerecht zeegeteken van allerhande wa
penen, en daarboven, onder eene Muurkroon, het wapen der gewonne ſtad, nevens dit rand
ſchrift:
MONS MEDIUS CAPT US. MDCL VII.

MoNTMEDI ING ENoMEN 16,7.

| | |

*tz.

-

.

-

-

-

2. - 1 A set 1 mln - S
& C vsv En irºs
Zº,"/ .
5%
kº #
zºu ºº
-

II. De voorzyde van den tweeden, die een legpenning is, verbeeldt op het toppunt eens hoogen ,
bergs eene geſterkte ſtad, op wier wal een krygsknecht een Franſch vendel plant, waarop
de Spaanſche Leeuw vol vreeze, vanbovenneder ſpringt. Het randſchrift is:
-

PossUNT oMNIA GALL I. 16r8.
DE FRANCOIZEN VERMO OGEN

ALLES.

1658.
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Onder eene Koninglyke Kroon, ziet men op

de

Navarre, omvangen met dit randſchrift:

tegenºyde de wapenſchilden van Vrankrykea| .

.

-

. .

.

. .

.

zº

.

*

' ſ

. . .. .

-

•

:

- ,

: ::

:

:

2

-;;

;

LUDovico HISPANORUM TRIUMPHAToRL r

. -

.

AANV

e

f

: :

:
- -

-

-

-

H IS TO RIP EN N IN GE N.

'

+--

:ºr

-

-

-

-

. W. Boek.

427
-

w

-

-

-

-

AAN Lodewrx DEN VERWINNAAR DER . .

1657.
-

,

T

SPANJAARDEN. -

-

#", ten blyke tot welk gebruyk dees penning gemunt

.

zy, leeſt men op den voor

grond:
PARTIES CASUELLES.

VOOR TOEVALLIGE ZAAKEN.

III. De laatſte verbeeldt, op de voorzyde, den zelfden berg en de zelfde ſtad, op en in welke
men drie opgeſchootene lelibloemen ziet, binnen dit byſchrift in den rand:

NASCUNTUR UBIQUE. 16,8.

..

. . .

Z2 GROEIj EN OVERAL. 1658.,..

Het gekroonde wapenſchild van Vrankryk, omvangen met de Ridderordren van Sint Mi

chiel en den Heyligen Geeſt, ſtaat op de rugzyde, en daarrondom in den rand deeze ſpreuk:
NIL NISI CONSILIO.
’. *

NIers pAN Mer Bezerp.
Gbifil,
Zynde hier aan te merken, dat de Franſche Koningen deeze (1) leliën voor Lodewyk den VI, (1).
in Lilio

welke in 't begin der twaalfde eeuwe geleefd heeft, niet gebruykt hebben.

Franc.

cap. 8.

Naadit bekomen voordeel

rukte de

geſchut en de pakkaadje af, en hebbende
Maarſchalk van Turenne met zyne on tevoore eenige benden op zekere naauwe
derhoorige benden voor Sint Venant, het doorgangen onder 't beleyd van den Baron
gene # kleyn, doch door zynen ſtand Vatteville gelegd, die de Franſchen nood
echter, als zynde gelegen in Artois aan de zaakelyk moeſten doortrekken, hadden
(2) Larrey (2) rivier de Leye, nog van eenige aange het geluk van verſcheydene pakkaadjewa
#" legenheyd was. De Spanjaards waaren gens der Françoizen, naa 't ſlaan van 't
Xiv. tom. van het beleg dier ſtad niet zoodra verze geleyde, af te ſnyden, en onder andere
#rs kerd, of taſtten Ardres, tuſſchen Kales en acht muylen, bevracht met geld tot be
7.
Sint Omeer gelegen, met een vreeslyk taaling van 't leger, te veroveren. Om
geweld aan, in hoope van het te veroveren, dit toeval en het gebrek van 't ontnomen
eerdat Sint Venant genoodzaakt wierdt geld te boeten, en dus den moed zyner
zich over te geeven. En waarlyk in den neérſlagtige krygsknechten weder op ter,
GºPatival beginne maakten zy zich (3) meeſter van beuren, liet Turenne ſtraks alle zyne zil
ſiecle de... de benedenſtad, maar zullende ſedert ook vere ſchotels en tafelborden aan ſtukken
# de bovenſtad aantaſten, vonden zy, (5) ſnyden, om daarmede den gemeene #ez

evenals te Kales, zoo grooten tegenſtand,

ſoldaaten hun achterweezen te betaalen. #"
zoo edelmoedigen Veldheer op te zetten, #P's.

dat de Maarſchalk van Turenne, hebben Welke, daardoor opgewekt om alles voor Xiv. tom;

de Sint Venant op den zevenentwintigſten
Oogſtmaand, ten derden (4) dage
#" naa 't openen der loopgraven, gewonnen,
Louis '
XIV, tom. nog tyds genoeg had, om tot het ontzet
I. # van Ardres met zyne geheele krygsmagt
op te breeken, en de belegeraars te verjaa
-- gen. Want deeze waaren niet zoohaaſt
van zyne nadering verwittigd, of ſtaakten
de aanvechtingen, voerden bytyds het

#n van

-

-

met veel vermaaks, onaangezien zy reeds "

veele ongemakken ſtaande dees veldtogt
geleeden hadden, in plaatſe van dien te eyn

-

digen ten beleg van Mardyk trokken :

'tgene wel geene ſtad, maar eene ſterkte is
op de hoogte van Duynkerke , en die
men, eer die zeeſtad kon worden aange
taſt vooraf diende te vermeeſteren.

Ppp pp 2.
•

,

Naa
drie

-
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1657, drie dagen, mids het onophoudenlyk ken; doch te vergeefs, dewyl (2), zy (r)Panval
fer. tom,
ſchieten der beleggeren, zaagen die vanbin krygsgevangene gemaakt en naar Engeland #
gevoerd
wierden.
Welke
verovering
van
II, png,
#n
nen met den waſ tegelyk ook hun vertrou
# de wen geveld, en zich dus genoodzaakt den Mardyk benevens de twee andere behaal- 3"
len COurt

-

# derden van Wynmaand om verdrag we

de voordeelen, tot het maaken van deezen

ipig #gens (1) de overgaaf der ſterkte te ſmee gedenkpenning aanleyding gegeeven heeft.

De rand der voorzyde, die het kopſtuk des Franſchen Konings voert, is omzoomd met dit
zooeven en meer gemelde omſchrift:

LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISS1 M Us.
LODE WTK DE XIV, ALLE RCHRISTELTKS TE KONING.

# ##

Vrankryk in de gedaante van eenen
in de rechter hand eenen
blooten degen, en met de ſlinker zyn ſchild, onder 1t omſchrift in den bovenrand:

FINES DEFENSI ET AMPLIATI.
DE GRENZEN BESCHERMD EN U2CTGEBRE TD.

Waar toe de degenen 't ſchild de vereyſchte middelen zyn: voorts leeſt men op den voorgrond,
tot meer ophelderinge dit opſchrift:
MAR DICO ET FANO SAN c T 1 V EN ANTII CAPT 1s,

AR DRA OBS 1D 1 o NE LIBERAT A. MDCLVII.

MARD rK EN SINT VENANT GEWoNNEN,
EN ARD RES ONTZET.

1657.

* De droefheyd, welke men in Spanje vende Afgezanten des Spaanſchen Konings,
wegens die geleedene onheylen gevoelde, wegens deeze zoolang gewenſchte geboor
wierdt aldaar niet weynig verminderd, ja te, openbaare vreugde. Onder andere gaf
genoegzaam voor 't eynde deezes jaars ge Don Eſtevan van Gamarra Spaanſche Af
heel vergeeten, wegens dat den Spaanſchen gezant, den eenentwintigſten van Winter

Koning den achtentwintigſten van Slagt maand, niet alleen (4) aan de Vereenigde (4) Aitze
maand, tuſſchen elf en twaalf uuren des

Staaten, op eene zeer verpligtende wyze, ##
van deeze geboorte kennis, maar liet, #

middags, een Zoon en manlyke erfge
naam zyner Staaten gebooren wierdt, zynde uyt den naam van hunne Hoogmoo-iv#"
welke, onaangezien de Moeder zich zeer gendheden, door de Heeren Huygens en fol".

zwak bevondt, met groote ſtaatſië ter van Waveren deswegen bedankt en geluk

$#" kerke gebragt, en Philips Prosper, (3) gewenſcht, tegen den negenentwintigſten 1658.
i657, pag. by 't toedienen van den Doop, genaamd dag des nieuwen jaars zyn Hof op eene ***
wierdt. Aan aller Heeren hoven bedree prachtige wyze verſieren, een Vorſtlyk
ban
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banket klaarmaaken, om daarop de voor dende letters twee dichtregels (1) uytle- 165 8.
naamſte Afgezanten en luyden van aan verden, die de hoope te kennen gaaven, (..) HGT.
zien in 's Graavenhaage te onthaalen.
welke men wegens deeze geboorte had op- #"
1658.
Den volgenden dag nodigde hy de Heeren gevat. Ten zelfden eynde, en als tot Pag,
8.
Huygens, van Gent, Merode, Lodeſteyn, een onderpand der wenſchen dat deeze
Amerongen, Bootsma en Mullert, alle geboorte tot het achtervolgen van den
Leden van de Algemeene Staaten, mids Vreede tuſſchen de Vereenigde Geweſten

gaders den Griffier Ruyſch, liet onder 't en zynen Koning een onverbreekelyk
drinken der gezondheden tot achtwerf toe zegel zyn mogte, liet hy ook deezen
dertig metaale ſtukken, die tot dat eynde zilveren gedenkpenning nietalleen onder
achter zyn hof geplant waaren, afſchie de genoodigde Staatsleden , maar ook
ten, veel wyns onder een keurig maatge onder de andere Spaanſche gunſtelin
zang ten beſte geeven, en des avonds een gen in 's Graavenhaage alom uytdee
konſtig vuurwerk afſteeken; wiens bran

len.

ſturIdºx doºr
----

Op den ſtam van eenen Olyfboom, die op de eene zyde verbeeld ſtaat, ſchryſt cene hand,
die uyt de wolken komt, onder eenen wimpel, voerende deeze woorden:
CRESCENTE HAC, PAX AUREA CRESCET.

DEEZE GROEIj EN DE, ZAL OOK DE GUL DE VREEDE
GROEIj E N.

Te weeten, doordien er by 't opgroeijen van deezen Erfprins in het verzochte huuwelyk tuſ
ſchen de Dochter des Spaanſchen Konings en den jongen Franſchen Vorſt zoude konnen bewil
ligd worden, tot beveſtiging van den Vreede, als het daarrondom geſtelde jaar- en randſchrift
beveſtigt:
DAB IT PoP VLIs PACE M. AN No M DCLVII.

Hr ZAL D EN VOLK EN D EN VREE DE VERSCHAFFEN.

IN 'T JAAR 1657.
De andere zyde heeft geene verbeelding maar behelſt de zelfde wenſchen, welke de Spaanſche
Afgezant, by 't geeven van kennis deezer geboorte, aan de Algemeene Staaten gedaan had:
NATO FELICITER

HISPANIARUM PRINCIPE PHILIPPO PROSPERO,
HISPANos INTER ET BAT AVos,
CONTINUANDAE PACIS VOTUM,

PUBLICAEove PRosPERITAT is AUGURIUM.

DE WENSCH VAN EEN EN BESTANDIG EN VREE DE
TUS SCH EN DE SPANJAARDS EN HOLLA N DE RS,
EN DE VOORSPELLING VAN EEN EN ALGEMEEN EN

VOORSPOED,
OP DE GELUKKIGE GEBOORTE VAN

PHILIPS PROSPER, ERFPRINS VAN SPANJ E.
II. Deel.

Qq q qq

En
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En dewyl dees Kroonprins behalven Philips ook Prosper genaamd wierdt, leeſt men in den

(1) Hoil.

rand deeze gewyde ſpreuk, welke, op dien naam zinſpeelende, ook by 't aanſtecken (1) van 't

#s vuurwerk met brandende letteren onder andere voor des Afgezants Hof was verbeeld geweeſt:
anno 1658.
pag. 8.
[2) Vol

PROSPERE PROCEDE ET REG NA. PSA LM o (2) XL IV.

gens de
cnneene

VAAR VOORSPOEDIG VOORT, EN REGEER. PSA LM 44.

#.
overzet
ting

De vreugde over deeze geboorte wierdt dige verzorgde:

gene den aanſlag van

't
ſedert in de Roomſche Nederlanden nog
den Stedevoogd van Atrecht, om die ſtad
, (3) Holl merkelyk (3) vermeerderd door de hoope, te herwinnen, verydelde, zulks hy zich
# daarmede men zich vleyde, dat verſchey vernoegde met de buytenſteden van Hes
39. dene Franſche Stedevoogden, naar
pag.

't din te verwoeſten. Dit voorval bragt een
voorbeeld van den misnoegden Luytenant algemeen wantrouwen (5) tewege, dewyl ($

Hol.
de la Riviere, de Spaanſche zyde zouden veele Stedevoogden op de grenzen van #
kiezen. Dees, ziende den Stedevoogd van Nederland, mids gebrek van geld, niet iſ,
Atrecht den Heer de Bellebrune overleeden,
weynig op den Kardinaal gebeeten waa
zondt zynen Broeder naar Parys, om aan ren: 't gene ſedert nogmeer toenam, als

't Hof die opengevalle Voogdy voor hem
te verzoeken.

Doch de Kardinaal van

men verſtondt dat de Maarſchalk van

Hoquincourt, misnoegd tegens Mazaryn,

Mazaryn gaf die aan den Graaf van Mo en geene voldoening wegens zekere ont
ret, Hopman zyner lyfwachte, welke ter fange beleediging van 't Franſche Hof

bezitneeming van dit aanzienlyk bewind konnende krygen, dat Ryk verlaaten,
zich terſtond derwaart begaf. Doch de en zich mede by den Prins van Kondé
Rivie

Broed

van la

re, reedt den nieu

er
(6) Larrey
naar Bruſſel (6) begeeven had, alwaar hy Hj
iſt, de
wen Stedevoogd voorby, in ſchyn als om den dertigſten
Lent
emaand, onder 't #
van
-

alles tot zyne inhaaling te doen vervaardi lºyden van groot ſtormklok,
die niet #
de
e
gen; doch waarlyk om zynen Broeder van dan by 't inhaa
Vorſt
plagt
der
en
ge- #"
len
dit voorval te verwittigen. Welke verſtoord hoord te worden, met veertig karoſſen,
over het geleeden ongelyk, den Krygs alle van zes paarden getrokken, door den
raad vergaderde, en dien zoo verre wiſt te
overreeden, dat men beſloot den Graaf van Prins van Kondé op eene zeer ſtaatlyke
wyze wierdt ingehaald, (7) en in zyn &#
Moret buyten de ſtad te houden, en wegens eyge
n Hof gehuysveſt. En dewyl hy, #
't overgeeven van zoo gewigtige plaats naa eenige dagen door den Graaf van Ur- 39.
iemand aan den Prins van Kondé te zenden.

ſel en andere Grooten deftig onthaald

Vyf of zes ſoldaaten, die hiertoe onwillig te zyn , zich perſoonlyk weder naar
waaren, wierden gevolgelyk uyt de ſtad Walſchvlaandre begaf, in hoope van meer

gezet, en in deryl eenige gemagtigden andere misnoegden de Franſche zyde te
(4) Holl. aan Kondé gezonden, die de (4) gedaane doen verlaaten, zoo behoeft men zich
#s aanbieding niet alleen aannam, maarook niet te verwonderen, dat tot lof des
is. " ſtraks onder den Markgraaf van Perſan de Spaanſchen Konings, van wiens geheyme
bezetting met eenige Spaanſche benden verſtandhouding het nu ieder even drok
verſterkte, en de ſtad zelve met het noo had,
dees legpenning in dit jaar gemunt zy.

Het voorſtuk vertoont het geharnaſte borſtbeeld des Spaanſchen Konings, binnen den zoom

deezer zyne gewoonlyke tytelen:

A

PHILIP P Us I III, DE 1 GRAT 1A HISPA N1 A RUM ET
IN DIARUM REX, Ze. 1658.

PHILIPS DE IV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

SPANJE EN DE INDIEN, ENZ: 1658.
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W. Boek.

431

Op het ruggeſtuk ſtaat het gekroonde wapenſchild des Spaanſchen Konings, omvangen met 1 658.
idderlyken halsband van 't Guldenvlies, en die weder met dit randſchrift:

den

-

QUIS SICUT REX NOS TER?
-

WIE IS GEL TK ONZE KONING?

De Françoizen, die op de Atrechtſche den Wyand: over welken Don Johan aan
grenzen, ſtaande de winter, alles tot den rechter en de Prins van Kondé aan den 3) De
eenen vroegen veldtogt hadden vervaar (3) ſlinkeren vleugel het bevel voerde, #n
digd, rukten in Bloeimaand te veld, en Turenne viel met den Franſchen rechter #"
berendden Duynkerke, onder 't beleyd vleugel op Kondé, doende beyde wonde-XIV tom:
van den Maarſchalk van Turenne te lande,
(1) De

terwyl eene vloot (1) van achttien of twin
Riencourt
Hiſt. de
tig Engelſche oorlogſchepen de haven dier
Louis
XIV. tom. ſtad van den zeekant ingeſlooten hieldt.
Het leger in 't ronde verſchanſt zynde,
I. pag.
29O.
wierden den vyfden van Zomermaand de
loopgraaven tegens de ſtad geopend, en

ren, ſtaande het gevecht, dewyl de een “P"5"9"
den anderen de glori der overwinninge
poogde te ontjaagen. De Engelſche hulp
benden, door de zandigheyd des gronds,
en dat de Spanjaards hier op de hoogten
geſchaard ſtonden, hadden het geweldig

quaad, en zouden, aangezien zy liever
door der zelver bezettelingen, met zeven wilden geveld worden dan terug wyken,
honderd ruyteren en negenhonderd man te ook (4) allen omgekomen zyn , zooniet #7
voet, nog dien zelfden dag een uytval, de Franſche ruytery hen net vanpaſſe #s
en drie dagen laater een tweede gedaan, onderſteund
en opening
had: #
#VPag.
#ams
waarop de zeege
zich voorgemaakt
de Françoizen
doch zy beyde de reyzen, zonder veel
-

voordeels behaald te hebben, eerlang terugg, verklaarde , onaangezien Don Johan en
naarbinnen gejaagd. Ondertuſſchen kreeg de Prins van Kondé, aangeſpoord door

het Franſche leger bericht, dat Don Jo de wanhoop, mids't verloopen van 't ge
han, de Prins van Kondé, en de in dit vecht eene byna weêrgalooze dapperheyd
jaar overgeloopen Maarſchalk van Ho betoonden, om den gezonken moed der
quincourt zich over Ypere naar Nieupoort hunnen weder op te wekken. Het was
begeeven, en met het Spaanſche leger den by dit voorval dat den Prinſe van Kondé . ...
elfden van Zomermaand by de Abtdy in (5) zyn paard onder 't lyf doodgeſchoo- #
de duynen
hadden, met ten, en hy dus genoodzaakt wierdt om Condé.
voorneemen om, hun grof geſchut ontfan eenen langen tyd tevoet te ſtryden, ja #.
#" gen (2) hebbende, den Maarſchalk van zoude, mids het Spaanſche leger zich on
# furenne in zyne beſchanſing te beſtoo dertuſſchen geheel op de vlugt begaf, ook
II told 9 ken. Doch dees, hen dat voordeel niet zekerlyk gevangen genomen zyn geweeſt,

#

willende laaten genieten, trok met het zooniet (6) een Hopman zyner lyfwach- (6) De
#ncourt
Franſche leger, naadat de Maarſchalk van te hem het zyne gegeeven had, om Hiſt.
d
Hoquincourt den naaſtlaatſten nacht, in 't dat gevaar te ontkomen. Wegens deeze #s
bezigtigen zyner beſchanſingen, was zeege heeft men naamaals, door de Hoo-XIV.tom,
I. pag.
doodgeſchooten, in volle ſlagorde, de ge ſchool der opſchriften, deezen gedenk 291 •
werken ſlechts bezet laatende, den vyf penning in Vrankryk, op laſt des Konings
tienden in den vroegen morgenſtond, naar zien in 't licht geeven.

Wiens kopſtuk, zonder eenige borſt- of byſieraadje, op de voorzyde verbeeld wordt, wier
rand omzoomd is, met dit omſchrift :

Qqq qq 2

LU

-
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LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISS1 M Us.
LODEWrK DE XIV, ALLE RCHRISTELTKSTE KONING.

Op de achterzyde ziet men, tuſſchen de zandheuvels der duynen, eene gevleugelde Overwin
ning eenige Spanjaards vertreeden, en in de rechter' hand den Vreedeſtaf van Merkuur, in de
ſlinkere eene ſpiets houden, onder dit byſchrift:
VICTORIA PACIFERA
DE VREEDE BRENG EN DE OVERWINNING.

Voorts leeſt men op den voorgrond, tot meer ophelderinge van het omſchrift, deeze woor
den:

HIS PAN IS CAESIS AD DUNQUERCAM. MDCLVIII.

DE SPANJAARDS B r DUrNKERKE GESLAAG EN 1658.

Zeer groot was deeze overwinning
voor den François, vermids de Spanjaard
met het ſlagveld, alle zyne tenten, ge
ſchut, pakkaadje, en, behalven omtrent

op de vlugt gejaagd, aldaar onnut was,
trok in allen ſpoed terug tot onderſtand

der aangegreepene benden voor Duynker
ke, onderſteunde de zyne, en hieldt al

(1) De (1) driehonderd Kornellen en mindere Be dus nietalleen de daarvoor opgeworpene
Riencourt
velhebbers, by de drieduyzend gemeene werken in, maar noodzaakte ook de uyt
Hiſt. de
Louis
XIV.tom.

I. pag.
292 •

# Le
laſon de
la Toiſ.
d'Or fol.
429 •

ſoldaaten den overwinnaar had in handen geſpatte

#,

om met verlies te

gelaaten. De helft minder was omtrent rug te wyken.
elke, onaangezien dee
het getal der geſneuvelden, onder welke ze en der ontzetteren nederlaag, beſtemd

Philips van Lannoy Graaf van la (2) Mot hadden de aanbetrouwde ſtad tegens het
terië geteld, en wiens dood, om zyne # zeegepraalende leger des Franſchen Ko
muntende hoedaanigheden, door alle de nings tot het uyterſte te beſchermen, om aan
ingezeetenen der Spaanſche Nederlanden, Don Johan, die zich in Brugge, en aan den
beklaagd wierdt. Geduurende het gemel den Prins van Kondé, (4) die zich in #"
ter, tom.I.
Ooſtende
had, tot
de gevecht deed de Markgraaf van Lede, der
geworpen
I
geleegen- P33.43
verſtrooide
tydhetenherzamelen
benden
die als Stedevoogd in Duynkerke het be
vel voerde, eenen hevigen uytval op de heyd te geeven. Dan ziende ſedert niet
-

benden, welke de Maarſchalk van Turenne alleen den Markgraaf van Lede zeer

tot bewaaring der omſchanſingen, beuke
ryen, en naderniſſen voor die ſtad had
achtergelaaten. De eerſte aanval was zeer
vinnig en het opgevolgdc gevecht zeer
(3) De
Doch de (3)
Riencourt bloedig ter wederzyden.
Hiſt. de
Markgraaf van Richelieu, die over de
Louis

XIV.
292.

zwaar gequetſt en aan zyne wonde over
leeden, maarook de meeſte buytenwer
ken door de Françoizen veroverd, traa.

#

den zy den drieëntwintigſten (5) in Hiſt de
onderhandeling, en ſtelden den volgen- #on

den dag, volgens het gemaakte verdrag 1, pag.

-

achterhoede der Françoizen geboodt, met alle tekenen (6) van eere uyttrek- #amer
pag.
ziende dat zyne hulp in het gevecht, dat kende, de ſtad in handen des Franſchen Hiſt de
tuſſchen het Spaanſche en Franſche leger Konings, tot wiens lof wegens dit winnen #om

wierdt gehouden, mids het eerſte reeds was van Duynkerke dees penning gemaakt is. iiipig is.

Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, die op de tyding deezer overwinninge zich
naar de grenzen van Vlaandre begeeven had, leeſt men in den rand der eene zyde:
LU

N

HIs ToR IP EN NIN GE N.

V. Boek.
LUDovicus XIIII, REx CHRISTIANIssinvs.

433

-

1658.
a-aand
-

LoDEWrK DE XIV, ALLE RCHRISTEL rKS TE KONING.
De gekroonde Overwinning, die in de eene hand een Palmtak, en met de andere het wapen

ſchild van Duynkerke houdt, ſtaat op de andere zyde, binnen dit omſchrift:

DUNKERCA ITERUM CAPTA. MDCLVIII.
DvrNKERKE ANDERMAAL GEWoNNEN. 16,8.
In deeze nieuwgewonneſtad deed de Ko van de hand, en vernoegde zich met
vermoogen, on
Hertog van Anjou, en den (1) Kardinaal derden ouden naam van Beſchermheer, te

ning, rydende tuſſchen zynen Broeder, den

vooralroos een onbepaald

##
# van Mazaryn, den zesentwintigſten van blyven voeren, met de magt van iemand
f#" Zomermaand zyne ſtaatlyke intreede, liet tot zynen naavolger te moogen benoemen.
355-

ſtraks in de Hoofdkerk gekomen, uyt Den zesentwintigſten van Zomermaand
dankbaare erkenteniſſe der behaalde voor des voorgaanden jaarsgeſchiedde dan an
deelen, den Ambroziaanſchen lofzang zin dermaal zyne inhulding als Beſchermer
gen, en nog dien zelfden dag deeze ge van Grootbrittanje met Koninglyke pleg
wigtige ſtad in handen van den Engel tigheden; zynde Kromwel met eenen roo-

- -

--

ſchen Hoogbevelhebber Lokart en My den ſcharlaken (3) tabbaard, met hermy- #
lord Mordant leveren, om dus te voldoen nen bont gevoerd, bekleed, wiens ſleep # ton,
aan het Verbond, dat hy met Kromwel hem door den Zoon van den Lord Roberts #ol.

geſlooten had. Deeze hadden niet zoodra naagedraagen wierdt. Onder andere plegin den naam van den Britſchen Beſchermer tigheden ſtelde men hem eenen Bybel

340.

van Duynkerke bezit genomen, of ontle met een ſchepter en bloot zwaard ter
digden ſtraks Mardyk van de Engelſche hand, tot een zinnebeeld van zyne onder
bezetting, en ſtelden dat in de handen der
Françoizen, die het in 't voorgaande
jaar gewonnen, en wegens de overleve
ring van Duynkerke aan Kromwel ver
pand hadden. Dees had nu wederom
een Parlement uyt zyne beſte vrienden en
voornaamſte vertrouwelingen beroepen,

hoorige volken naar des zelfs inhoud te
moeten regeeren en beſchermen. En heb

hende op 't aangebooden boek den ont
worpen eed afgelegd, wierdt hy opnieuws
onder trompetgeſchal als Beſchermheer van
Engeland, Schotland, en Ierland, uyt

Holl:
geroepen, en volgens het genomen (4) (4)
Merkur.
wier vleyzucht zooverre ging van aan beſluyt, ſedert al het geld met zyne beel 1656.

Kromwel de Koninglyke waardigheyd zel deniſſe en de tytelen dier nieuwe Waar
ve aan te bieden.

Doch

# ##

digheyd gemunt , zooals op deeze drie
daartegens ingeleverd vertoogſchrift der derhande geldſtukken kan gezien wor
# (2)
Legerhoofden, of eene den, welke om hunne zeldzaamheyd in

#

#"
geveynsde ingetoogenheyd hem terug de penningkaſſen der liefhebberen be
V. fol.
#" hieldt, immers hy wees deeze aanbieding waard worden, en in dit jaar gemunt zyn.
-

en

we

I, II en III. Rondom het gelaurierde borſtbeeld van den Britſchen Beſchermheer, leeſt men
op de voorzyden van alle drie deeze geldſtukken deeze tytels:
JI. Deel,

R. rr r r

OLl

Pag- IO4,
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oLIVAR1us, De 1 GRAT 1A Ref Punt. 1c E ANGL 1ſe, SCOT 1 *
-

- -

-

HIBERN 1 e &c. PROTE ct oR.

' -

oLivier, door Gods GENADE BEscHERMER VAN DEN
vR rENSTAAT VAN ENGELAND, sc HorLAND,
7

IERLAND, ENZ.

Op de tegenzyden ſtaat het nieuwe wapenſchild, uyt het Engelſche en Schotſche Kruys, met
de Ierſche Harp ſamengeſteld, en met het zyne als een opperſchild gedekt. Het randſchrift is:
-

PAx QUAERITUR BELLo. 16r8.
DE VREEDE WORDT Do or DEN oor Log GE zocHz. 1658.
Nietlang echter duurde de opgevatte der Geneesheeren tot vyf vermeerderd en

vreugde van Kromwel over deeze ander
maal opgedraage Hoogheyd: want gelyk
hy het Koninglyke huys , en des zelfs
Ryksgezag, door geweldige middelen on
dermynd en te grond geholpen had, zoo

door den Raad van Staate een bevel afge
kondigd, om voor de herſtelling van den

vond hy zelf zich,den vyfentwintigſten van
Hooimaand deezes jaars, van zoo heevige

# der ten Hove geroepene Art

Beſchermheer openlyk te bidden, en den

volgenden dag eenen plegtigen Vaſt- en
Beededag te houden. Doch noch de er

ſen, noch de gebeden zyner gunſtelingen

pyn van 't graveel drie achtereenvolgende hem de minſte verligting toebrengende, is
dagen aangetaſt, dat men hem, zynde hy denderden van Herfſtmaand naar de
door het geweld dier quaalc aan 't woeden oude tydrekening tuſſchen drie en vier
geraakt, door zyne vertrouwelingen, ſtaan uuren des naamiddags, in den ouderdom
de die geheele tyd, moeſt doen vaſthou van achtenvyftig jaaren, en het vyfde (2) (:) Aitºe:
den. En ofwel die quaal ſedert wat af van zyn hooge Staatsgezag, naadat hy #
nam, verliet ze hem echter nooit geheel, voor de eerſte maal tot Beſchermheer ver- en oorl.

waardoor zyne krachten allengs

#

»

klaard
de tegenwoordigheyd
die vanwas,
# ingezin
overleeden. Het van
lyk #
ol. 3ol.

en hem het te paarde ryden en alle oefe
ningen van eenen langen adem belet wier
den. Uyt grootsheyd zyns gemoedsech
ter de grootte der quaale trachtende te
ontveynzen, verſcheen hy dikwils in den
Raad, bezigtigde de benden, en gaf ge

wierdt gebalſemd, met grooten toeſtel op
een bedde van eere openlyk tentoon gelegd,
en ſedert met zeer grootepracht en Koning
lyke ſtaatſië, zynde onder andere gevolgd

door de Afgezanten van Vrankryk, Por
tugal, en de Vereenigde Geweſten (3), (3) Lamey
gendheden. Doch als hy op zekeren dag in den Grafkelder der geweezene Konin- ##
glet. tom.
zyne lyfknechten wilde bezigtigen, kon gen te Weſtmunſter bygezet, naadat zyn fy, fo:
hoor aan de Gezanten der vreemde Moo

(!) Larrey de hy (1) door zyme toeneemende zwak oudſte Zoon Richard, onder den tytel 369.

# heyd dat niet voltrekken, maar moeſt van Beſchermheer des Britſchen Vryen
TV foi" zich te bedde begeeven, en dus getrooſt ſtaats, in 't zelfde hooge gezag gevolgd
356.
zyn dat het gerucht van den gevaarlyken was. Wegens dit afſterven van Kromwel,
glet. tom. **

toeſtand zyner ziekte zich meerenmeer en het opvolgen zyns Zoons, die hiervan

verbreydde. Ondertuſſchen by deeze den Vereenigde Geweſten by plegtig
ſleepende ziekte, die in eene derdendaag ſchryven (4) denderden dag naa zyns Va- (*) Aitte
ſche koorts veranderde, den eerſten van

ders overlyden verwittigde, zyn deeze #"

Herfſtmaand zich eene opſtopping des wa drie gedenkpenningen in 't licht geko- #,
IV. deel,
ters gevoegd hebbende, wierdt het getal II1CIl,
fol. 301.
l
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I. Zyn geharnaſt en gelaurierd borſtbeeld ſtaat op de voorzyde van den eerſten, wiens rand met
deeze tytelen omzoomd is:
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onder de ſchaduwe van eenen gooien olyfboom, van welke ſoort er nog eenigen diek eyner

:

n, in 't verſchiet gezien worden: hoedt een Schaapherder Zyne kudde. Het randſchrift luydt
nia
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GE ENE oL rFB ooMEN ZULL EN ER ONTBREEKEN. DEN 3. VAN
HERFSTMAAND, 1658.

II. De tweede, die langwerpig rond, en van my nergens dan in de penningkaſſe van den Heer
Herman Vos in 's Graavenhaage gezien is, voert rondom zyn geharnaſt borſtbeeld op de voor

r:

zyde dit randſchrift:

OLIVAR1 Us, D E1 GRAT 1 A RE1 PU B L1 c AE ANG L1 /E,
SCOT IAE, HIBER N1 AE &c. PROTECTOR.

O LIVIER, Doo R Gods GE NA DE BESCHERMER VAN DEN
VRTENSTAAT VAN ENGELAND, Sc HOTLAND,
IERLAND, ENZ :
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Op de tegenzyde ziet men uyt den wortel van den geknotten ſtam eens Olyfbooms eenen
jongen opgewaſſen, onder wiens ſchaduwe een Herder zyne kudde hoedt, binnen dit rand
ſchrift:
t
w -

NoN DEFITIENT oLrvAE SEPT en n Ris 3, 658.
R. rr r r 2,

GEE2.

.
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HERFSTMAAND, 1658.

III. De laatſte die rond en grooter dan de tweede is, heeft de zelfde verbeelding als de eerſte,

uytgezonderd dat hier het borſtbeeld geenszins in 't harnas, maar meteenen ſluijer verſierd, ge
zien wordt, en vereyſcht daarom geen byzondere beſchryving.

Omtrent eene maand vroeger dan Krom worpen voorneemen den Stedevoogd ont
wel, was ook de jonge Franſche Koning dekte, door de Engelſchen onderſchept, en

#".

door eene zoo zwaare (1)ziekte aangetaſt hy zelf in 't vervolg door Turenne geſtuyt

zynde, was die ſtad den (4) dertigſten (4) Holl.

anno 1658 geworden, dat bereydsher gerucht van zyn
** ** overlyden zich alom verſpreyd had, de
wyl de Geneesheeren van zyne herſtelling
genoegſaam wanhoopten. Dan in 't mid

van Hooimaand genoodzaakt, op gelyke #,

voorwaarden als ze door de Spanjaards #*

eertyds gewonnen was, zich thans aan de
den dier algemeene verſlaagenheyd des Hofs Françoizen weder over te geeven. On
wierdt hy echter, door eenen Geneesheer dertuſſchen gelukte ook den Maarſchalk
van Abeville, uyt het zigtbaare doodsge van Turenne Oudenaarde te vermeeſteren,

vaar gered, en ſtraks hierop het Franſche Meenen in te neemen, en den Prins van
leger, 't gene geduurende de gevaarlyke Ligne met zyn onderhoorig legertje aan
ziekte des Konings bedryveloos gelegen de Leye geſlaagen hebbende, hem, in Ype
had, onder het beleyd van den Maarſchalk re geweeken zynde, in die ſtad zelf te
van la Ferté voor Grevelinge gebragt, naa belegeren, terwyl een ander leger aan Don
dat te voore door het zelve in minder dan

#
#?
dewyk.

#

Johan het hoofd ſtondt te bieden. 's Daags ) De
acht dagen Wynoxberge, Veurne, (2) en (5) naa 't openen der loopgraaven wier- #n
Dixmuyde waaren veroverd geworden. den de bedekte weg, en eene daarachter #e
Niet zoodra was de haven der ſtad door leggende halvemaan ingenomen en in de #ons
de Engelſche vloot geſlooten, en aan de vier daaraanvolgende dagen het beleg zoo- ,,pig

#!” landzyde de omſchanſing voltrokken, of daanig voortgezet, dat die vanbinnen,”
den achtſten van Hooimaand wierden de

ziende de belegeraars gereed om de gracht
(3 De
loopgraaven aan de zyde van de beneden te vullen, den (6) vierentwintigſten van #

ſtad geopend, in welke Chriſtoffel Man Herfſtmaand wegens de overgaave der ſtad #"
(3) De

ques, (3) als Stedevoogd, over eene be in onderhandeling traden. Niet zoodra Loºis

#" zetting van omtrent drieduyzend koppen, was Ypere gewonnen, of hy nam het ſlot #"
iſ, is

het bevel had. De Spanjaard, weetende Komines, gelegen aan de Leye, in; verover- 299.

#
de aangelegenheyd van Grevelinge, verza
” melde veel volks en #

2

de (7) vervolgens Grammont, en Nienove, (3) Hiſt.

en bleef dus meeſter van 't ganſche land #

om de belegerde plaats te ontzetten; omtrent de Leye, Yper, en Schelde. Aan wyk de
welke voortrennende
overwinninge
dees
waartoe de Prins van Kondé groote hoop gedenkpenning
zyne geboorte
verſchuld
is. #
51. verſa.
had: dan zyn brief, waarin hy dat ont

AT,TNT AI.,,i wº LITAIM JA
is. Er Y PERAM - - AZZ

*

* Nºs

De Lºvitt

a

In den rand der voorzyde, op welke het kopſtuk des herſtelden Konings verbeeldis, leeft men
deezen tytel:

LUDOVICUS XIIII, REX CHRISTIANISS1 Mus,

L02EWºrk De XIV, ALLExchrisz Ezrksze kon two
Bellona

N!

Iſ

V. Boek.
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Bellona, Godin des oorlogs, houdt op de rugzyde in de eene hand eene worpſpiets, en ment 1658.
met de andere eenen zeegewagen, die door twee paarden, tuſſchen drie verbaasde Riviergoden -n
zeer ſnel wordt voortgetrokken, binnen dit om- en ophſchrift:
VICTORIARUM IMPET US AD
LYSAM ET Y PERAM.

SCHALDIM,

w

M DCL VIII.

OVERVAL DER OVERWINNING EN AAN DE SCHELDE,
LETE EN YPER 1658.

Wegens deezen ongehoorden voorſpoed ſte luyden, die te voore karros en paarden
van Vrankryks wapenen, was in de Spaan
ſche Nederlanden alles in de uyterſte ver
ſlaagenheyd. Don Johan zelf, beducht
dat de Françoizen voorhadden zich van
geheel Vlaandre

gehouden hadden, langs de deuren des
avonds om eene aalmoes vraagen; mids
de dierte der eetwaaren, uyt oorzaake dat
de landen verlaaten, door de ontſtaande

te maaken, verwarring de toevoer geſtremd, en de

meeſter

A1) Holl. deed eenen algemeenen (1) lands opbod, ſteden door 't groote getal van vlugtelingen
en nietalleen al wat weerbaar was in de wa overkropt waaren. Dus ſloot men te
pag. 127, penen komen, maarook, tot keering van Antwerpen de winkels, wierden de kete
den vyand, den Zandvoortſchen dyk by nen (5) over de ſtraaten geſpannen, alle

#"

Ooſtende

doorſteeken ,

waardoor

wel

&#

Engelſchen als verdacht zynde uyt de ſtad #"

honderdvyftigduyzend gemeten lands on gezet, en te Bruſſel door den Magiſtraat Pag 156
(:) #, der water, en een (2) zeergroot getal geweygerd eenige bezetting te ontfangen.
#" Huysluyden uyt hun welweezen gezet Te Aalſt raakten de Burgers en bezettelingen
pag. 129. wierden. Welke in de naaſtgelegene ſteden onderling handgemeen, twee Hopluyden
komende vlugten, de opgevatte vrees ver en zeventien gemeene Spanjaards om (6) Holl
meerderden, en die zoodaanig overkropten, hals en de ruſt niet dan door tuſſchen :#ns
dat men met het groote getal van men komſte der Geeſtlykheyd weder herſteld. #
# ſchen en beeſten (3), door 't gebrek van Iet diergelyks viel te Dendermonde voor:
#g voeder en eetwaaren geenen raad noch want van eenigen der bezettelingen, op
8 1.
weg wiſte.
En zynde,
dewyl de
de ſteden
Françoizen,
meeſter
des velds
Geerts de markt in eene herberg, het gulden hoofd
genaamd, door de verbitterde burgery bezet
berge, Nienove, en andere onhoudbaare zynde, wierden er zeventien gedood, en
plaatſen wydenzyd uytplonderden, het zevenentwintig anderen gevangen (7) geno- (7) Hon.
ſlot van Deynze, en andere Heerenhuy men. Invoege, naar maate deezer elen- #"
t

zen ſlechtten, en de op't land gelegene Abt de, by alle de noodlydende inwoonders de #84.
dyen en Klooſters verwoeſtten, zulks te wenſchen om Vreede zoo algemeen waa
(#) Holl. Zottegem, 't zy van (4) de Kerk of 't ren, dat nietalleen ieder den mond daar
#" Heerenhuys naauwelyks de eene ſteen op V3Il vol had, maar ook de rekenpennin
pag. 153. den anderen bleef, zoo was de elende, gen, in dit jaar gemunt, als op den vol

#

kan gezien worden, met diergely
zoo der Geeſtlyken en Edelen als der
Landluyden aldaar onbeſchryvelyk. Dus e uytdrukkingen niet zonder reden be
zag men te Gent eenigen der voortreffelyk ſtempeld wierden.
.

. .

. . .

.

--*

* *

Rondom het geharnaſte borſtbeeld des Spaanſchen Konings, leeſt men in den rand van 't voor
ſtuk deeze ſpreuk tot omſchrift:
DA NOBIS PACEM, DOMINE! 1658.
HEERE! GEEF ONS VREEDE. 1658.
II. Deel.

SSS ss

Het
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Het ruggeſtuk bevat het gekroonde wapenſchild des Spaanſchen Konings, en daarrondom in
den rand deeze woorden:

FIDELI MILITIA ET LEGATION E.

DOOR EEN E GETROUWE KRTGS MAG T EN

B E ZEND ING.

Hoewel ook dees altegroote voorſpoed poogde te ſtuyten te verſlaan of op de
der Franſche wapenen den Vereenigde vlugt te dryven. En ofwel geduurende
Geweſten nietweynig in 't oog liep, zoo zeker gevecht het ys brak, en daarin
verſchaften hen echter de ongehoorde twee zyner vendelen tegelyk verzonken,

krygsbedryven des Zweedſchen Konings toog hy echter voort, landde in Funen,
grootere bezigheden. Dees Vorſt zag wiens Hoofdſtad zonder weerbiedinge
zich naauwelyks, naa den afſtand der hem wierdt overgegeeven, en de ſtad Ny
Zweedſche Kroone door Chriſtina aan burg door de zynen eerlang vermeeſterd.
hem gedaan, op dien troon beveſtigd, of Sedert door eenen renboode te paarde
# verklaarde den oorlog (1) tegens Poolen, over het ys uyt Zeeland eenen brief van
de Ruyter, doch welke eerlang een en anderen naa den Engelſchen Afgezant ontfangende,
eev. Van

fol,97.

zich ſleepte. Want Frederik de III, Ko nam hy voor op die wyze met zyn leger
ning van Deenemarke, ziende dat Karel ook over den arm der Ooſtzee en een ge
Guſtaaf de handen vol werks had door

den Poolſchen kryg, en gedachtig

hoe

deelte van den grooten Belt, daar het
twee of drie mylen breed was, te trekken.

de Zweeden voor veertien jaaren zynen En alhoewel de koude zoo uytermaate
Vader op 't lyfvallende, hem verſcheydene groot was, dat men het brood en vleeſch
landen en ſteden hadden afgedwongen, met bylen moeſt aan ſtukken hakken, en in
zoo waande hy het thans den rechten tyd kachgels (4) ontdooijen,zoo ſmolt echter #
te zyn, om de geleede ſchaade op die het ſneeuw door de menigte paarden en de Ruyter
Kroon te herhaalen. Dierhalven, aange ruyterye onder 't overtrekken zoodaanig, ſºlist
zet door andere Moogendheden, die de dat er op ſommige plaatſen meer dan twee

behaalde overwinningen der Zweeden in voet waters op 't ys ſtondt. Den volgen
't oog liepen, verklaarde hy hen in't voor den morgen nogtans op 't Eyland Lange
gaande jaar den oorlog, zondt zyn leger, land en daarnaa op dat van Laland geko (5) Brandt
-

onder den Veldmaarſchalk Andries Bilde,

men zynde, (5) wierdt hem de ſtad Nas- #e: E

kou hy,
- terſtond
overgegeeven.
de Ruyter
in 't Sticht van Breeme, en had het geluk toog
op gelyke
wyze, naar 'tVandaar
Eyland fol.
152.
van den Zweedſchen Koning verſcheyde
ne vaſtigheden te ontweldigen. Welke, Falſter ; daar hy 't Koninglyke ſlot Niko
ziende zyne wapenen in Poolen niet meer ping innam, en vervolgens nog over eenen
met zoogrooten voorſpoed alswel voor inham van den Belt, recht toe naar Zee
heen verzeld, hierop dat Ryk verliet, en land, het Hoofdeyland van Deenemarke;
(*) Brandt vallende in 't Deenſch Holſteyn (2), Bilde alwaar de ſtad Warburg voor hem ſtraks

# noodzaakte het gemelde Sticht te verlaa haare poorten opende. Al de werreld ſtondt
#" ten, en zich binnen Frederiksode te ber verſteld over zoo ſtoute daad,terwyl Deene
gen. Doch deeze ſtad eerlang vermeeſte marke beefde van vreeze, zoo geduchten
rende, beſtondt hy den zevenden van vyand in 't hart des Lands, door 't beſtaan
# Sprokkelmaand (3) deezes jaars, mids de van eenen overtogt , van wiens gelyken
van ſtaat ſtrengheyd der vorſte, met zyn geheele men totnogtoe nooit gehoord had , en
#, leger, zes- of achtduyzend mannen meeſt waarvan de gedachtenis niet zonder reden

foi. Eri.’ ruytery ſterk, over het ys naar 't Deenſche daarom op deeze vyf ſierlyke gedenkpen
Eyland Funen te trekken, en al wat hem ningen bewaard wordt.

I. De
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Brnº
V. Wil

ur:

rºn:
, Van

uyt
5l.

I. De eerſte, die door den vermaarden Zweedſchen Penningmaaker Karlſteen is gemaakt, voert
rondom het geharnaſte borſtbeeld van den ſtoutmoedigen Koning, in den rand der voorzyde,
deeze tytels:
r

\

CAROLUS GUSTAvus, DE 1 GRAT1 A SUE Co RUM, GOT Ho RUM,
VAN DA Lo R UM o U E REX.

KAREL GUSTAAF, Doo R Go DS GE NA DE KONING DER
ZWEED EN, GOT THEN, EN WE ND EN.
Sss ss 2.
e

Op

N E DE R L A N D SC H E
Op de rugzyde ziet men het Zweedſche leger met zyn geſchut, pakkaadje, en verdere toeruſ

44o

1678.

- tinge van 't eyland Funen over 't ys naar 't Eyland Zeeland trekken, als dit opſchrift, 't gene op

den voorgrond geſteld is, te kennen geeft:
TRANSITUS GLORIOSUS MARIS BALT ICI. D1E 7.
FEBRUAR 11, A NNO

1658.

ROEM RUCHTIGE TO GT OVER DEN BEL 7. DEN 7. DAG
VAN SPROKKEL MAAND ; IN 'T JAAR 1658.

En dewyl dit een geluk was, 't gene totnogtoe geenen Prins had moogen gebeuren, leeſt men
daarboven in den rand:

NATURA HOC DEBUIT U NI.
DE NATUUR IS DIT SLECHTS AAN EEN EN
VERSCHULD GEWEEST.

II. De eene zyde van den tweeden, die door P. van Abeele gedreeven is, vertoont wederom
's Konings geharnaſte borſtſtuk , vanvoore te zien, binnen het zelfde randſchrift.

De andere

zyde verbeeldt in 't verſchiet de ſtad Rodſchild, die op 't Eyland Zeeland gelegen is, en voor
waart den Zweedſchen Koning in volle wapenruſting met den bevelſtaf in de rechter hand te
paarde; binnen dit randſchrift:

IN VIA VIRTUTI NULLA EST VIA. AN No 1658.
GE ENE WEG IS VOOR DE DAP PER HET D

ONGE BAAND 1658.

III. Het geharnaſte borſtbeeld van den zelfden Koning ſtaat op het voorſtuk van den derden;
binnen deeze zelfde tytels:

CAROLus GUSTAvus, DE 1 GR AT 1 A SUEco Ru M, GOTH oRu M,
VAN DA Lo R U M Q U E REX.
KAREL GUSTAAF, DOOR GODS GE NA DE KONING DER
ZWEEDEN, GOT THEN, EN WENDEN.

Boven het jaar 1658, is op het ruggeſtuk de reeds beſchreeven ystogt over den Belt, onder dee
ze ſpreuk, verbeeld:
NATURA HOC DE BUIT U NI.
DE NATUUR IS DIT SLECHTS AAN EENEN
VERSCHULD GEWEEST.

fV. Binnen de zelfde tytels voert de voorzyde van den vierden het zelfde borſtbeeld des Zweed

ſchen Konings, doch hebbende het hoofd met eenen laurierkrans gekroond. Op de tegenzyde is
wederom de gemelde overtogt, onder deeze ſpreuk, afgebeeld:
NATURA HOC DEBUIT U NI.

DE NATUUR IS DIT SLECHTS AAN E EN EN
VERSCHULD GEWEEST.
V. Naa

V. Naadat de vier beſchreevene penningen reeds geſmeeden waaren, is my nog dees vyfde
ter hand gekomen, welke 's Konings gelaurierd borſtbeeld, binnen deeze tytels, op de voorzyde
VOCrt :

CAROLus GUSTAV vs, De1 GRAT 1A SUEcorum, GOTH orum,
-

- -

-

VANDALo Ru Mouſe REX.

-

KAREL cvsraaf, door Gods gewape koning per
zWEEDEN, Goz z'HEN, EN WENDEN.
-

*

', \

A -

--

- -

**

Op de tegenzyde ziet men 't Eyland Seeland in 't verſchiet, en voorwaart de Zweedſche ruy
tery over het ys, medevoerende haar geſchut, derwaart van 't Eyland Funen in aantogt. In den
bovenrand leeſt men wederom 1 -

NATURA HOC DEBUIT UNf.
DE NAATUUR IS DIT' SLECH T'S AAN EENEN

-

VE RS CHULD GE WEE ST.

Niet zoodra was zyne Zweedſche Ma holm, Bahus, en Drontheym , met de
jeſteyt met haar geheel leger , en op| ſteden en ſloten daar toe behoorende, af
zoo ongehoorde wyze in Zeeland geko ſtaan, en den Koning van Zweede (3) in 3! Brandt
van
men, of zy beſloot de Koninglyke Hoofd eygendom overgeeven: Doch het zy deeev.
Ruyter,
ſtad Koppenhage te belegeren: doch in dees deezen Vreede ſlechts om den Koning fol. 152.
den optogt ontmoette den Zweedſchen van Deenemarke te misleyden had aange

Koning de Engelſche Afgezant Philips
Meadow, welke hem tot het aangaan
van een eerlyk verdrag aanmaande. En
hoewel hy in den beginne daartoe geheel
ongeneegen was, bewilligde hy echter
eyndelyk in 't verzoek, zulks eerſt te

gaan, het zy thans de hoope van geheel
dat Ryk te zullen vermeeſteren hem de
aanbieding van zoo veele landen deed in
den wind ſlaan, immers viel hy, onder
voorgeeven dat de Koning van Deenemar

ke den te Rodſchild geſlooten Vreede

## Toſtrup (1) en ſedert nader te Rodſchild, niet naakwam, in Oogſtmaand andermaal
a LaAKCIl

-

O

van ſtaat den zeventienden van Sprokkelmaand dee in Zeeland, en deed de reede van Kop
(4)Aitze
#, zes jaars, het Vreedeverbond geſlooten, penhage, 't gene hy (4) van voorneemen ma
fol, en by des zelfs derde lid, tot naadeel (2) was te land te belegeren, op 't onver vanzaaken
ſtaat.
met zyne vloot te water, den en oorl.
(2) Aitze- der Vereenigde Geweſten, vaſtgeſteld
#" wierdt, van nooit eenige vreemde oor eenentwintigſten dier maand, bezetten. IV.deel,
fol.232
en oorl logsvlooten door den Belt of de Zondt in De Koning van Deenemarke, in plaatſe
#
ol, 222. de Ooſtzee te zullen laaten komen: moe van hierop naar Noorwege te vertrekken,
tende Deenemarke daarenboven, voor 't gelyk hem zyne Hovelingen aanrieden,
gene de Zweeden hadden gewonnen, gaf integendeel de noodige bevelen, om
Halland, Schoonen , Bleking , Born zyne Hoofdſtad te verdeedigen, liet den
T t t tt
Ko
II. Deel.

#
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1658. Koninglyken ſtandaard op de wallen plan ſtad te begraaven, dan in de handen zyner
Tten, bragt de borgers in de wapenen, ver vyanden te vallen. De gedachtenis van
deelde de werken, en beſloot aldus liever, deezen moedigen Vorſt en zyne Gemaa
afwachtende de hulp, die ten zynen be lin, nevens het vertrouwen, 't gene zy
hoeve in de Vereenigde Geweſten ver beyden op de Godlyke voorzienigheyd
vaardigd wierdt, zich en zyn ganſche ſtelden, wordt op deezen gedenkpenning
Hofgezin onder de puynhoopen zyner bewaard.

(oHubn.

Rondom het borſtbeeld van den belegerden Koning, welke den (1) achttienden van Lente

geſlachtk. maand des jaars zeſtienhonderdnegen gebooren was, leeſt men deeze gewyde (2) ſpreuk op de
tafel,86, voorzyde:
(2) I.Boek
Moſiskap.

DOMINUS PROVIDE BIT.

XXII.

Y). 14.

DE HEERE ZAL 'T

VOORZIENV.

Op de tegenzyde leeſt men, rondom het borſtbeeld van Sofia Amelia, Dochter van Hertog

(3)Hubn. Joris van (3) Lunenburg, en des Konings van Deenemarke, tot randſchrift deeze ſpreuk, ont
geſlachtk. leend van den Koninglyken (4) Harpzangdichter:
tafel 191.
(4) Pſalm
XXXIX.

SPES MEA IN DE O.

Y. 8.

MYNE HO OP E IS OP GO D.

Geenszins ydel was de verwachting, Obdam, ten ſpoedigſte behoorde derwaart,

die de Koning van Deenemarke van den

en tot onderſtand van den onderdrukten

beloofden onderſtand der Vereenigde Ge Koning, te zenden.
weſten had, want als de Staaten van Hol

En ofwel de Ge

magtigden van Groeninge en de Ommelan

land vernaamen, dat de Koning van den dien voorſtel alleen beaamden, en

Zweede op het veroveren van Deenemar die van Uytrecht en Zeeland betuygden
ke toeley, om daarnaa ook den Keurvorſt het goeddunken van hunne Meeſters, op
van Brandenburg uyt weêrwraake van dat een ſtuk van die aangelegenheyd, alvoo
die zyne zyde verlaaten had, op het lyf te ren te willen innen, voer men in Holland
vallen,ja zich,tot onuytſpreekelyke ſchaade echter, verſtaande uyt den t'huys gekeer
van den Nederlandſchen koophandel, ge den Heer van Beuningen het gevaar van

(9 brandt heel (5)meeſter van de Ooſtzee te maaken, den Koning van Deenemarke, met de
ideev, van verſcheenen zy ſtaatſcherwyze den laat

voorgedraage uytruſtingen ſterk voort.

# ſten van

Oogſtmaand in de Vergadering Achtendertig vendelen te voet kreegen
er Algemeene Staaten, voordraagende dierhalven laſt van zich naar 't Vlie te be

den onrechtmaatigen inval, en de nieuwe geeven, om onder 't Opperbevel van den
vreedebreuk der Zweeden, en betuygden Kornel Puchler op de eerſte orde inge
dierhalven van gevoelen te zyn, dat men ſcheept, en ten deele in Koppenhage, ten
(6) Aitze-uyt krachte (6) van het Verbond, in 't (7)deele in 't ſlot Kroonenburg, gebragt (7) Brandt
#"jaar negenenveertig en zevenenvyftig met te konnen worden. De Krygsvernufte- ##

en oorlog, Deenemarke geſlooten, zesduyzend man lingen Pool en Minneker kreegen dierge- #,
# te voet met eene ontzaglyke oorlogsvloote, lyken laſt, en alle de Admiraaliteyten be
" onder het beleyd van den Admiraal van vel, om de in zee kruyſende ſchepen
thuys
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thuys te ontbieden en ten ſpoedigſte klaar van Holland, wiens ingezeetenen jaar- 1658.
te maaken.

-

Die van Zeeland, ziende

lyks met dert Ooſterſchen koophandel (2) GyTE:

deeze voortvaarendheyd der Staaten van wel zesendertig tonnen ſchats aan vracht- #
Holland, deeden daartegens hunne aan loonen wonnen, dit werk geweldig aan- #"
gelyk ook die van Uytrecht en drongen, zoo waaren de andere bevreesd,

#

-

G## Overyſſel, en verklaarden (1) zich alsnog dat de begeerde byſtand aan Vrankryk en
van ſtaat te blyven houden aan de aangetekende be Engeland tegens de borſt mogte zyn, als

# tuyging, die zy op den voorſtel van Hol
fol zijn

die het met Zweede ſcheenen te houden.

land den laatſten van Oogſtmaand in de Des was het gevoelen van Uytrecht en de
Algemeene Staatsvergadering gedaan had andere Landen, die geen gewin by den zee
den. En waarlyk ſchoon de vloot, der handel hadden, van die zaak veeleer door
Staaten nu byna om te vertrekken, gereed bemiddeling dan door de wapenen te beſliſ
was, zoo waaren echter de gevoelens der ſen, en 't zal ook ditzelfde gevoelen geweeſt
byzondere Staaten wegens eene zaak van zyn, dat tot het munten van deezen leg

dat gewigt nog verdeeld. Want gelyk die penning aldaar aanleyding gegeeven heeft,

De gekroonde Leeuw der Vereenigde Geweſten, als blykt uyt den door hem vaſtgehouden
pylenbundel, heeft hier geen zwaard, maar houdt eene gelykhangende en onzydige weegſchaal
met den ſlinkeren klaauw, om dus niet met de wapenen, maar eene onpartydige rechtswyzin
ge recht te doen, zooals dit omſchrift, dat nevens het Uytrechtſche wapenſchild in den rand der
eene zyde geleezen wordt, beveſtigt:
N ON T ELIS, PRIMIS BELGI SEPTEMPLICIS ARM IS.

1658.

NIET MET DE P rLEN, DE EERS TE WA PEN EN DER

ZEVEN VERE ENIGDE GEWESTEN.

1658.

Wier byzondere wapenſchilden, rondom den hoed van vryheyd, op de andere zyde binnen dit
randſchrift, 'tgene den voorigen zin volkomen maakt, gezien worden:
SE D CONSTANT LIBRA LIBERA REGNA PARI.
MAAR MET EENE ONVPARTYTDIGE: WEEGSCHAAL BESTAANV

DE VRTE REGEE RINGEN.

Hoe 't ook hiermede waare, immers: ſteyn of Jutland te beletten, en, indien

was het zeker, dat het gevoelen der Staa de Keurvorſt van Brandenburg geneegen
ten van Holland, om den Koning van was om een gedeelte zyns legers, tot hul
Deenemarke in zyne uyterſte verlegen per van Deenemarke, in Zeeland of
heyd-by te ſpringen, eyndelyk ſtand (3) elders over te brengen, daartoe de (3) Brandt
greep, en de Admiraal Obdamn bevel behulpzaamerhand te leenen. Met dit ##
kreeg om met de gereed leggende vloote bevel en de klaarleggende vloote de Ad-fol. 153.
Brºn:
tv, rin

Run:

tot dat eynde naar de Zondt te zeylen, miraal Obdam:," den zeventienden van
de ſchepen, goederen, en perſoonen hun Wynmaand, in zeer geraakt zynde,
ner ingezeetenen, by de Zweeden aan kwam hy voor 't
gehouden, te verloſſen, de Zweedſche onder 't Schagert rif,
vloot ontmoetende die aan te taſten, het lyken en uyterſten
overſcheepen van dien landaardt op Hol om den Koning, die
T t t tºt 2.

eynde dier maand
en den Noordooſt
hoek van Jutland,
zich nog even moe

dig

•
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1658 dig in zyne Hoofdſtad verweerde, te red-, gedrag gekomen, 't gene hy zoo te water
J-man-mm

den. Doch de Zweeden, nãa een beleg als te lande in verſcheydene gelegenheden
van drie weeken, van het ſlot Kroonen voorheen reeds betoond had.

In 't jaar

burg zynde meeſter geworden, hielden zeſtienhonderdvierenveertig het gebied

tuſſchen dit en Helzingburg met hunne over de Zweedſche oorlogsvloot voeren
oorlogsvloote de Zondt geſlooten; zulks de, verbrandde hy het ſchip van den
de Nederlanders, wilden zy den onder Deenſchen Admiraal, en zynde ſedert den
drukten Koning byſpringen, tegens het Hoofdbevelhebber Torſtenſon in 't alge
geſchut dier twee ſloten en der Zweedſche meene gebied der Zweedſche krygsmagten
vloote moeſten inzeylen en dus door in Duytſchland opgevolgd, nam hy in 't
breeken. Den derden van Slagtmaand jaar zeſtienhonderdzevenenveertig Egger in
kwam de Nederlandſche vloot tot achter de

Boheeme, midsgaders de ſtad Bregentz

Lap, genoodzaakt door tegenwind alhier

met haare ſterkte omtrent het meer van

het anker uyt te werpen. Dan als die den Konſtants in, daar hy eenen bovengemee
achtſten uyt den Noorden met eene ſtyve nen roof behaalde. In 't volgende jaar
koelte begoſt te waaijen, ligtten de Neder zich met zyne onderhoorige Zweedſche
#
het anker, en (1) wendden het, benden by het Franſche leger, onder den
ee V. van landers
.
de Ruyter in drie hoopen verdeeld, des morgens Maarſchalk van Turenne gevoegd hebben
-

" '5+ vroeg naar de vyandlyke ſchepen, die de, verſloeg hy te Zommerhauze om
met veel Engelſch en Schotſch bootsvolk trent Augsburg het Keyzer- en Beyer

bemand, achtentwintig, onder den Hoog ſche leger. Invoege het geen wonder
bevelhebber Karel Guſtaaf Wrangel, in zy, dat hy alhier wederom over dee
getal waaren. Dees, welke Hoogkrygs ze vloot als Ryksveldheer het bevel
bevelhebber en Konneſtabel van 't Zweed voerde, in welke hoedaanigheyd men zy
ſche Ryk was, was tot die voornoemde ne gedachtenis op deeze penningplaat be
eerampten door zyn wys en heldenmoedig waard vindt.

Zy voert het geharnaſte borſtbeeld van deezen moedigen Krygsheld, welke naderhand in 't
jaar zeſtienhonderdzesenzeventig overleedt, binnen deezen tytel:
COMES CAROL U s GUSTAV Us WRAN GEL, RE GN1 Su E c1 AE
ARCHISTRATEG U s.

GRAAF KAREL GUS z'AAF WRANGEL, RTKSOPPERVELD HEER
-

VAN ZWEEDE.

Omtrent ten acht uuren 's morgens, verwoedheyd te wederzyden wel vyf of
kwam de voortogt der Nederlandſche oor zes uuren duurde. De Zweeden deeden
logsvloote in 't midden van de Zondt, en hunne krachtigſte poogingen tegens de drie
raakte een uur laater, met die des Zweed Hoofdbevelhebbers
e-

der

Nederlandſche

ſchen Konings in gevecht: welke nevens vloote; zulks twee der zelve, te weeten
zyne Gemaalin, de Prinſes zyne Zuſter, de Onderadmiraals Witte Wittenszoon de
den oudſten Prins van

Holſteyngottorp,

Wit

en Peter

Floriszoon

ſneuvelden.

en veele andere perſoonen van den eerſten Desonaangezien vochten de Nederlanders
rang op 't ſlot Kroonenburg aanſchouwers met eene zoo weergalooze dapperheyd,
van den ſtryd waaren: die met yſlyke dat drie Zweedſche ſchepen wierden
VCT
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#" (1) veroverd, acht in den grond geſchooten zich onder 't ſlot Kroonenburg niet ze 1658.
# # of verbrand, en de overige genoodzaakt af ker waande, ſedert op 't bevel des Ko
#yter
fol.
155. te houden, of te loefwaart blyvende leg nings (2) in de haven van Landskroon,
gen, den Nederlandſchen Admiraal gele eene ſtad van 't Landſchap Schoonen,

(2) Brandt

Zo

# te geeven, om met zyne onder

#

week. De toegeſloote Zondt dus ge- fol 156.

oorige vloote den aangevangen togt naar weldigerhand zynde geopend , en de
't Eyland Huena voort te zetten: alwaar vyand door een roemruchtig gevecht

die in 't vallen van den avond, met eenige uyt zee gejaagd, zoo is 't ook geen
Deenſche ſchepen, onder den Admiraal wonder dat men de gedachtenis daar

Bielke wierdt verſterkt. Waarop de van op deeze twee penningen bewaard
Zweedſche vloot integendeel, mids zy vindt.

v

N

zoo orlooºht de baron N
/

-

Die d Zweden overwon \

" En opende den mont
| Der toe geſlote Sorat.
Niet zonder livf gevaler.
1

V

Een eer voor waſ ter 1 aer |
En t vr ve Nederlant,

N. zoo houdt de Vrvlºeit 1tart/

I. Het voorſtuk van den eerſten verbeeldt het zeegevecht, in 't gezigt van 't ſlot Kroonenburg,

tuſſchen de Zweedſche en Nederlandſche vloot voorgevallen. Het ruggeſtuk voert # Ver beelding, maar tot lof van den Nederlandſchen Admiraal van Obdam, Heer van
dit achtregelig Nederduytſche gedicht:

aſſenaar,

ZOO OORLOOG Hz DE BARON,
DIE D'ZVVE D EN

O VERWON,

EN OP EN DE D EN MO N 7”

DER TOEGESLOTE SONT,
NIET ZONDER L2 FGEVAER:

EEN EER VOOR WASSENAER,
EN 'z' VRTE NEDERLANT.

e

ZOO HOUDT DE VRTHEZC2 S TA NVD.
MD CLV III.

De Heerlykheyd van Waſſenaar was, meer dan honderd jaar geleeden, door het trouwen van Q.9:".
OKKCn

Vrouwe Maria, eenige erfdochter van Johan den II. Heer van Waſſenaar, met Jakob (3) Graaf #erg Hiſt:
van Ligne en Fauquenburg, aan dit huys gekomen, en door het zelve nu over een jaar aan den Waſſena
Heer Peter Nooms, Ambachtsheer van Aarlanderveen verkocht: doch op het verzoek en ter riorum,

gunſte van deezen Admiraal Obdam, dus genaamd naar zekere Heerlykheyd, in Noordholland # 168,
tuſſchen Alkmaar en Hoorn gelegen, is hem door toedoen der Staaten van Holland, 't zy by % Relol.
naaſting, 't zy (4) by overlaating, of anderzins, de Heerlykheyd van Waſſenaar aangekomen en de Staaten
van Holl,

daarvan verley gedaan.

II. De tweede heeft de zelfde voorzyde, en o de rugzyde de ſtad Koppenhage, als blykt uyt
des zelfs naam, welke omhooge op eenen
geleezen wordt:

#

HAFNIA DAN IAE.

KOP PENHAGE.
II. Deel.

VVV vv

's Daags
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1658. 's Daags naa den gewonnen zeeſla opgebyt daarin geen water vondt; zulks
kwaamen de Nederlandſche ſchepen, de ſtad in zeer groot gevaar was van ſtor
(1) Brandt die de ſoldaaten , de (1) lyftocht , menderhand overweldigd te worden. De
# den krygs- en anderen voorraad voer Koning van Zweede dierhalven willende
#" den, voor Koppenhage, alwaar op 't ge met dit vriezende weder gewin doen,
zigt dier naderende vloote eene juy deed alle zyne krygsvolkeren, als Zwee
chende vreugdegalm opging, en de alge den, Lappen, Finnen, Ieren, Schotten,
meene nieuwsgierigheydontelbaare menig Engelſchen, Duytſers, en Poolen, uyt
te naar den oever lokte, om den onderſtand Schoonen en Funen in Zeeland komen,

i

te zien, die daadelyk onder 't beleyd van om de belegerde ſtad met zyn ganſche le
den Kornel Puchler, tot groote blydſchap ger over 't ys van alle kanten tegelyk te

des Konings, wierdt aan land gebragt.

beſtormen. Ten tien uuren des avonds voor

Welke, verſtaande hoe de Admiraal van den elfden van Sprokkelmaand, naar de oude

Waſſenaar door onpaſſelykheyd het te
huys moeſt houden, hem zelf aldaar (2)
(*) Brandt bezocht, verwelkomde, wegens de be
# bevochte zeege geluk wenſchte, en op
fol. #” eene zeer verpligtende wyze voor zynen
betoonden dienſt bedankte. En dewyl de
Zweeden, verre van het aangevange be
leg van Koppenhage daarom op te bree
ken, in hunne krygszugtige aanſlagen dage
lyks voortvoeren, bevaalen de Vereenigde

tydsrekening, wierdt gevolgelyk de aan
val op drie plaatſen tegelyk, achter het

Koninglyke ſlot, tegens het waterbol-, ,,
werk en het daarnevens (5) gelegen rave- ##
lyn meteene ſchrikkelyke verwoedheydbe- van ſtaat
gonnen. Zoodra dit gevecht aanving be- #
gaf zich de Koning van Deenemarke in fol.427.
perſoon derwaart, verzeld met zyne
Hofraaden, en voornaamſte Hoofdbevel

hebberen, ſtelde orde op het afſlaan der

Staaten, terwyl zy onder Michiel de vyanden, en moedigde de zynen door
Ruyter eenen tweeden onderſtand voor zyne tegenwoordigheyd onophoudenlyk
den Koning van Deenemarke vervaardig aan, om onbevreeſd den Zweeden het
den, den Admiraal van Waſſenaar met de hoofd te bieden.

En ofſchoon de aanval

(3) Brandt zynen ondertuſſchen voor (3) Koppen lers op die wyze nu een- en andermaal waa
## hage te overwinteren, vermids de Neder ren afgeſlaagen, zoo voerden zy echter
tol. 156.

landſche matroozen , nevens de ont telkens weêr nieuwe benden ten ſtorm

ſcheepte landsknechten en krygsvernufte aan, totdat met het aanbreeken van den (6) () #
lingen aldaar zeer wel te paſſe kwaamen, dag ook hun moed begoſt te breeken, en #
om 't beleg uyt te houden, en de felle zy eyndelyk, buyten hoope zynde van en oorlog,

ſtormen, die de Zweeden van tyd tot tyd # # # a: te zul- #
geo. OP de ſtad deeden, te helpen afſlaan. Te len winnen, met bebloede koppen en
. ***2- meer dewyl alle de wateren door de ſter groot verlies moeſten aftrekken, en ne
(4) # ke vorſt, geduurende het voorjaar des vens zeer veele gequetſten al het ſtorm
#" jaars zeſtienhonderdnegenenvyftig, zoo gereedſchap in de magt des Konings van
# # ſtyf bevroozen waaren , dat men de Deenemarke laaten: tot wiens eer dit geld

# # grachten tot den grond toe (4) hebbende ſtuk, wegens deeze overwinning, gemunt is.

Op de eene zyde ziet men door eene hand, die uyt de wolken komt, met een zwaard eene an
dere, welke naar de Koninglyke Kroon van Deenemarke grypt, afhakken, binnen dit rand
ſchrift:

SOL I DE O GLORIA.

AAN GOD ALLE EN DE EER.

Wegens
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Wegens het daadelyk afſlaan van zoo verwoeden ſtorm, die alleen was aangelegd, om zich van 1659.
de Deenſche Kroon meeſter te maaken, op den
11 FEBRUAR 11,

.

..

naar de Deenſche tydsrekening: welke dag daarom onder de Koninglyke Kroon op de zelfde zyde (nPſalm
eſteld is. Op de andere zyde ſtaan de ſamengevlochte ſpel- en telletter F en 3, betekenende XXVIII.
. I. CIl
FREDERIK DEN III, onder eene Vorſtlyke kroon, en als ruſtende op eenen rotsſteen, het zinne

. beeld des betrouwens (1) op den Godlyken byſtand, zooals ook dit gewyde (2) Hebreeuwſche # 4
byſchrift beveſtigt:

(2) I. Boek
Sam. kap
WII. Y. 12.

E B EN - E ZE R.
STEEN DER HULP E.

:

Voorts leeſt men de waarde deezer geldſtukken, en het jaar hunner muntinge in den
rand:

s

IIII MARK DANSK E. 1659.
DE EN SCHE VIER MARKSTUKKEN. 1659.

Sedert den afgeſlaagen ſtorm, had

deezen onderſtand verſterkt, trok nu het le

den de Afgezanten der Vereenigde Ge ger der gezamentlyke Bondgenooten naar
weſten al hun vermoogen ingeſpannen, de Zweeden, die omtrent Nyborg, onder 't
om den Koning van Zweede tot vreed beleyd van den Prins van Sultsbach, en den
zaamer gedachten te beweegen. Doch Veldmaarſchalk Steenbok ſtonden, en

zy, tot hun leetweezen, alle hun

verſtaande de aankomſt van 't verbonden

ne aangewende poogingen vruchtloos zien leger, het hunnen op het hellen van een
de afloopen , zoo kreeg de Ruyter, taamelyk lang gebergte, achter eene dikke

die nu met eene tweede vloote uyt het Va haag en diepe gracht, in ſlagorde ſchaar
derland in de Zondt gekomen was, bevel, den. Desonaangezien trokken er de
(3) Brandt mids het thuyswaart keeren van den (3) Bondgenooten op aan, en wierdt door de
# ziek geworden Admiraal van Waſſenaar, Deenſche ruytery het gevecht, op den
fol i8; met de opgeſchorte vyandlykheden tegens vierentwintigſten van Slagtmaand, begon
# Brandt Zweede te hervatten, en (4) naar Kiel tot nen. De Zweeden, door wanhoop aan
eev. van het inneemen van het Deenſche krygsvolk, eſpoord, dreeven niet alleen deeze aanval
de Ruyter

#" te zeylen. Niet zoodra was de inſcheeping
aldaar verricht,

of de Nederlandſche

ers terug, maar wierden ook ten deele

meeſter van 't Deenſche geſchut, zulks de

vloot ging den zesden van Slagtmaand uyt Veldmaarſchalk Schak, (7) die over 't (7) Brandt
die rivier onder zeyl, om, waare het middenlyf het gebied voerde, ook de #

moogelyk, by Kartemunde de beraamde

Nederlandſche ſoldaaten beval aan te val- fol. 193.

landing te onderneemen. Tot uytvoering len: 't gene met gevelde picken en zoo on
van dit oogmerk wierdt gevolglyk nietal beſchroomde tred geſchiedde dat de Zweed
leen die ſtad, maar ook de Zweedſche ſche rechter vleugel, te vergeefſch een- en
ruytery die langs den oever geſchaard andermaal getracht hebbende hunne orden
ſtondt, heftig beſchooten. Ondertuſſchen te breeken, telkens op de pieken wierdt ge
ſprong het Nederlandſche en Deenſche ſtuyt, haare ſtandplaats en geſchut moeſt
krygsvolk uyt de ſloepen tot hun middel verlaaten, ja zich eyndelyk zelve op de
in 't water , bereykte den oever, en vlugt begeeven. De ſlinker vleugel poog
dwong de Zweeden hun voordeel te ver de zich ondertuſſchen nog in eene naauw
(5) Brandtlaaten en naar (5) Kartemunde te wyken. te te handhaaven, doch aldaar insgelyks
# Doch eerlang wierdt ook die ſtad zelve door de Nederlanders zynde aangetaſt,
fol. 199 door de Zweeden verlaaten, en inmiddels zag zy zich ook eerlang genoodzaakt om
de medegebragte Deenſche ruytery op Fu mede binnen Nyborg te wyken. 't Wel
nen ontſcheept, alwaar den vierden dag naa ke te lande door 't zeegepraalende leger
(s, brandt deeze landing ook de Keyzerſche, Branden ſtraks ingeſlooten en te water door de Ne- ,,, t
ieet
van burgſche, en Poolſche hulpbenden, met be derlandſche vloot, (8) naa 't inneemen #
de Ruyter.
fol. 192. hulp(6) van eenige booten aanlandden. Met W van de Schans Knutshovet, zoo hevig de Ruyter,
e

VVV V V 2.

be fol.194.
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beſchooten wierdt,dat het met alle 't daarin |ſchien in de boſſchen en haagen verſtoken

TT gevlugte overſchot des Zweedſchen legers hadden, ſlechts de (1) Prins van Sults- #
Leev va
gedwongen wierdt zich aan de genade des |bach en de Veldmaarſchalk Steenbok, met #
Överwinnaars, den vyfentwintigſten van | twee of drie dienaars, de algemeene ne- "25
Slagtmaand deezes jaars over te geeven. |derlaag ontkwaamen. Wegens deeze zoo (2)
Zulks van het geheele Zweedſche leger, zonderlinge overwinning, waardoor ook #

't gene voor den ſlag meer dan zevenduy-| al de door Steenbok te ſamen geſchraapte #ts.
zend man op 't Eyland Funen ſterk was, |buyt in handen der Deenen viel, is dees #v.
behalven eenige weynigen, die zich mis-' gedenkpenning (2) gemaakt geworden. fok89.

IANA DIEBELLANTIS.

\UINIDIOVIE
TITUIS
EIRO).
A

////

//

Op de voorzyde vertrapt de vergramde Deenſche Elefant, die eenen Zweed van zyn rug
werpt, met de voorpooten eene ſlang, en wringt met zynen ſnuyt op zoo geweldige wyze eenen

Steenbok, dat hy genoodzaakt zy al het ingeſlaagen geld weder te loſſen. De rugzyde heeft geene
verbeelding maar alleen dit Latynſche tweelingdicht tot opſchrift.
e

MAGNANIM1s, PRETIo QUos vIs vEL sUscITAT AsTUs,
JAM DEBELLATIS, UND IQUE TUTUS ERO.
XIV, NOVEMB R1s M DCLIX.

DE STOUTMOEDIGEN, WELKE HET GEWELD OF DE LIST
MET GELD AANSTO OKTE , NU VERWONNEN
HEBBEN DE, ZAL IK OVERAL VE2 LIG Z2 N.

DEN 14. VAN SLA GTMAAND; 1659.

Naadit behaalde voordeel, ging de iden van Wintermaand 's avonds nevens
Ruyter met zyne onderhoorige vloot, | de Heeren Nederlandſche Gezanten, op
(3) Brandt ſterk honderdtwintig (3) ſchepen, al het | eene voortreffelyke wyze door den Ko
# kleyne vaartuyg daaronder gerekend, naar |ning onthaald: konnende zyne Majeſteyt
fol. 197. Lubek t'zeyl, om eenige ingekochte lyf- ( zich niet genoeg verzaadigen in 't aan
tocht in te neemen. Alwaar hy op 't ſchouwen van zoo manmoedigen Zeeheld;
verzoek der Wethouderen aan land tradt, welke zoogroote zaaken (4) met zulk een (4) Brandt

door de zelve met uytbundige eerbewy- | kloek beleyd en manhafte dapperheyd, # #
zingen ontfangen, en uyt hoogachtingel tot zyne hulpe en zynen dienſt had uyt- #
voor zyn betoond beleyd overprachtig gevoerd. Sedert, te weeten den twin
onthaald wierdt. Gevolgelyk keerde hy |tigſten der zelfde maand des naamid
met de eere deezer overwinninge, en de | dags, verſcheen de Heer Bielke, Ad

vloot met den ingekochten voorraad be-|miraal van Deenemaarke, aan de Ruy
laaden weder terug naar Koppenhage. |ters boord, die hem met eene goude ke

Hier wierden de ſchepen, om voor denys-|ten van zeer groote waarde, uyt den
gang bevryd te zyn, in de haven opgelegd, naam van zynen Koning, vereerde aan

en de Ruyter midsgaders de andere hooge |welke, zynde van vier- of vyfdubbelde
Bevelhebbers der vloote, den zeventien- ſchakels zeer konſtig ineen gevlochten,
de
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de Koningin Sofia Amelia eenen dusdaani Koninglyke gunſte, en dankbaare erken- 1659.
gen gouden gedenkpenning, voorzien met tenis wegens de weêrgalooze dienſten, (ty Brandt
tweeënveertig diamanten, en eene afhan haaren
door deGemaal,
Ruyter aan
(1) Ryk
den Koning
en 'thaar,
ganſche
bewee- #
yter
fol. 199.

gende paarle, met eygene handen gehecht
had, tot een doorluchtig kenteken haarer

ZCIl,

Het gelaurierde borſtbeeld des Konings ſtaat op het voorſtuk in 't harnas, binnen het rand
ſchrift deezer tytelen:

FRIDERICUs III, D e 1 GRAT 1A DANIAE, NORWE G1 e,
VAND ALORUM, GOTHORUMQUE REX.
v

FREDERIK DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
D EENEMAR KE, NOORWEGE, WEND EN, EN GOT THE N.

Het ruggeſtuk voert een groot Deenſch oorlogſchip onder zeyl, op wiens ſpiegel tot opſchrift
ſtaat:

TAN DE M.

ETND ELTK.

(2) Brandt

Gelyk men te Koppenhage, den (2) | nu zooverre ingedrongen al het noodige

Leev, van vierden van Wintermaand deezes jaars,we wydenzyd de landlieden deeden opbren

#"gens de bekome overwinning op de Zwee gen, ja de ſteden zelfs noodzaakten om
"" den in 't Eyland Funen by Nyborg, eenen hen den toevoer, in ſchyn alsof het voor
openbaaren Dankdag, onder 't zingen van de op 't land leggende Klooſters waare, te
den Ambroziaanſchen lofzang, gehouden laaten volgen. Dan als men dit, door 't
had, zoo zag men nietalleen in Spanje, maar aanhaalen van zeker ſchip met boter,
ook door alle de Spaanſche Nederlanden kaas, en gezouten viſch, te Gent poogde
menigvuldige vreugdetekenen aanrichten, te beletten, wierdt de wederzydſche
Br:

ter zaake dat Koning Philips Gemaalin nu koophandel (4) geſtremd, en de elende (4) Holli

'ey. Wil

Rurt,

. ,,'

ophon wederom (3) eenen Zoon ter werreld ge der ingezetenen daardoor nog grooter. #".
Merkur bragt had, welke den vierden dag deezes De ſoldaaten liepen beedelen langs de pag. 13
#9. "8-jaars met zeer groote plegtigheden, door ſtraaten, en welverre van de krygsmagt
zyne Zuſter Maria Thereza en den Her te vergrooten, om tegens Vrankryk be
tog van Alva ten Doop gehouden, en by
des zelfs toediening Thomas Karel genaamd
was. Doch deeze geboorte verzekerde
wel de erfvolging van 't Vorſtlyke huys,
maar dekte geenszins de Nederlanden te
t

ſtandig te weezen, was men, mids het
algemeene verval der Vorſtlyke geldmid
delen, in geenen ſtaat om de benden, die

door de menigvuldige nederlaagen ſtaande
de voorige veldtogt zooveel geleeden had
ſtrooperyen
der Françoizen, die den, naar vereyſch tegens den aanſtaan
3ens
II.deDeel.
P
Xxx xx

den
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1659. den te herſtellen. En dewyl Vrankryk, en dus gezamenlyker hand , nevens de
1) Nani
-

nu meeſter zynde geworden van veele aan krygsmagten (1) van den Hertog van Sa- # #
zienlyke ſteden aan de Leye, Schelde, en vooije, het Milanees aan te taſten, zoo Veneet,
Yper, midsgaders van de voortreffelykſte ſtelde men , volgens deezen legpen- #
zeehaven van Vlaandre, zich integendeel ning, in Vrankryk vaſt, dat ſlechts de
nu meer dan ooit nietalleen ten kryg laatſte ſlag ontbrak, om de zwaarlyvige
toeruſtte, maar ook aan den Hertog van Spaanſche Moogendheyd, die reeds ont
Modena volmagt gegeeven had, om met heupt was, geheel te verlammen, en
den Vryenſtaat van Veneetſië een beleedi buyten allen ſtaat van tegenweer te ſtel
gend Verbond tegens Spanje te ſluyten, len.

De afgematte en ter aarde leggende Spaanſche Leeuw wordt op de voorzyde door eene hand,
die uyt de wolken komt, en hem reeds verſcheydene wonden heeft toegebragt, met de Fran
ſche byl gedreygd, om hem den laatſten doodſlag te geeven, onder dit randſchrift:
ULTIMUS IMMINET ICTUS. 1659.

DE LAATSTE SLAG HANGZ HEM OVER HET Hoo FD. 1659.
(2) Virg.

AEneid.

#.

Een halfgezonken ſchip, het zinnebeeld van de gefnuykte ſcheepsvaart, wordt voor de kuſt
van Duynkerke op de tegenzyde des pennings gezien, evenals in den rand dit byſchrift (2) ge
leezen:

RERUM PARS ALTERA ADEM PT A. 1659.

IIET EEN E GEDEELTE zrN ER ZAAKEN IS REEDS .
VE ROVER D. 1659.

Mids deeze quaade geſteltenis des naar de Lakenſche poort reedt, en daar
Lands, en dat men in Spanje de zaaken overnacht hebbende, in 't gezelſchap van
van Nederland genoegzaam verwaarloos den Markgraaf van Karaçena, Don Alon
de, had Don Johan niet zonder reden ee zo Kardenas, en een groot gevolg van den
nen weêrzin tegens de Nederlandſche eerſten Adeldom des Lands, de reys naar
Landvoogdy opgevat, en voorlang al ge Kameryk voortzettede. Hier wierden de
wenſcht van een zoo drukkend Bewind brieven des Konings, aangaande het Op
# ontſlaagen te weezen. In (3) Sprokkel perlandsbewind aan de Staaten der Spaan
#g Madrit
maand deezes
jaars aangeland,
was een Edelman
van ſche Nederlanden uyt (5) Madrit geſchree- (5) Holl.
I2•
te Bruſſel
met bevel
ven, door Don Johan geopend, en in de #nt
aan Don Johan om in Spanje te komen, zelve door Koning Philips het hooge Staats- 13.

en het hooge krygsbewind tegens Portu gezag over alle de Spaanſche Nederlan
gaal te voeren. Op 't ontfangen van zoo den, tot de overkomſt van den Aartsher
gewenſchte orde, liet hy aanſtonds zyne tog Sigismund van Inſpruk, ondertuſ
tilbaare goederen verkoopen, gaf van zyn ſchen aan den Markgraaf van Karaçena op

(a) A# vertrek aan de (4) Vereenigde Staaten by gedraagen; met bevel van hem in die hoe

#n brieven kennis, en hebbende zynen Gods daanigheyd te erkennen, en met alle
#, dienſt gepleegd in de Sinte Anne Kapel te trouwe en geneegenheyd te gehoorzaa
# Lake, keerde hy den eerſten van Lente men. De nieuwe Landvoogd hier op te
maand des naamiddags weder naar Bruſſel, Kameryk van Don Johan, die zyne reys
vanwaar hy, om de veelvuldige begroe te lande door Vrankryk verder voortzette
tingen te ontgaan, over de Oudekoornhal de, hebbende afſcheyd genomen, keerde
I124T

-
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hy niet wilde dat 1 ſchaard, de klokken wierden geluyd, en hy 1659.

# ": #
E

##tenis 'd
k

#n
#

Cr

# e van de ſlechte geſtel- |door het lighaam des Magiſtraats op eene T

is des Lands, eenige ſtaatſ by zy-| zeer verpligtende wyze ontfangen. De

# zoude aanrichten.

De Gilden | gedachtenis van deezen nieuwen

Land

iV Ei, echter ſtonden op zyne aankomſt met |voogd wordt op de volgende penning
tol 313

hunne (1) ſtaatſirokken aan de poort ge- ' plaat en penning bewaard.

I. De penningplaat, welke ik nergens dan in de penningkaſſe van den Heer Willem Lormier
1Il

#nings gezien heb, voert, rondom zyn borſtbeeld, geſierd met eene gladde bef, dit

randſchrift:

-

LUDov 1c Us DE BEN Ev 1D Es, CAR 1L Lo ET TOLED o; MARCH to
DE FROM 1sT A CAR Ac E NA QUE, BELG 11
GUBERNAT o R. Z.
-

LODEW rK VAN BENE VIDES, KA RILLO, EN TOLEDO,

MARKGRAAF VAN FRoMusTA EN KARAG ENA,
LAND VoO GD VAN NEDERLAND. ENZ.

II. Zyn geharnaſt borſtbeeld met eene Spaanſche bef verſierd, wordt op de voorzyde van den (2) Aitze

#

tweeden penning, en binnen deeze (2) tytels gezien:
-

#,

LUDovicus DE BEN Evides, CAR I Lºo,

ET TOLEDO; MARC H1o

i&#.
##

a
##

DE FROM 1st A CARAc E NA , Zº
PRoviN T1 ARUM

BELG 1 c A RU M

GUBE RNAT o R.

LODEW rK VAN BENE VIDES, KAR ILLO, EN TOLEDO,
MARKGRAAF VAN FROM ISTA, KARAgENA, E NVZ:
LAND VOO GD VAN NEDERLAND.

Op de tegenzyde is 't huys van den zoolang gewenſchten vreede verbeeld, binnen deeze (3) (3) Pſalm

#viº

ſpreuk van den Koninglyken Harpzangdichter:
Xxx x x 2

NISI

N D SC H E
1659.

NISI Do M1NUS AEDIFICAV ERIT DOMUM, IN VANUM

w-"

tº-

LABoRAvERUNT QUI

AE DIFICANT EA M.

zoo Go D HET HUrs NIET EN BOUWD2, TE VERGE E FS
AR BE rD EN DES ZELFS BOUWL IED EN DAAR AAN.
(t) IBrief
aan die
van Kor.

En dewyl, volgens de getuygenis (1) des Apoſtels, God de Heere een Heere des Vreedes is, leeſt

men voorts op den voorgrond:

kap. XIV.

Y: 33
II. Brief

DOMUS

Do MINI.

aan die

van Theſſ.

kap. III.
Y. 16.

HET HU2TS DES HEEREN.

En niet zonder reden, want wat poo twintigſten dag deezes jaars van Lions
gingen ter wederzyden tot het voltrekken was wedergekeerd, en de handelingen met
van het zoolang gewenſchte gebouw des temeer naadruks wierden voortgezet, mids
Vreedes gedaan waaren, zoo was echter den Spaanſchen Koning, als gezegd is,
alles totnogtoe vruchteloos, doch als nu een tweede Zoon gebooren was, waar
Vrankryk, door de behaalde voordeelen door de aangeboode Dochter nu des (6) te (6Nani

des voorgaanden jaars daarvan het ver verder van de Spaanſche kroon verwyderd #
ſte vervreemd ſcheen ,

wierden door ſcheen , om wier naabeſtaande erfrecht II deel,

de reys van dien Koning naar Lions,
# by geval of door (2) de ſtaatkunde van
V# Mazaryn, daartoe eerſt de vaſtſte gronden
II deel, gelegd. Want als dees jonge Vorſt door 't
"8 33* zien van des Hertogen van Savooijens

men te voore haar verzochte Huuwelyk ***
met Vrankryk had van de hand geweezen.
De Kardinaal van Mazaryn, om te betuy

gen dat hy oprechtlyk den Vreede begeer
de, weygerde nietalleen het Verbond met
Dochter in liefde 't haarwaart ontſtoken, den nieuwen Britſchen Beſchermheer,'tgene
en daarop door haare Moeder met den Kar den zevenentwintigſten(7)van Lentemaand (7) Hollº
(3) Hiſt du dinaal van Mazaryn (3) wegens een Huu geëyndigd, was , te vernieuwen, maar #,
#" welyk gehandeld was, ſtondt het Spaanſche beval ook het houden van openbaare Bee- # #
pag. 422. Hof, op de eerſte tyding deezes handels, deſtonden om den noodigen byſtand, in
verbaaſd, doch vondt ook eerlang goed, zoo zwaarwigtig een werk, als dat der
Don Anthoni Piementelli aan den Fran Vreedehandelinge was, van den Hemel af
ſchen Koning te Lions afzendende, den te bidden. En waarlyk, het zy de we
zelven, mids Koning Philips nu twee man derzydſche Koningen den oorlog moede
(4) Nani

lyke erfgenaamen had, nevens zyne (4) waaren, het zy God de zielzuchten der

Hiſt. van
Veneetſ.

Dochter het ſluyten van eenen Vreede op onderdrukte verhoorende zich over de zel
zoo voordeelige voorwaarden aan te bie ve wilde ontfermen, zoo wierden eynde
den, dat ſtraks de begonne handeling lyk de voornaamſte hoofdgeſchillen veref
wegens het Huuwelyk met de Savooiſche fend, en daarop een ſtilſtand van wape
Prinſeſſe wierdt afgebrooken, met de nen, den achtſten van Bloeimaand, voor
ydele belofte nogtans van dit ontworpen twee maanden geſlooten: waarvan de af
huuwelyk te zullen voltrekken, indien kundiging den twaalfden (8) dier maand (8) Holl.

II. deel,
PA3.334

dat met den Koning van Spanjes Doch
ter geenen voortgang mogte hebben.

op ontfangen laſt van den Markgraaf van #"
Karaçena geſchiedde. En dewyl dees #g.

Ondertuſſchen handelde Piementelli met

ſtilſtand van wapenen nietalleen ſedert ver
den Kardinaal over deeze zoo zwaarwigti lengd, maarook op uytdrukkelyk bevel
# zaak; doch tot alles geene volmagt heb des Franſchen Konings alle Spaanſche •
ende, vondt hy goed tot aanbinding der krygsknechten, die te Bois- vincen
begonne handelinge eenen renboode nes gevangen zaten, op vrye (9) voe-#
naar 't Hof te zenden: vanwaar hy te ten geſteld wierden, begoſt, volgens de 1659.

(s) Hiſt. Montargis, daar hy zich onbekend (5) getuygenis van deezen legpenning, de Pºë "
# ophieldt, de noodige volmagtsbrieven ont Vreedezon eyndelyk door de te lang op
# fing. Dus, hoewel onbekend, begaf hy eengepakte oorlogswolken heen te bree
zich naar Parys, daar 't Hof den achten-

|

ken.
De

>-

,

De rand der voorzyde, op welke het geharnaſte borſtſtuk des Spaanſchen Konings verbeeld
ſtaat, is omzoomd met deeze woorden:
PHILIPP Us IIII, DE 1 GRAT 1A HISPAN1 ARUM ET
INDIARUM REX.

PHILIPS DE IV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

SPA Nj E, EN DE INDIËN.
De ſtraalen der langverduyſterde Vreedezonne breeken, op de rugzyde, eyndelyk door de oor

logsnevelen heen, volgens dit ondergeſtelde byſchrift:
i

PERRUMPET. 16:9.

:
,A

0"
II.

ZT ZAL DOORBREEKEN. 1659 . .

Beyden de Vorſtlyke gunſtelingen, te

. . !

dat de bedongeuytſluytingdesPrinſen van

weeten de Kardinaal van Mazaryn wegens Kondé door het Spaanſche Hof zoudewor
Vrankryk, en Don Lodewyk van Haro den goedgekeurd. Doch zynde nu tuſſchen

wegens Spanje, gelyk ze totnogtoe de Blois en Amboize gekomen, ontſinghy, te
gens Zyne
volſlaage goed

werktuygen van de elende van den oorlog
geacht geweeſt waaren, zochten nu inte
gendeel voor uytwerkers van den langge
wenſchten Vreede by al de werreld aange

#

keuring uyt Spanje op al het gene door

Piementelli met hem was geſlooten , en
zettede dus met veel genoegen zyne aan
zien te worden, en weezen daarom alle # reys naar de uyterſte grenzen tot
bemiddeling zonder onderſcheyd van de | int Johan de Luz voort. Doch eer hy aldaar
hand. Temeer, dewyl nu de grootſte belandde bevondt Don Lodewyk van Haro
hoofdgeſchillen waaren

#d

vereffend, en zich al te Sint Sebaſtiaan, met wien beſlooten

dat de Dochter van Philips wierdt de ſamenkomſten op zeker Eyland,

zoude trouwen met den Koning van het Faizanteneyland genaamd, te houden,
Vrankryk, die een gedeelte der winſten
zoude behouden, het andere wedergeeven,
en de Prins van Kondé buyten het Ver
bond geſlooten blyven: vermids zonder
dit laatſte de Kardinaal van Mazaryn den

't gene in de rivier Bidaſſoa legt, die om
geene andere reden bekend en vermaard is,

dan omdat zy beyde de Ryken van een
ſcheydt, en het zoogemelde Eyland van

zulk eene grootte omtrent haaren mond

Vreedehandel voorzekerlyk zoude afge bevat, dat het (3) bequaam zy om daarop (3)Nani
brooken hebben. Tot de volkome

#

een huys van hout te bouwen, daar de ge-

#

ning van dit gewigtige werk, vertrok de Kar melde wederzydſche Opperſtaatsdienaars, iſ E
dinaal van Mazaryn met zes karoſſen met ieder van zyne zyde over eene byzondere Pag 33%
zes paarden, veele Huysbedienden, en geſlaage brug, konden inkomen, en in eene

(1)
Aitte eenen zeer prachtigen naaſleep, den (1) gemeene zaal de begonne handelingen ma zaaken -.:
-

-

#" vierentwintigſten van Zomermaand, van voortzetten. En hoewel hier maar twee
en oorl, Parys naar de grenzen van Spanje, met hoofden byeen kwaamen, en alles met
# voorneemen, zoo de goedkeuring van het een diep geheym toeging, zoo had ech
verhandelde met Piementelli uyt Spanje ter al de werreld op deeze byeenkomſt

#"
rince de op den geſtelden tyd (2) niet aankwam, de oogen geveſtigd, dewyl aldaar de ge
-

Condé van niet verder dan Poitiers te zullen rey wigtigſte belangen der Prinſen, en de al
Pºg 4*4 zen: dewyl hy zich niet konde inbeelden, gemeene van de Heerſchappye der Chri
II. Deel,

Yyyyy

ſten

t
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1659. ſtenheyd verhandeld wierden. Waardoor naamaals goedgevonden hebbe der zelver
- deeze ſamenkomſt op het Faizanteneyland gedachtenis op deeze penningen te bewaar
zoo roemruchtig is geworden, dat men ICIl.

I. Rondom het Koninglyke kopſtuk, dat op de voorzyde van den gedenkpenning verbeeld
ſtaat, leeſt men tot randſchrift:

LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIM us.
LODEWTK DE XIV, ALLERCHRIS2 ELTKS TE KONING,

In 't midden van de rivier Bidaſoa is op het Faizanteneyland, binnen het grondbewerp van het
opgeſlaagen houten huys, naar de wyze der Ouden, een Vreedetempel opgerecht, onder dit by
ſchrift, in den rand der tegenzyde:
PACIS ADYTUM.
HET HE2TL IG DO M DES VREED ES.

Hoedaanig oudtyds genaamd wierden zekere geheyme en binnenſte vertrekken der tempelen,
waartoe niemand dan den Prieſteren de toegang vergund wierdt, en waaruyt de Goden hunne ge
(I)Virg. waande Godsſpraaken (1) gaaven. Evenals hier niemand dan de twee gemelde Staatsdienaars toe
#. gelaaten wierdt tot deeze handelplaats, waaruyt de blyde hemelſpraak van den Vreede ſtondt ge
::# booren te worden. En opdat men wiſte vanwaar die verwacht wierdt, leeſt men op den voor
Yſu 155. grond der zelfde zyde:

coLLoQUIUM AD BID AssoAM. MDCLVIIII.
SAMEN SPRAAK OP DE RIVIER BIDAS SOA. 1659.

II. Rondom het gekroonde wapenſchild des Franſchen Konings leeſt men in den rand des
voorſtuks van den tweeden, die een legpenning is, deeze ſpreuk:

NIL NIS1 coNsIL1o.
NIETS D AAV MET BEL ETD.

" ,,

H Is To RIPE NN IN G EN
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Op het ruggeſtuk zyn in de rivier Bidaſoa de twee opgeſlaagene bruggen, en op het Faizan-1659.

--

teneyland het grondbewerp van 't vervaardigde houten huys verbeeld, onder deeze ſpreuk:
AETER NO FOEDERE JUN GAM.
IK ZAL ZE DOOR EEN EEUWIG DUU REND VERBOND

VEREENIGEN.
o

III. De derde heeft de zelfde rugzyde, doch op de voorzyde, in plaatſe van des Konings was
pen, zyn gelaurierd borſtbeeld, binnen deeze tytels tot randſchrift:

LUDovicus

XIIII, D E1 GRAT 1 A FRAN c1 AE ET NAvA R RAE
w

R EX; COMES ARTES IAE.

Lo DE WYK DE XIV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
VRANKR rK EN NAVARRE, GRAAF VAN ARTOIS.
Voorts, om te weeten tot welk gebruyk dees legpenning gemunt zy, leeſt men op dan voor
grond:
PARTIEs CASUELLES.
TOT VOO RVALLEN DE ZAAK EN.

Gelyk de Kardinaal van Mazaryn op ſlot van Gulik door den Spaanſchen Koning
de grenzen van Vrankryk niet dan op de zouden overgegeeven worden, waarop de

goedgekeurde uytſluyting van den Prins Keurvorſt van Brandenburg, Bondgenoot
van Kondé gekomen was, zoo ſtondt hy van Vrankryk , eene deugdelyke recht
verbaasd, wanneer hy by 't openen der ſpraak had. Dit van de Spaanſche zyde
ſamenkomſten verſtondt, dat Lodewyk aanſtonds zynde ingewilligd, zoo wier

van Haro echter op zyne volkome herſtel den de belangen der wederzydſche Bond
ling aandrong. En hoewel hy de begonne nooten, byzonderlyk die van Savooije
handeling, om zynen byzonderen haat en Lotteringe vereffend, doch geenszins
tegens dien Prins, zonder den algemeenen die van Engeland, onaangezien de om
(i)Nani van beyde de Ryken (1) daardoor op zich zwervende Koning Karel de II, tot vor

#

te laaden, niet konde afbreeken, zoo

dering zyner zaaken, zich onbekend op

iſ eëi, bleef hy echter de verzochte herſtelling (3) de groote ſamenkomſt der eerſte Staats- (3) Nani
Pºg 337 weygeren, totdat de afgerichte Spanjaard
betuygde dat in zulk een geval zyn Mee

dienaaren vervoegd had. Zulks nu nietmin #
de belangen der beyde Vorſten, dan hun E#

ſter dan aan Kondé twee of drie grensſte ner wederzydſche Bondgenooten, zynde Pag 337.
den van Nederland, ter belooninge zyner geregeld, eyndelyk den zevenden van
dienſten, in vollen eygendom zoude af Slagtmaand (4) het volkomen Vreedever- (4)Aitze
ſtaan.

En dewyl deeze zaak aan Maza

bond door deeze twee Opperſtaatsdienaa-#"

ryn nog vry meer tegens de borſt was, ren wierdt geſlooten, de oude vriendſchap en oorl.
mids deeze gebuurſchap hem en het Ryk juychingen
met wederzydſche
omhelzingen,
en toeder omſtanderen,
herſteld,
en #
• 347e
niet dan veel onruſt ſtondt te verſchaffen,

bewilligde hy eyndelyk in 's Prinſen her alles eerlang door beyden de Koningen o
ſtelling: doch op voorwaarde dat Portu de vereyſchte wyze goedgekeurd en be
gaal niet in deezen Vreede zoude begree krachtigd. Doch vermids de geſlootene ver
pen, dat aan Vrankryk de ſteden Aves
niet dan eerſt in 't volgen- ..., 4,...
# nes, Mariënbourg, (2) Philippeville, het dragspunten
de (5) jaar wierden afgekondigd, zoo ##
# #, Graafſchap Konflans in Katalonje, en nog is 't ook niet dan in het zelve dat daar- van ſtaat
pag. 427. eenige andere ſteden zouden afgeſtaan, en op in Vrankryk deeze penningen gemaakt #"
fol.3224
aan den Hertog van Nieubuug de ſtad en 't | zyn.
-

-

-

-

- --

Q
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I: Rondom het zeer ſierlyk geharnaſte borſtbeeld des Franſchen Konings, leeſt men in den
rand der voorzyde van den eerſten deeze tytels:
LUDov 1 c Us XIIII, DE 1 GR AT 1 A FRAN c1 AE, ET
NAVARRAE REX.

LODEWYK DE XIV, DOOR GODS GENADE KONING VAN
VRAN KRTK, EN NA VAR RE.

-

Op

H IS TO R I P EN N IN GE N.
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Op de rugzyde, wier grond met leliën bezaaid is, zyn twee elkandere vaſthoudende rechter 1669.
handen verbeeld, die het zinnebeeld van de eendragt der wederzydſche Koningen zyn: want de
eene mouw is daarom met drie leliën en de andere met den burg van Kaſtilië beſtempeld, 't gene
ook het randſchrift beveſtigt:
AETERNAE CONCORDI.AE FRANCIAE ET HISPAN IAE. 1666.

AA N DE EEUWIG DUUR EN DE EEN DRAGT VAN VRA NK RTK

EN SPANJE TOE GEWYD 166o.

II. Op de eene zyde van den tweeden, die een legpenning is, leeſt men, rondom het gelau
rierde kopſtuk des Franſchen Konings, in den rand dit omſchrift:
LUDov 1 co XIIII, VERE MAG NO FRAN co RU M REGI,
VOTA VOV E RUNT.
AAN LO DE WYK DE N XIV, DE N WAAR LTK GROOTEN
KONING DER

FRANgorzen,

HEEFT MEN

DE WENSCH EN TOEGE WYD.

- Van welk opſchrift het vervolg, rondom eenen ſtapel van afgelegde krygswapenen, op de an
dere zyde geleezen wordt:

QUAE NOBIS NOsTRA DEDERUNT. 166o.
WELKE ONZE (WAPENEN) ONS VERL EEN D
HEBBEN. 166o.
w

III. Te weeten, den langgewenſchten Vreede. De voorzyde van den derden voert het borſt

# van den Franſchen Opperſtaatsdienaar in Kardinaals gewaad, binnen het randſchrift zyner
tytelen:
JULIUS SAN CT AE ROMAN ZE ECc LEs 1 AE CARD IN AL 1s
MAZARIN US.

JULIvs MAzARrN, KARDINAAL DER HErLIGE
ROOMSCHE KERKE.

#vu

van den Harpzangdichter:
Vreede ſtaat op de tegenzyde verbeeld,2 binnen deeze (1) ſpreuk,
vanDedentempel
Koninglyken
preuk, ontleend g: ##

QUI POSUIT FINES SUOS PACEM. PS ALMo 47.
ANNO I 66o.

DIE HUNNE LAND PAAL EN IN VREE DE GESTELD HEEFT.
PSALM 47. IN 'T JAAR 166o.

Op den Vreedetempel, aan wiens voorgevel het dubbelde hoofd van Janus gezien wordt,
ſtaat verder te leezen:

GALLIAE MoNARc H1A PAcAT A.

HET FRANSCH E KONING RTK BE VREED IGD,
II. Deel.

Zzzzz

Op
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Op den voet dier zelfde zyde leeſt men nog dit opſchrift:
Deo Iulius EQUES DE D1 c Av 1T.
DE RIDDER JULIUS HEEFT DE EZ EN AAN GOD TOEGE WrD.

IV. Des zelven Ridders borſtbeeld ſtaat insgelyks op het voorſtuk van den vierden, en daar
rondom dit randſchrift:

JULIUs CARDINALIS MAzARINUS.
JULIUS MAZARTN KARDINAAL.

Twee ineenvloeijende ſtroomen, van een Hemellicht beſcheenen, zyn op het ruggeſtuk ver
beeld, binnen dit omſchrift:
HIN COR DO, HIN C COPIA RERUM, 166o.
HIE RUYT ONTSTAAN DE GESCHIKTHE YD EN
OVERVLOED DER ZAAKEN. 166o.

V. De laatſte, die kleyner is, doch de zelfde voorzyde heeft, verbeeldt op de tegenzyde een
ſcheepsanker met twee ringen, onder deeze byſpreuk:
FIRMAN DO FIRMIOR HAERET. 166o.
MET HET VAST TE MAAKEN HOUDT HET TE VASTER 166o,

By dit Vreedeverbond, 't gene uyt Mortara in Italië, Roſes en Kadeques in
(i) Aitze- honderdvierentwintig (1) leden beſtondt, Spanje, nevens al het gene over het Pyre
#n was des Spaanſchen Konings Dochter aan neeſche gebergte lag. Daarenboven gaf
# den Koning van Vrankryk, en met haar Spanje Linchamp, Chatelet, en Rokroy,

# vyfhonderdduyzend kroonen, ten huuwe door den Prins van Kondé bezet gehouden,
"?" lyk beloofd. Ook was men ten aanzien mede over, en deedt afſtand van zyn recht
der gewonnene landen overeengekomen,
dat geheel Artois, uytgenomen Sint Omer
en Arië, aan Vrankryk zoude blyven.
In Vlaandre wierden aan die Kroon afge
ſtaan Grevelinge, Bourborg, Sint Ve
nant, de omleggende ſchanſen, en al het
gene van die
afhangelyk was. In
Henegouwe bleeven Landrecy en Ques
noy, en in Luxemburg Didenhove, Dam
villers, Ivoy, en de andere ingenomene
plaatſen van mindere aangelegenheyd in
handen van Vrankryk, gelyk ook Per
pignan, met het Graafſchap van Rouſſil
lon, en het gedeelte van Konflant, 't ge

#

op de Elzas, en des zelfs aanhangſelen,
waarvoor aan den Aartshertog van Inſpruk
drie millioenen Franſche (3)guldens moeſten (3) Holl.
betaald worden. En opdat alle geſchillen, #e
die wegens de wederzydſche wedergee- 155.

vinge konden ontſtaan, zouden beſliſt en
uyt den weg geruymd worden, was ook
bedongen, dat binnen twee maanden, naa 't
afkondigen van den Vreede, tot de vol
kome vereffening der onafgedaane zaaken,

wederzyds Gemagtigden benoemd worden
en te ſamen komen zouden.

Hoewel nu

aldus in Nederland een groot getal van ſte
den aan de Kroon van Vrankryk vooral

ne aan deeze zyde der Pyreneën gelegen toos wierdt afgeſtaan, zoo was de vreug
(:) Nani is. Welk ryk van zynen kant (2) hier de echter wegens het ſluyten van deezen
# # tegen, in Nederland weder moeſt uytkeeren, Vreede aldaar onbeſchryvelyk : als niet

# la Baſſée, Wynoxbergen, Ypere, Oude duyſterlyk uyt dit groote getal van pen
pag. 338. naarde, Dixmuyde, Veurne, de plaatſen ningen kan worden afgemeeten, 't gene al
op de Leye gelegen, eenige burgten in 't daar gemunt is.

Graafſchap van Bourgondië, Valence, en
I. De

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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3) Ho!

I. De bovenlyven van den Spaanſchen en Franſchen Koning ſtaan, beſcheenen door eene ne
derdaalende Duyf, zynde het zinnebeeld van den Heyligen Geeſt, op de voorzyde van den eer
ſten, en houden te ſamen met hunne geſtrengelde rechter handen eencn vruchtbaaren Olyftak,
binnen deezen dichtregel tot randſchrift:

'Merk:

##

ACCIPIT A COELO MISS AM MANUS UTRAQUE PACE M.

BE TD ER HAND EN ON TFANG EN DEN UYT DEN
HEMEL GEZOND EN VREED E.

Waarom de Raad en 't Volk van Gent, in erkentenis van dat geluk, deezen penning
heeft doen munten, volgens dit opſchrift, 't gene op den voorgrond dier zelfde zyde geleezen
wordt:

-

PHILIPPO IV CATHOLICO, LUDO VICO XIV
CHRISTIAN 1ss 1MO, REGIBUS PACIFICIs,
SE NAT Us PoP U L U sQUE GAND AV EN s Is.

AA N DEN ALGEMEEN GELoo VIGEN PHILIPS DE N IV,
EN D EN ALLE RCHRISTEL rKST EN Lo DE WYK DEN XIV,
VREED E MAAK EN DE

KoNINGEN, HEBBEN DE

RAAD

EN 'T VOLK VAN GENT D EE ZEN TO E GEWTD,
Zzz zz 2

-

* *

-
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166o. . Op de tegenzyde wordt de Spaanſche Leeuw door eene zwerm van rondomvliegende byen met
honig gevoed, zinſpeelende op den verſcheurden leeuw van Simſon, in wiens doode aas hy by 't

##. wederkeeren

naar (1) Thimnath eenon honigraat gemaakt vondt, waarvan hy op zyne bruyloft
teren kap deeze ondergeſtelde ſpreuk aan de gaſten tot een raadſel gaf:

XIV. W. 8.

DE FORTI DULCEDO. JUD1c UM XIV.
ZOETIG HET D GING UTCT VAN DEN STERKEN.

RECHTEREN (2) 14.

(2)vers 14.

Doch dewyl hier de Trouw niet met iemand uyt de Filiſtynen, maar met den Franſchen Ko
ning Wierdt voltrokken, die drie Leliën in zyn wapenſchild voert, ziet men naaſt den Spaan
ſchen Leeuw een leliſtruyk, onderdeeze gewyde ſpreuk:
(3) Salo

#el
oogel.

PASCITUR INTER LILIA. CANT1 coau M. (3) II.

kap. II.
Y. 16.

H2 WE TDT ONDER DE LE LIE N. HOOGE LIED z.

Verbeeldende de Dochter des Spaanſchen Konings in 't Franſche hof. Voorts leeſt men in
den rand tot meerdere uytlegging:
A BELL IS, UTRIMQUE FORTITER GESTIS, DULCEDINE

PACIS ENATA, AN No MDCLX: SENAT Us Pop u Lus QUE
G AND AvE Ns1s.

DE ZOETIG HErD VAN DE N VREEDE Urr DEN ooRLOG,

DIE WE DE RzrDs MET KRACHT GevoeRD was,
IN 'T JAAR 166o. GEBOOREN Z rNDE:
IHE B B EAV DE RAAD EN 'T VOLK VAN GEN 2'
D EEZEN DOEN MAAKEN.

II. Rondom het borſtbeeld des Spaanſchen Konings, dat met de Ordre van 't Guldenvlies
verſierd is, leeſt men, in den rand des voorſtuks van den tweeden dit jaarſchrift, dat 166o. uyt
brengt:

PHILIPP o QVA RT o, MAG No, PIo, PACIs DAT o RI.
AAN DEN GROOTEN, DEN GOD VRUCHTIGEN PHILIPS
DEN VIERDEN, GEE VER DES VREE DES.

i
N

Op het ruggeſtuk ziet men het Kruys van Bourgondië, niet met eenige vlammen, als 't ge
woonlyk verbeeld wordt, maar met drie leliſpruyten doorvlochten, binnen deezen latynſchen
dichtregel:

NON JAM ANIMANT FLAMMAE LAUROS, NEC LILIA SPINAE.
DE LAUWERKLUPPELS zºrN NU MET GE ENE VLAMMEN,
NOCH OOK DE LELIEN MET GEE NE DOORNEN
VOORZIEN.

Dat is, zy zyn nu niet meer tegens elkandere verbitterd.

De derde
heeft opE#""
de eene zyde het bovenlyf des Spaanſchen
Konings
in 't
eenIII.kroone
op 'tEi,
*
gs in
't harnas met
PHI
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PHIL1 PP us IV, DE 1 GRATIA REX HISP AN1 ARu M,
DUX BRABANT IAE. Z.
, . . . . . - GA

- ' -

,

' -'

v

- -

PHILIPS DE IV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
SPANj E, HERTOG VAN BRABANT EN Z:

Twee geſtrengelde handen, behangen met de Ridderordren van 't Guldenvlies en den Heyli
#, worden onder eene Koninglyke kroon, op de andere zyde, van eene Hemelſche zon
neſtraal, waarin eene Duyf, 't zinnebeeld van den Heyligen Geeſt, gezien wordt, beſcheenen,

gen

boven deeze ſpreuk:

G)

DE CAELO SPIRITUS UNIT. 166o.

»

DE GE Esilz' vrz. DEN
HEMEL VEREENIGTzE. 1662.
r

w

-
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-

-
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.
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fV. Van den vierden, die te Antwerpen gemunt is, en op de voorzyde het borſtſtuk van den

,

Spaanſchen Koning in 't harnas voert, is de rand omzoomd met dit omſchrift:

?
i

NUM MUS

CALCULus CAMER - RATioNIS

BRABANT 1 e.

AN No PACIS,
S & w »

*

. . . .

-

. . .

LEG PENNING VOOR DE REKEN KAMER VAN BRABANT.

IN 'r vREE DEyAAR
*

.

"

. .

-

2,

f-

-

-

".

-

-

-

-

Een vliegende Engel houdt op de tegenzyde in de eene hand een rekenboek, en in de andere
ecne weegſchaal, binnin deeze ſpreuk, die in den rand geleezen wordt:

-

PACE RESURGET JUSTITIA ET RATIo. 1663.

Door D EN VREE DE ZAL DE GERECHTIGHErp EN DE
RED EN WE DE R VERRrzEN 1660.
-

, " !

v. De vylde, die mede een legpenning, en in dezelfde ſtad gemunt is, heeft in den tand des
voorſtuks, rondom 's Konings borſtbeeld, dit opſchrift:

PHILIPP us IIII, D E1 GRAT 1A HISPANIAR UM, ET
IN DIARu M - REX.
,
N
-

-

-

PHILIPs DE IV, Doo R Go DS GENADE KONING
VAN SPANj E, EN DE INDIËN.
Op het ruggeſtuk ſtaat de gevleugelde Huuwelyksgod Hymen op eenen ſtapel van weggewor,
pene wapenen, ſteekende met eene Huuwelykstoorts de zelve in brand, houdt in de rechter han
ecnen Olyftak en Mirtekrans, binnen dit randſchrift: v. , , v . .
'iſºl. " . . .
. . . .
. .
,

. II. Deel.

-

O

-

Aaa aaa
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CEDANT CON COR DIBUS IGNIBUS ARMA. 166o.

-

DAT DE WAPENEN Voor DE EENDRAGTIGE
MINNE VLAMMEN WTKEN. - 166o.

* *

t

VI. De eene zyde van den zesden voert eenenburg, zynde het Doornikſche wapenſchild,
binnen dit randſchrift:

PAX NU PT IIS FELIX. 166o.
DE VREE DE DOOR 'T HUU WELTK GELUKKIG. 166o.

# Vijg.

. Op de andere zyde houden twee geſtrengelde rechter handen, die het teken van het getrof

# fen Verbond zyn, eenen ineengeenten Olyf- en Mirtetak. Want gelyk de Olyſtak (1) eertyds
Wii;, & het zinnebeeld van den Vreede was, zoo was ook de Mirte dat van # Liefde, als zynde (2) aan
#vig. Venus toegewyd. *
Ecl. WII.

-

MIRTUS IN OLIVA.

Yſu 62.

DE MIR TE- IN DE W O L YFB OO M.

Mer
(3) Mer

VII. Het wapenſchild
van den
Kocquiel
ſtaatLeeuw,
op de voorzyde
van den zevenden,
het
bovengedeelte
rood, en daarop
eenHeer
loopende
gouden
en de benedenhelft
met driezynde
(3) groe

ced. d'hon

ne klaverbladen, in 't verband van eenen keper, welk wapen eertyds, als dit geſlacht, in de
#"
twee Gebroeders Michiel en Niklaas Kocquiel, door Keyzer Karel den V. tot den Adelyken
# ſtand wierdt verheeven, aan het zelve den tienden dag des jaars vyftienhonderdnegenendertig te
de Brab. :
pag.
Toledo is gegeeven. Op de rugzyde ſtaat, binnen eenen Mirtekrans dit opſchrift:
In Cur

-

-

-

-

-

-

-

*********2.

ANNo 166o.
MARS VICTUS FUIT CUPIDIN IS ARCU.
IN 'T JAAR 166o.

IS MARS DOOR DEN BOOG VAN KUPIDO

-

O VERWONNEN.

(4)Troph. •

de Brab.

- VIII. De achtſte heeft op de eene zyde het wapenſchild van den Heer Jakob Philips van Don

# sites, die Maria van Bauſcle tot Vrouw had, en over drie Jaaren Opziender (4) der
- -

vaarte #
WOT(ICII

-

O
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worden was. Zynde dit zyn wapen een gouden Leeuw op een (1) zwart ſchild met eenen rooden 166ó,
*--

balk gedekt. Het randſchrift is zyne gewoonlyke zinſpreuk:

(1) Proſp.
Caſtell,
nobil.

FoRTITUDINE ET

TEMPERANTIA. 1óóó.

Brab.fdl.4.

MET DAPPER HET D EN GE MAATIGD HETD, 166o.

Dongelberg is een oud Adelyk geſlacht in Brabant, ontleenende zynen naam van die Heerlyk- (3)

#ſp.

heyd, welke tuſſchen Loven en Namen (2) gelegen, twee jaaren hiernaa ten behoeve van den nobil.
zoogemelden Jakob van Dongelberg, (3) door Philips den IV, tot eene Baronny, en naamaals, Brabºfol.4.
door Koning Karel den II, ten voordeele van des zelven Zoon Philips Adriaan van Dongelberg, (3) L'E
-

rection de

-

?

tot een (4) Graafſchap verheeven is... . .

tout. les P. » terres, &c.

' Onder eene Köninglyke kroon ziet men op de andere zyde, binnen eenen krans, de letter
de eerſte van Philips naam, of van het woord Pax, Pays, en daarneevens een ſchip verbeeld, de Brab.
-

-

##

't gene met voordeeligen wind voortzeylt, binnen deeze ſpreuk van den (5)Heldendichter:
I •,
| |

- '-

| 1| -| | 2 :| * . : *: -: -: -- -- - --

- - - - -- --

-- if
i . .
- - - -

. . . . . . .
-

#
(5) Virg.

( 'Y

"

#d.

FU GAT NU BES, SO LEMQUE REDUCIT.

1D. 1 •
-

Yſu 147,

va

-

Hr. VERDRſrFTAD E WOLKEN, EN BRENGT DR ZO Nº.
-

t

-

WE D ER TE VOO RSC HTYN.
: ' .

,

's

-: -

'

! !, ' .

. . . . . . :: 3ft

Om welk een en ander te voltrekken,
e gedaane-Ondertrouw wierdt des
de Spaanſche Koning met zyne Dochter (8) naamiddags ten twee uuren te Sint Joe

8) Holl.

-

#s

han de Luz aan den Franſchen Koning 166o.

Maria Thereza, den tweeden van Zomer

$# Holl. maand, te Fonterabië was (6) aangeland: S haaren Bruydegom gebragt, die den zes * *
erkur. als wanneer ook de Franſche Koning met den daarop zich naar het Faizanteneyland

#iet

zyne Moeder, en het geheele Hof, te begaf, alwaar de Spaanſche Koning uyt
Sint Johan de Luz aaukwaun Den volgens een ſierlyk verguld jagt omtrent den zelf
den dag wierdt zy door den Biſſchop van den tyd aan land ſtapte, in de opgeſlaage
Pampelona in de hoofdkerk met veele zaal zynen Schoonzoon den jongen Ko

plegtigheden, en in 't byzyn, van deur ning van Vrankryk bntmoette, en zy bey
(7) De

voornaamſten, Adeldom der wederzydſchee den, naa elkander op de allertederſte wy
Hoven, met den Koning van Vrankryk, ze omhelsd te hebben, op het Evangeli
volgens volmagt (7) aan Don Lode boek, het gene door den (9) Kardinaal #

#" wyk van Haro gegeeven, ondertrouwd, van Mazaryn en den Biſſchop van Pampe- #"
#" naadat zy tevoore op de allerplegtigſte lona knielende wierdt vaſtgehouden, met Pag toe.
xiV tom. wyze van haar Erfrecht tot de Spaanſche plegtige eedzweeringen (19)desnaamiddags #t
#ºs
Kroon afſtand gedaan had. Invoege haare ten drie uuren alles beveſtigden, 't gene Hiſt de
3 IDnaakomelingen, uyt krachte van deezen door hunne wederzydſche Staatsdienaars, #on,
afſtand, nooit in 't bezit van eenige der zoo ten aanzien van het Vreede- als het f pag.
Spaanſche ryken, onder wat benaaming Huuwelyksverbond was beloofd en be- 311.
of tytel het ook waare, zouden moogen dongen. Op deeze vriendlyke ſamen
opvolgen, en dat niet alleen in die Staaten komſt van de twee eerſte Koningen der
'A

-

*

*

* *

-

--

en Ryken, welke de Spaanſche Koning |

Chriſtenheyd, wier legers nog onlangs

thans daadlyk bezat, maarook ten aanzien elkanders Landen op de yyandlykſte wy
,
van de zulke, die hem by erfeniſſe of an

# # # ##
9

derszins naamaals mogten eygen worden.

de# ieder de oogen
#geveſtigd
om de

En dat wel met afſchaffing en vernietiging daarvan het hart en den
van alle wetten, gebruyken, en handves

zeldzaamheyd der zaake vol, en gaf die

ten, daarmede ſtrydig zynde: moetende vervolgens aanleyding dat haare gedachte
op deezen gedenkpenning is vereeu- '##
dees
tot meerdere vaſti ; |nis
heyd,geheele
door afſtand,
de wederzydſche
nis op

#

wigd, die op bevel des Franſchen Ko #"
ten of Parlementen bekrachtigd, en ter nings, door de Koninglyke Hooge ſchool de ##
eeuwige verbindteniſſe in hunne Dag

lyſten ingelaſt worden.
De tydºngT. van
,
v , ,, ! Tº
. .

der opſchriften te (11)
Parys, gemaakt is, #
pag. 55s
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en omſtaanders in traanen verſmolt, haaren

Broedervraagde, hoe is 't (1) mogelyk, dat (ohol

Moeder, en dees met zyne |uwe Majeſteyt dit alles, zonder eenige #e.

# v rzeld, om haar in de handen | ontroering te laaten blyken, kan aanzien ? #
van Haaren Bruydegom te ſtellen. In 't af |Doch Philips hierop betuygd hebbende,
ieyd neemen viel de jonge Koningin dat zyn gevoelen meer in dan uytwendig
haar 'n vader voor 't laatſt te voet, op | was, ſcheydde deeze ſamenkomſt, en
iden zelfden tyd als de Koninglyke Moeder |toog de jonge Koningin met haaren Bruy
haaren. Broeder, dien zy ſedert het jaar degom naar Sint Johan de Luz, daar de
* H. (11) z
niet omhelsde.
gezien had,
Trouwendenzync
negenden,
tuſſchen Gemaalin
den Ko
,,Haal 23 zeſtienhonderdvyftien
#
In |ning
ondertrouwde
r

k

-oJ u tw

Agwai,
Esq

-

# volgenden dag kwamen we erom als alle de andere vorályke perſonen

##
#
van Vrankryk en Spanje op
'd
e plaats byeen, doch zynde die

vir die

-

Er
-

Jor! 2le -obo2: W god iig w troisſies tºt

-( I 1 - Y
::11 o ,,' , zº

gezigt des jongen Konings blonk zyne | nogmaals en op nieuws geſchiedde. De Ko
liefde tot zyne Gémaalin uyt, in die de te- ning, bekleed met eenen goude laken rok
derheyd tot haaren Vader, doch in dee- en mantel, begaf zich tuſſchen twee Deur

zen weder eene zoo groote Spaanſche | wachters zyner kamer, voorgegaan van
ſtaatigheyd, dat zyne Zuſter, die zoowel 'den Kardinaal van Mazaryn en den Prins
-Q?

- --- -- -

V3 In

Pºe.
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van Konty, naar de Hoofdkerk van Sint gewaat, voorts alle de overige Prinſen, 1662.

Jan; werwaart de jonge Koningin, naar en het verdere Hofgezin. Voor het
de Franſche wyze gekleed met eenen doen der Miſſe , wierdt de Trouw door

blaauwen fluweelen mantel, die met gou den Biſſchop van Baijoene voltrokken,
de leliën bezaaid en met hermynen bont en ſtraks daarnaa door den Kardinaal,
eboord was, en hebbende eene Koningly die het ampt van Grootaalmoeſenier be
ke kroon (1) vol diamanten op haar hoofd, kleedde, eene groote menigte van dus
door des Konings Broeder geleyd wierdt. daanige goude en zilvere penningen on
Toen volgde de Koninglyke Moeder met der # omſtaanders te grabbel geſmee
I. Pag:311. een floerſch hulſel en geheel in rouw UCIl,

Rondom de borſtbeelden des Franſchen Konings en zyner Gemaalinne, leeſt men in den rand
van 't voorſtuk deeze nieuwe tytels:

LUDov1cus XIIII ET MAR1A THEREs A, DE 1 GRAT 1A
FRAN c1 AE ET NAVAR RAE REX ET REG IN A.

LODEW rK DE XIV EN MARIA THE REZA, DOOR GODS

* GE NA DE KoNING EN KONINGIN VAN VRANKR rK
p

EN WA VAR RE.

Op het ruggeſtuk wordt het onderverbeeldde land door eenen nedervallenden dauw bevochtigd,
onder deeze ſpreuk:

NON LAETIOR ALTER. 166o.

----

En dewvl

GEEN ANDERE IS VRUCHTBAAR DER. 166o.

ieder alom uyt dit Huuwelyk niet dan veel voordeels voor Vrankryk voorſpelde,

zyn ook, #ehalven het zoobeſchreeven ſtrooigeld, daarop de volgende penningen gemaakt ge
worden.

-

II. Deel

/

Bb b bbb

I. De

A N D SC H E
-

--

/

duinthalano jungis
Ludouice Mariani

Ergo Venus

Liget

Marten

Mars",

Veneren

I. De voorzyde van den eerſten voert, rondom het kopſtuk des gehuuwden Konings, inden rand
deezen zynen gewoonlyken tytel:
LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISS1 M Us.

j

LODE WrK DE XIV, ALLERCHRISTEL YKSTE KONING.

Doch de tegenzyde het borſtbeeld der nieuwe Koninginne, binnen het randſchrift deezer nieu
we tytelen:

-

MA
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I 66o.

MARIA THERESA REG
AUSTRIACA,
FRANc1
AE ET NAvAR RAE
IN A. MD CLX.
.

-,
A

MARIA THE REZA VA N OOSTENR rK, KONINGIN VAN
VRANKR rK EN NAVARRE. 166o.

II. De tweede, die de zelfde voorzyde heeft, verbeeldt op de rugzyde den Huuwelyksgod (1) ##
Hymen, welke met de eene hand twee mirtekranſen, en met de andere eene Huuwelykstoorts lib, fö.

vaſthoudt, waarmede hy. eenen ſtapel van weggeworpene wapenen in brand ſteekt, onder dit #ſus 16,

#

randſchrift:

2IIIn,

LXI &
LXII.

PAX ET CONNUBIUM.

DE VREEDE EN 'T HUUWE L rK.
Doch dewyl het duyſter is tuſſchen wie dit Huuwelyksverbond is geſlooten, leeſt men, tot
volmaaking van den voorigen onvolkomen zin, op den voorgrond:

MARIA THEResA AUSTRIACA REGI NUPTA. MDCLx.
MARIA THE REZA VAN OOSTENR2CK AAN DEN KONING
GE HUU VVD, 166o,

III. Op den derden, die geen randſchrift op het voorſtuk heeft, ziet men den Koning en de
Koningin voor den hoogen Altaar, door den Biſſchop van Baijoene in den echten ſtaat beveſti
gen; en het ruggeſtuk beſtempeld met dit Latynſche tweelingdicht:

FIT PAX, DUM THALAMO JUNGIS, LUDO VICE, MARIAM:
ERGO VENUS MARTEM, MARSQUE LIGAT VENEREM.

HET WORDT VREE DE, LODE WYK, z'ERW YL G2r DOOR DE
TROUW MARIA AAN U VERBINDT: DER HALVEN

HEEFT VENUS MARS, EN MARS WEDER
VENUS GEBONDE N.

IV. Op de eene zyde van den vierden ſtaan rondom de borſtſtukken van het Vorſtelyke paar,
deeze tytels:

-

LUDov 1cus XIIII. ET MARIA THEREs A, D E1 GRAT 1A FRAN c1 AE
ET NAVARRAE REX ET REG IN A.

LODEW YK DE XIV EN MARIA THE REZA, DOOR GODS
GE NA DE KONING EN KONINGIN VAN VRA NK RTK
EN NA VAR RE.

Een onderverbeeld landſchap wordt op de andere zyde van eene heldere middagzon beſcheenen,
onder deeze ſpreuk:

-

FAECUN DIS IG NIBUS ARD ET. 166o.
HY BLAAKT MET VRUCHTBAA RE STRAAL EN.. 166o.
Bbb bbb 2

#

V. Het

-
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166o. . V. Het gelaurierde borſtbeeld des Franſchen Konings ſtaat in ſierlyk gewaad op de voorzyde
- van den vyfden, wier rand omzoomd is met deezen tytel:
LU D ov 1 c Us

XIIII,

D E1 GR AT 1 A FRAN c1 AE, ET

NAV AR RAE REX.

LO DE WYK DE XIV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
VRAN KR2 K, EN NA VAR RE.

De tegenzyde is met het ſierlyk borſtſtuk der nieuwe Koninginne beſtempeld, binnen het
randſchrift haarer nieuwe tytelen:

MARIA T HERE s A, D E 1 GRAT 1A FRAN c1 AE ET
NAV A RR AE REG IN A.

MARIA THE REZA, DOOR GODS GE NA DE KONINGIN VAN
VRAN KR YK EN

NA VAR RE.

VI. De zesde, die een legpenning, en mede op het voltrekken van dit Huuwelyk gemunt is
voert beyder borſtbeeld, binnen dit randſchrift op de eene zyde:

1

LUDov 1 c Us XIIII. ET MARIA THER Es A, D E1 GRAT 1A FRAN c IAE
ET N AVARRAE REX ET REG IN A.

-

LO DE WYK DE XIIII EN MARIA THE REZA, DOOR GODS
GE NA DE KONING EN KONINGIN VAN VRANKR YK
EN NA VAR RE.

Twee geſtrengelde rechter handen worden op de andere zyde, door eene derde, die uyt den
Hemel komt, nogvaſter te ſamen vereenigd, onder deeze ſpreuk tot randſchrift:
PACEM ET CON NU BIA FIR MAN T. 166o.
ZY BEVESTIG EN D EN VREEDE EN 'T IIUU WEL YK. 166o.

VII. De laatſte, die de zelfde voorzyde heeft, verbeeldt op de tegenzyde twee geſtrengelde
rechter handen, van een hemellicht beſtraald, en omzoomd met dit randſchrift:
FELICITAS PUBLICA. 166o. '
ALGEMEEN GELUK. I 66o.

Naauwelyks waaren het Huuwelyk en | ryklyk met tapyten, en andere byſiera
de deswegen aangerichte vermaaklykheden diën opgetooid, en weergalmde van vreug
voltrokken, of de Franſche Koning, ver de, door de menigte des volks, 'tgene de

zeld met zyne nieuwe Gemaalinne, keerde nieuwsgierigheyd uyt alle de oorden des
nevens het ganſche Hof weder naar Parys. | Ryks in zeer groot getal derwaart getrok
Welke ſtad, by 't doen der ſtaatlyke in- ken had. Aan het eynde van de voorſtad
treede van haare pasgetrouwde Vorſten, van Sint Antoni was een overpragtige

blyken gaf van haaren ongemeenen yver troon vervaardigd, op welken de Koning
en zonderlinge hoogachtinge voor de zel- en Koningin de hulde en onderwerping
ve. Alle de ſtraaten, wyken en wegen, van 't Parlement, en alle andere Maar
waarlangs de intreede geſchiedde, waaren |ſchappyen en hooge Vergaderingen dier
ſtad
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ſtad ontſingen. Naauwelyks was dit vol-ſ wyl haar hoofd met eene Koninglyke 166o.
trokken, of de Koning ſteeg tc paarde tot | kroon van eenen byna onwaardeerelyken

#n het doen der intreede, by welke (1) gele- ſchat (2) gedekt was. In deeze orde ree- Gº
Holl.
Merk.
#" genheyd hem zyne Huysbenden voorree- |den zy de geheele ſtad door, onder den 166o. pag;
#, den, en alle de Prinſen en Heeren zyns ongemeenen, drang, des volks, 't gene I45,
f'E" Hofs verzelden. Hiernaa volgde de nieuwe | nietalleen alle venſters en daken bezet,
Koningin gezeeten op eenen overdekten | maarook alle de ſtraaten totaan de Louvre
zeegewagen of karros, wiens heerlyke | toe genoegzaam als geſtopt had , alwaar
luyſter, hoe ongemeen die ook waare, | hunne Majeſteyten afſtygende haar ver

3 (4-

echter min de oogen der omſtaanderen tot

blyf naamen. De gedachtenis deezer in

zich trok, dan wel de nieuwe Vorſtin treede, de

# die

men weet dat

zelve, zoo door haare eygene en aangeboo- ooit te Parys geſchied was, wordt op

:

trene begaafdheden, als door haar kleed
deeze penningen vereeuwigd.
gene van dierbaar geſteente ſchitterde: ter
-

1. Op de voorzyde van den eerſten leeſt men, rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, deed
zen zynen gewoonlyken tytel:

LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISS1 M U s.

LODEWrK DE XIV, ALLE RGHRISTELTKS TE KONING.

##

De rugzyde verbeeldt de nieuwe Koningin, zittende op den
zeegewagen, wels
den Minnegod gemend wordt, onder dit rand:

## vier paarden getrokken, en door
CIATItU ?

-

FELICissIMus REGINAE

IN URBEM ADVENTUS.

MDCLX.

GELUKKIGE AANKOMST DER KONINGINNE IN
DE STAD 166o.

Wordende hier byuytſtek Parys, evenals Rome (3) by de oude Romeynen met den naam van Gavi
de Stad, om zyne grootheyd, betekend.

#
Yſu81çi

II. De tweede, die de borſtbeelden der beyde Vorſten voert, heeft in den rand van 't voorſtuk
dit verſchillende omſchrift:

II. Deel.

Cec cce

LU

47o

,
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166o.
LU Dov 1 cus XIIII ET MA R1A THER Es A, D E1 GRAT 1 A FRAN c1 AE
ET NAVAR RAE REX

ET REGr.N A.

LODE WYK DE XIIII EN MARIA THE REZA, Doo R Go DS
GE NA DE KONING EN KONINGIN VAN VRA NK RTK

EN NAVARRE.

Het ruggeſtuk vertoont wederom de nieuwe Koningin, zitttende op de beſchreeve zeegekoets,
binnen dit randſchrift:

AUGUSTAE PACIF ERAE LUT ETI AM FELIX IN GRESSUS

26. AUGUs T1, 166o.
DE GELUKKIGE IN TREEDE VAN DE DOOR LUCHTIGE
l,

VREE DE BRENGS TE R TE PARTS. DE N 26.

VAN OOG STMAAND; 166o.
-

III. De derde, die de zelfde rugzyde heeft, vertoont op de voorzyde alleen het borſt
beeld des Franſchen Konings, met een laurierkrans om 't hoofd, binnen dit randſchrift:
LUDO VICUS XIIII, D E1 GRAT 1 A FRAN CIAE ET
NAVARRAE REX.

LODEW2 K DE XIV, DOOR GODS GENADE KONING VAN
VRA NK RTK EN NA VAR RE.

IV. De vierde heeft het zelfde voorſtuk en omſchrift, doch het Koninglyke borſtbeeld geenen
lauwerkrans. Op het ruggeſtuk ziet men ook de zelfde ſtaatſider nieuwe Koninginne , doch
daaronder leeſt men dit Franſche opſchrift:
*:

L'ENTREE DE LA REINE A

PARIS. 166o.

DE INTREE DE DER KONINGINNE TE PA RTS. 166o.

Om den luyſter deezer Worſtlyke intree van Vrankryk en Spanje onder haar juk
de op allerhande wyzen te vergrooten, hieldt, zynde voorts nog in de wolken

had men te Parys, behalven eenen Koning de Koningin Moeder in de gedaante
lykentroon, die onder eenenprachtigen he van Juno verbeeld, die aan Merkuur en Iris
mel, en tuſſchen vier vergulde pylaaren, op beval de beeldeniſſen der nieuwgetrouw
twintig trappen, tot het ontfangen van de de Vorſten aan Hymen, den God des

gewoonlyke onderwerping der hooge Ge Huuwelyks, te brengen. Op het top
# #n! rechtshoven en Magiſtraaten, alsgemeld (*) punt van de derde, die op de nieuwe
* * is, in de voorſtad van Sint Antoni was op markt was opgerecht, ſtondt de Franſche
gerecht, eenezeer heerlyke eerpoort op den Koning, op eene hoop van afgelegde oor
kerkhof van Sint Jan toegeſteld: welke niet logswapenen, in de gedaante van Herku
alleen Apollo en de negenZanggodinnen op les, wordende door de Dapperheyd met

den Parnasberg, maarook de beeldeniſſen eene Mirte- en Olyfkrans gekroond, en
(i) De

hunner Majeſteyten (1) vertoonde. Op door verſcheydene Minnewigjes van zy
#" de brug van onze Lievevrouw ſtond de nen leeuwenhuyd, 't zinnebeeld des oor
## tweede, en op die omhooge, tuſſchen logs, beroofd. Aan den anderen kant

"#" twee minneſtandaards van verſcheydene hieldt de nieuwe Koningin, in de gedaan- (#) De
#" brandende harten, de ſtandbeelden van de te van (2) Pallas, oenen Olyftak in de #"
Eer, Vruchtbaarheyd, en Liefde, wier rechter hand, en de rondom haar geplaatſte XIV.
Louistom.
I. Pag 313.
laatſte de ſamengekoppelde wapenſchilden Nimfen de onderſcheydene wapen

#

er
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der ſteden, welke door Spanje by 't getrof. Vreede door den Huuwelyksgod Hy- 1669.
fen Vreedeverbond aan de kroon van men gemend, en door den Franſchen TT
Vrankryk waaren afgeſtaan. De laatſte Haan en Spaanſchen Leeuw voortgetrok
eerpoort, op de plaats van den Dolfyn ken wierdt. Desgelyks ziet men eenen
opgerecht, verbeeldde in een tafereel, on praalboog op deezen legpenning ver
der den groflyvigen Herkules, die de beeld, welke wel eerſt in 't volgende
Franſche werreld torſte, beyde hunne jaar , doch echter op dit geſlooten
Majeſteyten, zittende op eenen zeegewa Vreede- en Huuwelyksverbond gemunt

gen, welke tuſſchen de Eendragt en den

1S,

Op de eene zyde ziet men, boven den middelſten der drie doorgangen, eenen ſtapel afgelegde

wapenen, ten bewyze dat de oorlog geëyndigd is. Voorts zyn de # met Olyf- en Mirte
loof, mids zoowel de Vreede geſlooten, als 't Huuwelyk voltro en was, omwonden, en

de bovenvoorgevel met troſſen van 't zelfde loof behangen. Het randſchrift luydt aldus:

PAc1 AETERNAE, PACTIsguE HYMENEis 1661.
w

oP DEN EEUWIGEN VREEDE, EN 'T BESPROKEN
HUUWEL rK. 1661.
-

-

-

r
-

- .. . .

.

.. . ..

.

t

*

-

Rondom het gekroonde Franſche wapenſchild ziet men, op de andere zyde, de Ridderlyke
halsbanden van den Heyligen Geeſt en Sint Michiel, en die beyden omzoomd met deeze
ſpreuk:

NIL NIS1 coNsILio.
NIETS DAN MET BEL ETD.

Gelyk de Vereenigde Geweſten de geweeſt is. Doch hoe 't daarmede zy,
Heeren van Merode, Amerongen en Hu
malda naar Spanje en de Heeren van Gent,
Beuningen
en Huybert (1) voor buytenge
(1) Holl.
Merkurius woone Afgezanten naar Vrankryk zon
166o.
den, om beyde de Koningen dier ryken,
pag. 59
zoo wegens den onderling geſlooten
Vreede als het daarby bedongen. Huuwe
lyk, geluk te wenſchen, zoo hadden zy

immers hy vertrok in der yl hierop naar

het ſlot Kroonenburg, en zynde te Got
tenburg, tot het houden van den Ryks
dag, aangekomen, gevoelde hy den vyfen
entwintigſten dag deezes jaars, zich van
eene zwaare verkoudheyd, verzeld met

(3) eene ſlapheyd der leden, hoofdpyn, (3) Hoij:

en heete koortſen, aangetaſt, welke wel #g.
door eenige ingegeevene geneesmiddelen 16.
de uyterſte poogingen ondertuſſchen aan voor eenigen tyd geſtuyt wierdt, doch
gewend, om tuſſchen de Koningen van den zeventienden van Sprokkelmaand
Deenemarke en Zweede eenen Vreede te zich opnieuws, met allerhande zwaare
ook door hunne Gezanten in 't Noorden

bewerken.

Welke laatſte ondertuſſchen

toevallen, onder eenen geſtaadigen buyk

de tyding van de hiervoorgemelde neder loop zoodaanig verhief, dat zy hem, ten
laag der zynen, en van het verlies van 't (4) twee uuren des nachts van den tweeën- (4) Holl.
geheele Eyland Funen, door den ontvlug twintigſten der zelfde maand, in den ou- # g:
ten Prins van Sultsbach en den Veldmaar derdom van zevenendertig jaaren uyt het 18.
ſchalk Steenbok, met zoo groote ontſtelte leeven rukte. Het lyk wierdt, gebalſemd
# Brandt niſſe (2) en inwendige aandoeninge des ge zynde, des avonds in eenen langen zilve
eeV. Van
van je
moeds ontſing, dat hy, gelyk eenpaarig ren geſtikten rok ten toon
de Ruyter
fol. 197. getuygd wordt, ſedert nooit recht gezond der gezien, en daarnaa, den #
van lighaam, veelmin vrolyk van geeſt van Wynmaand, op eene zeer prachtige

#,

Cee ccc 2

wyze
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166o. wyze te Stokholm begraaven' geduurende | wit paard zittende, deezen zilveren penning (r)Hon
-

twintig
onder de(1)
toegevloeide
Merkur.
ivkſtaatſide Baron Guldenſtern, als van
welke lykſtaa
menigte
desſtuyvers
volks te grabbel
gooide. #

des Ryks Rentmeeſter, in 't harnas op een

NM: ADC 'I:IV-ADENATVS5

AXII-FEBR-M-DC-IX/G

Op de eene zyde ziet men, boven eenen blooten degen, drie Koninglyke kroonen, zynde het
gewoonlyke Zweedſche wapen, onder dit byſchrift:
ISTO CREVIMUS EN SE,

Doo R DEEZEN DE GEN zrN wr G Rooz Er
GEWORDEN.

De andere zyde heeft geene verbeelding, maar alleen den tyd van 's Konings geboorte, kroo
ning, en droevig afſterven, op deeze wyze:

CAR O L U s GUST Avus R Ex sUE CIAE,
NATUS VIII NOVEMB R1s; MDCXXII:

CO R ON A T US VI JUNI 1, MD CLIV.

DENATUS XII FEBRUAR11; MD CLX.

KA R EL G Us TA A F K ON IN G VA N z WE E D E,
#

GE BOOR EN DEN 8. VAN SLAG TMAAND, 1622:

i

GE KRO OND DEN 6. VAN ZOMERMAAN D, 1654:

EN GESTORVEN DEN 1z VAN SPROKKEL MAAND, 166o.
Deeze dood rekenden de Deenen voor

Koningryken gevolgd was. Deeze be

eene zeer groote winſt, naardien hy een kendmaaking was met eenen brief van de
(-)Brandt vyand was (2), die byna alle Koningen Koninginne Voogdeſſe Hedwig Eleonore
#
e Ruyter des aardbodems in ſtrydbaarheyd overtrof verzeld, welke ſtraks ook, op 't overly
#" en hen nog onlangs tot die benaauwdheyd den van haaren Gemaal, aan alle de Land
gebragt had, dat zy des zelven juk niet voogden , Krygsbevelhebbers , Stede
dan door de krachtdaadige hulpe der Wer voogden, en allerhande Bewindsmannen
eenigde Geweſten waaren ontkomen. In des Ryks beval, om, volgens den laſt door
Zweede integendeel was men in de uyter haaren Gemaal in zyn leeven gegeeven,
ſte droefheyd en verſlaagenheyd, en gaf het gemeene welweezen te behartigen, de
de Afgezant dier Kroone, den veertien krygsvolkeren aan te moedigen, en in be
den van Grasmaand, aan de Algemeene hoorelyke tucht te houden (5), onder belof (5)Holt
-

Met 166&
zo
Vereenigde Staaten van het droevig afſter te van hen in het gebrek, te zullen te hul- anno
(s) Holl. ven zyns Konings (3) by geſchrift kennis, pe komen, en den ſoldaaten hun achter- # 19.

# met betuyginge, dat hoe zwaar ook weezen bezorgen. Doch hoe 't daar
#ºr's dit verlies waare , het Ryk Zweede mede waare , immers de Koning, het
5.

echter zyn betrouwen op des overlee krachtigſte ſteunſel des Ryks, was over
dens Zoon, mede Karel genaamd, ſtel leeden, en dus de Kroon tot een kleyn on

(#) Aize- de, die onder de Voogdy van de Konin mondig Kind overgegaan: waarvan de ge

#n gin zyne Moeder, en de getrouwe mede dachtenis op deezen penning bewaard
#g, hulp der voorzigtige Ryksraaden, zynen wordt.
#' (4) doorluchtigen Vader in de naagelaatene
Op
V
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166o.

-

ſa-

Er

#N:

l

%

TRAID :-

##

#kVºg,ExxXVII
LX XIXT:ANEN
E. ###
M:III-Dºviſºr
&#%REGNAYITANOSX &##

j/

&#%$#v Mºvili gle): W
&#Ak)r.D VI:42 fº:

Op de voorzyde ziet men den overleeden Koning op eenentroon zitten, en de verlaate Ko
ninglyke Zweedſche kroon op het hoofd van zynen jongen Zoon, die nog zeer kleyn en aan zy
ne voeten op een kuſſen geknield is, zetten. Omhooge wordt hem in een hemellicht eene
andere Kroon, door eenen arm die uyt de wolken komt, toegerykt. Voorts is de rand om
zoomd met dit byſchrift:
/

AETERNAM SIBI RESERV AVIT.
DE EEUWIGE HEEFT HY VOOR ZICH BEHOUD EN.

Op de rugzyde leeſt men, zoo rondom als binnen eenen Mirtekrans: die ook een zinnebeeld van
(1) lykrouwe is, dit Latynſche opſchrift:

(#iërii
#
ib.
e

#
#j
#

- ,

CURAM RELIGIO NIS, CUSTOD IAM LEGUM,
MAJESTATE M PUBLICAM,

TUTEL AM CIVIUM, VITAM IMPERII,
CAROLUS GUSTAV US REX SUECIAE,

CAROLo FILIO REGn. HAEREDI TRADess,
OBIIT XII FEBRUARI 1 M DCL X:

VIXIT ANNOS XXXVII, MENses III, D 1 Es VI

REG NA VIT ANNOS

V, ME Nses VIII, D, E s VI.

KAREL GUs TAAF KoNING VAN ZWE E DE
DE ZORGE DES GODSDIENSTS, DE B E WAAR ING DER
WETTEN,

DE RrKS MAJES TE rT, EN DE BESCHERMING
DER BURGEREN,

ALS DE ZIEL DE R HEERSCHAPP TE,
AAN Z2 NEN ZOON KAREL DES RTKS ERFG E NAAM

AFSTAAN DE,
IS DEN 1z. VAN SP ROKKE LMAAND, 166o. O VERLEE DE Ni
HEEFT 37. j AAREN, 3. MAANDEN EN 6. DAG EN GELEE FD:
EN 5. JAAREN, 8. MAAND EN, EN 6. DAG EN GE REGEERD.
Met

hoegroote moedigheyd het Ryks- ook by de hand genomen wierdt, zoo

beſtier door de Koninginne Moeder, als | was en bleef echter het Zweedſche ryk,
Voogdes van haaren minderjaarigen Zoon, 'onaangezien Vrankryk en Engeland des
II. Deel.

D dd d dd

-

zelfs

474

N E D E: R. L. A N D S, C H E | | |

166o. zelfs belangen by alle voorkomende gele naamſte geſchillen uyt den weg geruymd:
genheyd krachtdaadig voorſtonden en on zulks aan de Ruyter bevel kwam van de
derſteunden, in zoodaanige beſlommering Zweedſche vloot niet langer ingeſlooten
verward, dat de zaaken dier Kroone niet te houden, maar vry te laaten vertrekken,
dan door het maaken van eenen Vreede

ja des noods zelf met lyftogt te verzor

met de tegens haar in oorlog zynde Moo gen. Dit was eene blyde tyding voor het
gendheden, konden herſteld worden. Zweedſche bootsvolk, 't gene ten minſte
Temeer, dewyl de Admiraal de Ruyter zevenhonderd ſterk niet meer dan voor vier
met de Nederlandſche oorlogsvloot thans dagen eetens had. Doch deeze eerſte
meeſter der zee zynde de Zweedſche in de vreugde wierdt eerlang nog veelmeer ver
haven van Landskroon, gelegen op het groot, doordien den zevenentwintigſten
vaſte land in Schoonen boven Kroonen van Bloeimaand, naar de Deenſche (3) en S##
(1) Brandt burg, zeer naauw bezet en (1) ingeſlooten Zweedſche
volko- #
foi Brandt
336,
men Vreedeoude
in detydsrekening,
(4) handeltentdetuſſchen
#
van
hieldt,
ondanks
zelfs
der
Afgezanten
van
eev. Van
de Ruyter.
fol. zo6.
de Ruyter
Vrankryk en Engeland, die met zwaare be het Zweedſche leger
t

#

dreygingen en harde woorden de Neder ge, ten overſtaan der Heeren Middelaaren, fol. “9.
landſche Gezanten poogden over te haa en onder 't losbranden van het handge
len, om aan de Ruyter laſt te zenden, van ſchut der op de wacht ſtaande Zweedſche
de Zweedſche vloot ongemoeid te laaten en Deenſche krygsbenden , volkomenlyk

uytloopen. Doch deeze bedreygingen wierdt geſlooten en ondertekend. By
waaren van weynig klem, dewyl ze geene deezen Pays bedong de Koning van Deene
ſcheepsmagt t'hunnen gebiede hadden. In marke eenige plaatſen, die by 't verdrag van
tegendeel zoo gaf de tegenwoordigheyd Rotſchild te voore doorhem waaren afge
van 's Lands oorlogsvloot in het aanraa ſtaan, de ſtad en 't ampt Drontheym, en
den en bevorderen der Nederlandſche Ge 't eyland Bornholm, doch dit laatſte on

zanten van den Vreede eenen geweldigen
## naadruk. Ook wilden (2) de Zweeden hun
de Ruyter ne oorlogsſchepen niet langer, naa de dood
fol. *ro van den Koning, in de waagſchaal, noch
het Ryk aan het wispeltuurige lot des oor
logs bloot ſtellen; 't gene hunne zaaken
-

der 'tgeeven van zekere vergelding, voorts
alles wat de Zweeden op Zeeland, La
land, Falſter, en Meun ingenomen had
den. Ook wierden (5) vier tonnenſchats, (3) Brandt

door de Zweeden eertyds geëyſcht wegens #
ſchaade in Guinea geleeden, geheel quyt-fol.2 i

met eene wiſſe nederlaage dreygde. En geſcholden , doch die behielden daar
dewyl de Deenen ook aan den anderen
kant vreesden, dat, ingeval de oorlog
bleef duuren, Vrankryk en Engeland wel
openlyk de zyde van hunnen vyand mogten
kiezen, zoo wierdt eyndelyk de bemidde
ling dier twee Kroonen en der Vereenigde
Geweſten, door de twee Koningen Frederik
den III, en Karel den XI aangenomen, en
daarop door den onvermoeiden yver der
wederzydſche Gezanten in 't kort de voor

,'

tegens Schoonen, Halland, Bleeking, en
Bahus : en wierdt het derde lid van 't

Rotſchildſche verdrag, inhoudende de
uytſluyting van vreemde oorlogsvlooten

uyt de Ooſtzee, willens achtergelaa
ten, en dus vernietigd. Zoowel den tydt
ven het ſluyten van deezen Vreede,
als de gedachtenis des zelven, vind ik

op deeze twee Deenſche penningen be
waard.

-

k'

,

-

I. Het borſtbeeld van den Koning van Deenemarke, verſierd met de Ridderordre van den
Elefant, en omhangen met eenen Koninglyken mantel, ſtaat op de voorzyde van den eerſten,
binnen deeze tytels:
e

4 -

-

:

|

.| |.

. . ..

-

- -
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'
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FRID ERICUS III, DE 1 GRAT 1 A DAN IAE, NORv E G 1 E,
VAN DA Lo R U M GoT H. o R U M QUE REX.

FREDERIK DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
DEE NEMARKE, NOORWEGEN, WE ND EN,
EN GO TTHE N.

De zoogemelde Ridderordre van den Elefant is den zeſtienden van (1), Zomermaand vyftien- () Imhof
honderdtachtig, door Frederik den II. Koning van Deenemarke, oggerecht, als wanneer aan zy- Notit,
ne Dochter Auguſta op eene plegtige wyze de Doop bediend wierdt.
S. R. Imp.
Eene hand, houdende een bloot zwaard, hakt met het zelve eene tweede af, die naar de #ºok

#e kroon grypt

en waaronder COP EN HAFEN ſtaat, binnen dit buytenſte rand- "

CIDIlft :

1659, DEN x1 FEBRUARv,
SE IN T DIE SW ED EN.

zU NACHT UMB z. VOR COPENHAF en
MIT EIN EN GENERAL en STURM ANGEFAL N,

UND SICH GEËN DET MORGENS UMB r.

1659. DEN 11. VAN SPROKKELMAAND,
HEBBEN DE ZWEEDEN
De s NAC Hºrs oMTRENT 2. UUREN Voor koPPENHAGE
MET EENWE NV ALGEMEENEN STORM AANGEVALLEN,
DIE 'S MORG ENS OMTRENT 5. UUR EN
GE ÉrN DIGD IS.

Onder de gemelde hand met het zwaard, leeſt men nog dit Hebreeuwſche en Latynſche op
ſchrift, boven eenen rotsſteen:

##

EBEN (2) EZ ER.
SOLI DEO GLORIA.

Y. 12.

STEEN DER HULP E.
AAN GOD AL LE EN DE EE R.

Waarvan de zinſpeeling hiervoor (*) reeds is uytgelegd.
Voorts
ſtaat, ter gedachtenis van den geſlooten Vreede, op den gemelden ſteen dit opſchrift: ## Deei
fel. 447s

FRIED: DEN 27. (3) MAY 166o.

(3) Aitze
ma zaaken

van ſtaat

w

en oorl.

VREEDE: DEN 27. VAN BLOE IMAAND, 166o.

IV. deel,
fol. 562,

II. De laatſte heeft de zelfde rugzyde, en op de voorzyde het wapenſchild van Koppenhage,
met drie helmen gedekt, en door twee Leeuwen vaſtgehouden, zonder byſchrift.

D dd dd d 2

-
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166o.

Aldus beſchermden de Vereenigde Ge- [vermids hunne bemiddeling niet ſlechts
weſten gewapenderhand hunnen Bondge- | in woorden had beſtaan, maar met eene
noot, handhaafden de vrye, zeevaart, en | zeer ontzaglyke oorlogsvloot daadlyk was

maakte hun naam daardoor in aller Hee- onderſteund geweeſt.
ren hoven eenen aanzienlyken opgang,

, - -

- '

- -

-- -

- -

w

BEscHRY
-

- - - -

- -

7

BEsc HR Y v ING
NEDERLANDSCHE
HISTORIPENNINGEN,
D E S TW E E D EN
S E S D E

DE E L S

B O E K.

Aazoo bloedigen en zoo lang rechtsbrieven begunſtigd, waarby het naa
duurigen oorlog de gewenſch maaken van zyn uytgevonden konſtwerk
) te Vreede tuſſchen de Konin aan ieder op zeer zwaare ſtraffen verboo
RT-

KÖ,

S# gen van Spanje en Vrankryk den wierdt. Sedert nog zesentwintig an
-

4 eyndelyk getroffen, en ook | dere ſtukken uyt het oorlogſchip van den
Onderadmiraal Witte Korneliszoon de

de ruſt tuſſchen die van Zweede en Dee

nemarke in 't Noorde, door de bemiddelin

-

Wit, 't gene ſtaande het gevecht van (2) ##

der Vereenigde Geweſten, en met de hulpe den Lt. Admiraal van Obdam tegens de de Ruyter
des Franſchen en Engelſchen. Afgezants, Zweeden in de Sont, den achtſten van fol. 154
herſteld zynde, begoſten nu alom de zwaar Slagtmaand over twee jaaren, gezonken
den tot ſpaaden, en de ſpieſen tot ſikkelen was, hebbende opgehaald, kwam hy op

geſlaagen te worden, en arbeydden ieders de uytnoodiging en door toedoen van den
gedachten niet zoo zeer om allerhanden Heer Marſelis van der Goes in Zeeland,

moordgeweer , alswel om zoodaanige vermids voor Weſtkappel het koopvaardy
werktuygen uyt te vinden, die den inge ſchip van den Hopman Waterdrinker met
zeetenen tot dienſt, den koophandel tot eenen zeer grooten ſchat aldaar vergaan en
nut, en het menſchdom in 't algemeen tot in volle zee gezonken was. Onder het
eenig voordeel bequaam konden weezen. opzigt van de zes Heeren (*) Gemagtigde (*) Gecom:
Onder de ontdekkingen van dien aardt in Raaden van Zeeland, te weeten Reynier #".

dit jaar gedaan was zekerlyk die van den van Beke wegens Middelburg, Gaſper In-

-

## Heer Trewleben (1) geene van de minſte. gels wegens Vliſſinge, Job de Jong we
# Welke aanmerkende hoe groote ſchatten gens Zierikzee, Gerard van Niſſe wegens

#, de zee, by t vergaan de ſchepen, dage Goes, Willem Vryberghen wegens Thoo
# lyks inzwolg, zich had bevlytigd om len, en Johan van Maurigneault wegens
eenig middel uyt te vinden, waarmede
men de goederen, die in de zee zelve
verzonken waaren, weder konde opviſ
ſchen. Naa lang zoekens vondt hy zeker

(3) Veere, midsgaders Adriaan Vett Loon- Gysmalle
trekkend Raadsman, en Peter de Huy- gang Kro

bert Geheymſchryver des Lands, ſtelde #
de
voorgemelde
met zoo
goede fol:
uytkomſte
zyneTrewleben
uytgevondene
nyptangen
#. CIi

konſtgevaarte als nyptangen uyt, 't gene
men naar den grond liet zinken en dat hoe althans, tot verwondering van al de wer
het krachtiger te ruggetrokken wierdt, reld en voordeel der eygenaaren van het
hoe het ſterker de zaaken, welke het aan gezonken ſchip, te werk, dat men, zien
trof, vaſthieldt. . Hebbende dan door de de groote menigte (4) van 't geviſchte (4)Aitze

de hulp van dat konſtwerk voor Gotten zilver, edelgeſteente, geſchut , en ande- #
burg uyt zeker Deenſch oorlogſchip So re dierbaare goederen, ter eeuwige ge- en oorl.
phia genaamd, 't gene voor zeſtien jaaren dachtenis van eene thans zoo welge- #
aldaar gebleeven was, twintig metaale lukte, doch voorheen onbekende uytvin-

ſtukken geſchuts geviſcht, wierdt hy door ding, deezen volgenden penning aldaar ge
den Koning van Zweede met zekere voor
II. Deel,

munt heeft.
Eec eee

Op

-
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Op de voorzyde ziet men op het eyland Walcheren Weſtkappel in 't verſchiet, voorwaart het
Zeelandſche wapenſchild, door eenen Meerman en eene Meermin vaſtgehouden, tuſſchen beyden
door twee ſchepen een derde, 't gene gezonken was, uyt den grond opwinden, en omhooge,
onder het wapenſchild van den Heer vander Goes, op eenen wimpel dit opſchrift:
MARcE LL Us VAN DER GOES SOLI DEO HONOR EM
ET GLORIA M.

MARSEL IS VANDER GOES GEEF2 DAARVAN DE EER EN
LOF AAN GOD ALLEEN.
1) S. van

#
Dees Marſelis was de derde Zoon van Kornelis vander Goes en Kornelia van Eversdyk, Heer van
# fol (1) Nieuwvliet, en getrouwd geweeſt met Agatha Magnus, by welke hy twee Dochters Kon
: " ſtantia en Maria gewon, wier eerſte met Peter van Borſſelen Heer vander Hoog, en de
# ibid. tweede met eenen (2) uyt den Huyze van Spange trouwde,
fol. 97o.

Binnen eenen krans, waar aan de naamen en wapens der acht gemelde Heeren Gemagtigden
wegens Zeeland gehecht zyn, leeſt men op de tegenzyde dit opſchrift:

IN MEMORIAM REI,

QUA ARTE ADMIRANDA PRIORUMQUE SAECULORUM
COGITATA SUPERANTE,

PROPE VALACHROS IN PL ENO AC AESTUANTI MARI,
SUB AUSPICIIS SENATUS ZEL AND ICI,

AC PROCURANTE MARCEL Lo GOESIO,
E NAVI SUBMERSA AC D IS RUPTA,

PROFUNDUMQUE SUB AREN IS LATITANTE, IMMEN SA ARGENTI TUM RUDIS TUM SIGNATI VIS,
GEMMAE PLURES,
ACTOR MENTA BELLICA SUBDUCTA,

SERVATA, AC VETERIBUS DOMINIS EX JURE
RESTITUTA SUNT. 166o. .
TER

H I ST O RIP EN N IN GEN.

- VI. Boek.
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TER GEDACHTE NIS,
DAT DOOR EENE WONDERBAA RE
EN HET VER NUFT D ER VOOR IGE EEUWEN

TE BOVEN GAAN DE KONST,

B r WALCHEREN IN DE VOLLE EN WOESTE ZEE,
(*) Gecom:

ONDER HET GEZAG DER GEMA GTIGDE (*) RAAD EN

mitteerde
Raaden.

VAN ZEELAND,

-

-

EN DE BEZORGING VAN MARS ELIS VAN DER Go Es,
E ENE GROOTE ME NIGTE

zoo VAN owGEMUNz ALs GEMUwr zILVER,
VEELE E DE LE GESTE EN TEN, EN STUKKEN GESCHUTS,
UrT EEN GEZONKEN, GE BARSTEN, EN DIEP ONDER 'T

#

ZAND GEWELD SCHIP Z rN OPGE HAALD,

23:)

BEHovD EN, EN Vro LG EN's 'T RECHT
AAN DE oUDE ErGENAARS WE DER GEGE EVE w. 166a.

Gelyk de eygenaars van dit vergaane geleezen zekeren brief des Konings, door

ſchip door zulk een ongemeen konſtwerk zynen Gemagtigden Greenville aan 't Huys
tuyg weder in 't bezit hunner verloorene overgeleverd, op 't vertoog van Monk
ſchatten, zoogeraakte ook Koning Karel in overleg tradt, of men den Koning we
van Engeland, op eene nietmin wonderbaare der zoude inroepen. Om dit uyt te wer
en onvoorziene wyze in dit jaar in 't bezit ken had dees nu zoo vaſte maatregels ge
zyner zoolang ontweldigde Ryken. Want nomen, door de bitterſte vyanden van 't
de nieuwe
Richard
Kromwel Koninglyke huys ondertuſſchen buyten
bezat
wel Beſchermheer
de zelfde magt,
doch geenszins

,
•

)n

bewind geſteld te hebben, dat de herſtel

de

de zelfde bequaamheden zyns overleeden ling der Koninglyke magt met algemeene
Vaders, en vondt zich dierhalven eerlang ſtemmen wierdt goedgekeurd, de afkondi

en

genoodzaakt het oude Parlement weder te

ſt)Lartey laaten (1) vergaderen, ja zyn hooge Staats

# daarvan zoo te Londen als Weſtmun

er met de gewoonlyke plegtigheden ge (3) Larre

# gezag af te leggen, en aan het zelve over daan, en een (3) ſtaatlyk Gezantſchap aan #
et. to
V foi" te geeven. Dus het hooge bewind in han den Koning afgevaardigd, om hem tot IV. #"
369
den hebbende leyde het toe om opnieuws het bezitneemen zyner Rykente noodigen, 386.
eene Staatſche regeering in te voeren, en en met een vyftigduyzend ponden ſterlings
beval aan de Opperbevelhebbers Lambert tot het doen der reyze te overhandigen.
(2)Larrey en Monk (2) hunne onderhoorige legers af Zoo gewenſcht verzoek en 't aangeboo

# te danken. Ondertuſſchen verklaarden zich den geld wierden van den Koning met on
V foi" geheel Ierland en Schotland voor den gemeene vreugde te Breda, daar hy zich
Hoofdbevelhebber Monk, die zich ook thans op het ſlot van zynen Neefs den
veynzende geheel ſtaatsgezind te weezen, Prins van Oranje-ophieldt, ontfangen,

38o.

even hierom tot Hoofdbevelhebber van de

geheele landmagt door 't Parlement ver
klaard wierdt. Dus meeſter van 't leger
zynde, zettede hy Overton, Stedevoogd
van Hull af, ontbondt het oude en beriep

dewyl om zyne herſtelling uyt te werken
geen bloed vergooten, noch hem eenige
harde voorwaarden gevergd waaren, maar
hy integendeel zyn geluk, volgens den
inhoud van deezen gedenkpenning, over

een nieuw Parlement,'tgene den vyfden van den nyd van alle zyne vyanden thans zag
Bloeimaand begoſt te zitten, en hebbende zeegepraalen.

Eee eee 2

De
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De rand der voorzyde, die het gelaurierde borſtbeeld van den ingeroepen Koning voert, is
omzoomd met deeze tytelen:

CAROLUS II, DE 1 GRATIA MAGN.AE BRIT ANN1AE, FRAN c1 ME,
ET HIBERN 1 AE REX.

KAREL DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
GROOT-BRITTANj E, VRANKRYK EN IERLAND.
Y

:

G#

Op de rugzyde wordt de Nyd van 's Konings vyanden door Pallas, de Godin der Wysheyd,
vertreeden, onder deeze (1) byſpreuk:

II. od. zo.

W. 4.

INVIDIA MAJOR.
GROOTER DAN DE NTD,
:: --------- -----------------

Niet zoodra had men in de Vereenigde De Algemeene Staaten hun afſcheyd by
Geweſten deeze aangenaame tyding ont-\ den Koning ſedert genomen hebbende,
fangen, of de Algemeene Staaten deeden vertrok die te paard den (4) tweeden van #
door zeven hunner Leden, onder den tytel Zomermaand uyt 's Graavenhaage naar #"
van Buytengewoone Afgezanten, evenals Schevening, wiens ſtrand en duynen #.y
ook die van Holland door drie anderen, met meer dan vyftigduyzend menſchen,
den Koning deswegen begroeten, en hem die de nieuwsgierigheyd uytgelokt had,
tegelyk uytnoodigen, om in 't derwaart vervuld waaren. Niet zoohaaſt was de
reyzen 's Graavenhaage aan te doen. Daar Koning alhier van zyn paard geſteegen, en
hy, alom in 't doortrekken van de andere hem nogmaals door de Staaten van Hol
-

-

-

(3)Journal ſteden Koninglyk zynde ingehaald, (2) land geluk op zyne reys gewenſcht, of hy
##,
ge
du Roy en op laſt der Staaten van Holland met een ſtapte, naadat hy van zyne Zuſter, den
äe #” ongeloovelyk getal van karroſſen tot half Prins van Oranje zynen Neef, en alle an

#
ett. fol. wege Delft tegemoet gereeden en ontfan dere perſoonen van aanzien afſcheyd geno
-

33-

-

-

gen, den vyfentwintigſten van Bloeimaand
belandde. Sedert wierden veele dagen met
gaſteryen, het doen van geſchenken, en
wederzydſche pligtpleegingen geſleeten:
ja het behaagde zyne Majeſteyt, ſtaande

men had, in eene ſierelyke toegeſtelde

Pink (5) en uyt die weder naderhand in (5)journal
eene Koninglyke ſloep, die hem nevens #"
verſcheydene andere door den Admi- Rºlſtoj.
raal Montaigu was te gemoete gezon

haar verblyf aldaar perſoonlyk in de Ver den, omtrent elf uuren aan boord van des
gadering zoo der Algemeene Staaten als zelven oorlogsſchip bragt. Naa gehouden

(3)Journal der byzondere van Holland te (3) verſchy maaltyd nam hy nogmaals afſcheyd van

## nen, en haare erkentenis wegens de ont
toi,

den Prins van Oranje, de Gemagtigden
fangen beleefdheden te betuygen, van der Staaten van Holland, en anderen,

haare Koninglyke geneegenheyd te verze

die hem tot hiertoe verzeld hadden, liet de

keren, en haare Zuſter, nevens den jon zeylen ophaalen, en zettede zyne reys voort
gen Prins van Oranje haaren Zoon, en naar Engeland. Wegens welk zyn vertrek
des zelven geheel Vorſtlyke Huys in de uyt Holland, aldaar deeze twee gedenk

goede gunſt van die beyde te beveelen,

penningen gemaakt zyn.
De

H IS TO R I P EN N IN GE N.
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I. De voorzyde van den eerſten, voert het borſtbeeld van den herſtelden Koning, en omhooge

':

dit opſchrift:

ſolº

CAROL US DE II.

IJl.

/
-

-

Op de tegenzyde ziet men de Engelſche oorlogsvloot onder zeyl, met welke de Koning uyt

Holland naar zyne Ryken voer, en onder die in eene zeeſchulp, voorts dit opſchrift:
SYNE MAJ Est EY T IS UIT HOLLANT VAN SCHEVELING
AFGEVAR EN NA ER SYN CON IN CRY KEN:

ANN o 166o; JUNI 2.

Boven de gemelde vloot vliegt de lofblaazende Faam, welke eenen wimpel in de ſlinker hand
houdt, waarop te leezen ſtaat:
SOLI DEO GLORIA.
GO DE ALL EEN DE EER.

Dewyl men zyne herſtelling als door God en geene menſchen gewrocht aanzag. Rondom al
het welke dan nog in den rand deeze (1) ſpreuk van Ethan geleezen wordt:

1) Pſalm
#
- 25

IN NOMINE MEO EXALT A BITUR CORNU EJUS.
PSAL M o 89.
II. Deel.

F ff fff

ZYN

N E D E R. L A N D SC H E
Z rN HOORN ZAL IN MY NEN NAAM VERHOOGD
WOR DE N. PSA LM 89.

II. De tweede heeft de zelfde rugzyde, doch op de voorzyde het borſtbeeld des Konings in 't
harnas, omringd met dit verſchillende randſchrift:
CAROLUS II, D E1 GRAT 1 A MAGN.AE BRIT ANN1 /E, FRA N C 1 /E,
ET HIB ER N IAE REX.

KAREL DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
GROOT BRITTANj E, VRANK RTK, EN IERLA ND.

(1) Holl.
Merkur.
166o.
pag. 97.

Eerlang had men, door afgezondene wiens huyzen met tapyten en groente
brieven van den Admiraal Montaigu, te van 't Zuydwerk af verſierd, en de ſtraa
Londen de gewiſſe tyding odtfangen, dat ten door de in de wapenen gekome
de Koning des nachts ten elf uuren (1) tot Burgery, Gilden, (4) en Waterlieden tot (4)Holl.
zeven mylen van de Hollandſche kuſten Whitehall
toe dier
ter werzyden
In 't naderen
ſtad kwambezet
eene waaren.
geheele #
: Pag.
gevorderd en van zins was te Douvre te
landen: werwaart dierhalven de Hoogbe ſchaar jonge Dochteren alle in 't wit ge
velhebber Monk, in gezelſchap van eeni kleed, met palmtakken en toortſen in de

ge krygsknechten, met eenen brief van het handen den Koning te gemoete treeden,
Parlement aan den Koning des nachts ver en den weg met bloemen beſtrooijen.
trok, welke den vierden van Zomermaand Op 't Sint Joris veld wierdt hy door den
aldaar aanlandde. Zyne Broeders de Her Hoofdſchout en verderen Magiſtraat dier
togen van Jork en Gloceſter waaren de Hoofdſtad verwelkomd, en het zwaard
eerſten, die aan land ſtapten, en die in van Staat aangebooden; het gene de Ko
middels van den Koning zelf gevolgd wier ning gunſtig aannam, die het hen ſtraks
den, welke niet zoodra den Engelſchen bo ook weder terug gaf, en zynen weg, met een
dem betradt, of nam zynen hoed af, ſloeg prachtig gevolg van alle de hooge Ampte
zyne ooge naar den Hemel en zyne handen naars en Ryksbedienden, naar Whitehall,
te ſamen, en dankte God, wegens dat het onder 't luyden der klokken , tuſſchen
zyn onnaaſpeurelyk Raadsbeſluyt en zyne de Lyftrawanten van den Hoogbevelheb
Voorſchikkinge behaagd had hem in 't ber Monk, vervolgde.

Naa alhier een

vreedige bezit zyner ervelyke Ryken, weynig vertoefd te hebben, vervoegde
zonder bloedvergieten, te ſtellen. Zoo hy zich zoo in 't Hooger-, als Laager
dra Monk den Koning geland zag, tradt huys, om die beyden van zyne geneegen
# hy toe om zich voor zyne voeten (2) te heyd en goede gunſte te verzekeren, 't ge
# werpen: doch zyne Majeſteyt, dit niet ne de Koning met zoo groote Majeſteyt
#ol. willende gedoogen, hefte hem op, en en teffens vaderlyke tederheyd verrichtte,
380.
omhelsde hem op de allertederſte wyze, dat beyde die Huyzen goedvonden den
als zynde door zyne tuſſchenkomſt haare zelven deswegen op cene plegtige wyze
All •

In-

-

-

-

herſtelling, wel meeſt tewege gebragt. te bedanken. Den geheelen nacht ſcheen
Ja het behaagde den Koning, te Douvre de ſtad in volle vlam te ſtaan, door de al
onder een zonneſcherm zyne intreede om ontſtokene vreugdevuuren: de Afge
doende, den zelven onder 't gaan nietal zanten van Vrankryk, Deenemarken,
leen by de hand te houden, maarook te Zweede, en Portugaal ſmeeten veel gelds

Kanterbury door den geheelen Magiſtraat te grabbel, en die der Vereenigde Gewes
zynde ontfangen, met de Ridderordre ten hadden onderanderen (5) voor hun (5)Holl.

van den Hoosband te begiftigen, wier huys eenen hoogen ſtaak pektonnen opge-#«,
# eertekenen hem door de Hertogen (3) recht. Met een woord alles weergalmde pagioi.
#g van Jork en Gloceſter zelfs wierden aan van vreugd, wegens deeze intreede des
99,
r

gedaan.
Den naar
negenentwintigſten
van herſtelden Konings, waaraan ook de zes
Bloeimaand,
de Engelſche tydreke
volgende gedenkpenningen hunne geboorte
ning, deed de Koning op eene zeer ſtaat verſchuld zyn.
lyke Wyze zyne intreede te Londen;
I. Het

H IS TO RIP EN N IN GEN.

VI. Boek.

-JLET- - TE sººf ET:

SFELICITAS-BRITTANNIN
29 MAII-I66o.

:

I. Het weergalooze borſtbeeld des herſtelden Konings wordt op het voorſtuk van den eerſten
geſien, wiens rand met deeze tytelen omzoomd is:
Fff fff z

-

CA
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166o.

CARO LUS SECUN DU S, D E 1 G R AT 1 A MAG N E BRIT AN N 1 AE,
FRAN C 1 AE ET HIB ER N 1 AE REX.

KA REL DE TWEE D E, D OOR GO DS GE NA DE KONING
VAN GROOT BRITTANj E, VRA NK RTK,
EN IERLAND.

Het ruggeſtuk verbeeldt Grootbrittanje in de gedaante van eene zittende maagd, die in de
ſlinker hand eene ſpeer en aan haare zyde een ſchild heeft, waarop de kruyſen van Engeland en
Schotland gezien worden. Tot haar nadert Koning Karel, in de gedaante van Herkules, zynde

verzeld met Pallas de Godinne der Wysheyd en met de Gerechtigheyd, en doende door de eene
haaren Olyf- of Vreedetak, en door de andere de Schotſche diſtelbloem aan Grootbrittanje
aanbieden. Voorts ſtaat op den voet dier zyde:
FELICITAS BRITTAN NIAE: 29. MA II, 166o.

DE GELUKSTAAT VAN GROOT BRITTANj E: DE N 29.
VAN BLOEI MAAND ; 166o.

II. De rand van den tweeden, wiens eene zyde het borſtbeeld van den Koning voert, is om
zoomd met deezen tytel:

AUGUST ISS 1 Mo CAROLO SECUNDO, PAT R1 PA T R1AE.

AAN DEN DOOR LUCHTIGSTEN KAREL DEN TWEEDEN,
VADER DES VADERLANDS.

(i) Juven . Nevens Grootbrittanje, 't gene boven zynen naam op den voorgrond der andere zyde gezeeten

#s
& ſat.

is, ziet men den Koning, zyne Moeder, Zuſter, en twee Broeders, in de gedaante van Her
kules, Pallas, Merkuur, de Vreede, en Voorzigtigheyd verbeeld, midsgaders omhooge dit boven
geſtelde (1) randſchrift:
NU LLUM NU MEN ABEST.

GEEN E GOD HETD ONTBREEKT 'E R.

III. Binnen eenen Olyfkrans ſtaat op de voorzyde van den derden het Koninglyke borſtbeeld,
en in den uyterſten rand dit omſchrift:

CAROLUS II, De1 GRAT 1A MAGN.AE BRIT ANN1 AE, FRANCI e,
ET HIBERN IAE REX.

KAREL DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
GROOT-BRITTANj E, VRANKR rK EN IERLAND.

9

Voorts ſtaat onder het gemelde borſtbeeld, om aan te toonen dat dees penningten tyde van

s Konings intreede te Londen gemunt is, dit opſchrift:
ANNO RESERATAE SALUTIS 166o. DIE 29. MAII.

IN 'T JAAR DER ONTSLOOTE ZALIG HErD 166o, DEN 29.
DAG VAN BLOE IMAAND.
Dat
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naar nog
de Engelſche
of den achtſten
Zomermaand naar de onze. Eynde- am-aand
1663,
lykDat
leeſtis men
omhooge,tydrekening,
boven het borſtbeeld,
deezevan
ſpreuk:
DEUM PROVIDENTIA ATQUE MISERICORDIA VIVO.

IK LEEF Door Gods voorzIE NIGHErD EN
BARMHARTIG HETD.

Op de rugzyde ziet men het Admiraalsſchip, waarmede de Koning overſtak, en 't gene onder een
gunſtig geſtarnte, met eenen voordeeligen wind, en volle zylen het naar de Britſche kuſten
wendende, dit opſchrift in zyne vlag voert:
IPSO FAVENTE COELO.
DE HEMEL ZELF BEGUNSTIGENDE.

Op het Britſche ſtrand by Douvre, van wienstooren eene vlag waait, waarin ſtaat PRAEDE
STINATO, D EN VOOR GESCHIKTEN, worden door drie Amazoonen, beteke

nende Engeland, Schotland, en Ierland, even zooveele Kroonen nevens den Koninglyken Schep
ter den naderenden Vorſt aangebooden; binnen deezen Latynſchen dichtregel tot randſchrift:
S1 DEUS EST CUSTOS, QUIS MEUS HOST IS ER IT?
ZOO GOD MTN BE WAARD ER IS, WIE ZAL MYN
VZTAND WE EZ EN?

IV. Rondom het gelaurierde borſtſtuk van den herſtelden Koning leeſt men, in den rand der
voorzyde van den vierden, deezen tytel:
CAROLUS II REX.
KONING KA REL DE II.

Op de tegenzyde ziet men rondom de ſtar der Ridderordre van Sint Joris, tuſſchen de by
zondere wapenſchilden van Engeland, Schotland, Vrankryk en Ierland, en onder eene Koning
lyke kroon, viermaal de dubbelde en dooreengevlochte letter C, zynde de eerſte van 's Konings
naam, en in den rand dit omſchrift:
MAGNA LIA DE I. 166o.
DE GROOTE DAAD EN GODS. 166o.

Onder eene
Koninglyke
kroonrand
zietleeſt
men,
de eene
zyde zinſpeelende
van den vyfden,
het die
wapenſchild
desV.Britſchen
Konings,
en in den
menopdeeze
ſpreuk,
op (1)
van Job

#

met tegenſtellinge van die (2) van Jeſaia:

&#r

9

e

tiviſt,

PROBASTI ME, Do M1NE, SICUT ARGENTUM.

Y. 1o,

HEERE, Gr HEBz Mr BEPROEFT ALS ZILVER.

De andere zyde heeft, wederom onder eene diergelyke Kroon, het wapenſchild van Enge
land, Schotland, Vrankryk, en Ierland, doch daarrondom in den rand deeze ſpreuk van den gewy-

8,

den (3) Harpzangdichter:

CXI. J. is

MAGNA

OPERA DO MINI. 166o.

DE WERKEN DES HEER EN ZTN GROOT 166o.
II. Deel.

Pſalff,

Gggggg
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N E D E R L A N D SC H E
VI. De laatſte eyndelyk, dien ik nergens dan in de penningkaſſe van den Heer Herman Vos

gezien heb, verbeeldt op de voorzyde de komſt van den Profeet Moſe, toen de Iſraëliten, zyne ge
(t)Moſs loofs- en geſlachtsgenooten, door de Egyptenaars (1) geweldiger hand in het maaken van tigchel
l" boek

ſteenen dagelyks meerenmeer bezwaard wierden. Waarop ook dit randſchrift

zinſpeelt:

kap. I.

X'. 13 en
14 en kap.
V.

CUM DUPLICATUR ONUS, RED IT MO YSES.
IVA N N E ER DE LAST VER DUBBELD WORDT, KEERT
MOS E WE DE R.

(2) Moſs

# #

-

Mids Moſe het Hof van den Egypteſchen Koning verſmaadende, tevoore over het ombrengen
van eenen Egyptenaar, die eenenzyner Geloofsgenooten (2) ſloeg, uyt dat Ryk naar het land van

kap II.
Midian gewcekcn was. Dan naamaals als hunne ſlaaverny verzwaarde, tot hunne verloſſing te
X. : 1, 12, rugkeerde : evenals thans de Koning, om zyne Britſche onderdaanen niet van eene Egypteſche
Cn I 5.
maar eene Kromwelſche ſlaaverny te verloſſen. Waarom op de achterzyde, ter gedachteniſſe

van Zyne komſt te Londen, dit opſchrift te leezen is:
IN AET ER NA M MEMORI AM CAROL I II, MAG NAE BR 1T AN N 1 AE,
FRANCIAE, ET HIBERNI E CLEMENT ISSIMI
REGIS, RED 1T Us: 29. MA II, 166o.
T ER EEUWIGE GEDACHT EN IS VAN DE WE D ER KOMST VAN

KA REL DEN II, A LL ERGOEDE RTIER ENSTEN KONING
VA N GROOT BRITT A Nj E, VRA NK R2 K, EN IERLAND:
OP DE N 29. VAN BLOE IMAAND; 166o.

ongelegenheyd thans ook hulp tegens haa
ren Biſſchop te erlangen. En dewyl de
Raad van Staate, wiens gevoelen men
hierop had ingenomen, verklaarde (5) dat (s) Afte.
twiſtigheden, die thans tuſſchen de ſtad de verzochte onderſtand nietmin billyk #
De vreugde, waaraan men in de Veree
nigde Geweſten, wegens de herſtelde ruſt
der overzeeſche gebuurlanden deelachtig
was, wierdt eenigszins geſtoord door de

Munſter en haaren Biſſchop tot daadlykhe
den uytbarſtten ; mids het part en deel,
dat ook de Vereenigde Geweſten in de zel
vc n mannen, om die landverdervende quaal
door hunne bemiddeling op hunne grenzen
bytyds te dempen. Want tegens deeze ſtad,
wier Magiſtraat beweerde het recht te heb

dan voor den Staat voordeelig was, wierdt #

aan
die ſtadtegen
by voorraad
tienduyzend
ryksdalers,
den penning
vyfen- #
ol, 658.
twintig , op rente, en daarenboven de

hoope van nog grooteren onderſtand ge
geeven. Ja de Vereenigde Staaten von
den goed, tot bylegging dier onder
ben van cyge bezettelingen, en ſtadsſleu linge oneenigheden de Heeren (6) Balve- (6) Afte.

## telg in (3) zyne bewaaring te houden, ren, Scheltinga,, en Tamminga aan den #
# midsgaders het krygswoord zelf te moeten Biſſchop te zenden : die, nu een nog #
# geeven, had haar Biſſchop Bernard van ſtrenger gebod ſedert van den Keyzer #
fo#” Galen deswegen een heevig rechtsgeding
voor 't Weener Hof reeds over eenige
jaaren begonnen, en den negenden van
Hooimaand des voorgaanden jaars ten zy
en4) Alte.
voordeele van zyne Keyzerlyke Ma
Aitze- "
.
##njeſteyt uytſpraak (4) bekomen. Doch de ſtad
# Munſter wegens dat gevelde vonnis, als
ivº deº, niet behoorelyk gehoord zynde, zich be
10l 452 klaagende, zondt nietalleen in dit jaar
eenige Gemagtigden naar Weenen aan den

tegens die ſtad hebbende bekomen, reeds"
eenige krygsvolkeren, ten getale van acht

of negenduyzend knechten, op de been
had, de ſtedekens Weert, Borkelo, Raas
veld, Haltere, Lembek, en andere be

zettede, eene (7) ſchans omtrent een uur (7) Afte.

van de ſtad opwierp, al het platte land be-#
dorf, de huyzen verbrandde, en 't ge- #,

zaaide vernielde, om ze aldus door het #
uythongeren tot het openen haarer poor-"

Keyzer, om de uytvoering van 't zelve te ten te brengen. Doch de Magiſtraat desge
ſtremmen, maar ook nog anderen aan de trooſt deed ondertuſſchen, tot betaaling
Vereenigde Geweſten, om als zynde eene der aangenomene bezettelingen, ſtaande
der Anzeatiſche of Hanzeeſteden, met deeze inſluyting binnen die ſtad de vol

welke die Vryeſtaat in een zeer naauw gende noodſtukken munten.
Verbond was, van den zelven in haare
I. en II.
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Wº,

166o.

, ge

id.

1. en II. Beyde deeze zilvere ſtukken, waarvan het eerſte voor eenen heelen, en het tweede
voor eenen halven ryksdaler gangbaar geweeſt is, voeren op de voorzyden, rondom het wapenſchild
dier ſtad, dit omſchrift:
W

MONAST ER I U M WEST PHA L IAE OBS ESS UM. 1 66o.

MUNSTER IN WESTFAAL EN BELEG ER D. 166o.
III. Op het laatſte, 't gene van rood koper, en een zespenning genaamd wordt, en van welke
Per zesenvyftig voor eenen ryksdaler eertyds gangbaar geweeſt zyn, is bovenop zyne gewoon
lyke muntbeelding nog, behalven cen ingeſlaagen ſchildtje, met het jaar 166o der belegeringe
beſtempeld.

Gelyk de Vereenigde Geweſten geens door hunne Hoogmoogendheden voorge
zins aan de ſtad Munſter deezen onder houden.

En ofwel de Staaten van Gel

ſtand hadden gegeeven om tegens hunnen derland, Zeeland,Vrieſland, Groeninge en
Biſſchop kryg te voeren, maar om op bil de Ommelanden, zich nogal tot de belegerde
lyke voorwaarden zich met hem te ver ſtad geneegen toonden, begoſt echter de
zoenen, zoo hadden zy, voor het ver eerſte yver der andere Geweſten meeren
trek hunner Gemagtigden derwaart, ook meer te verflaauwen, en eyndelyk die
(i) Aitze- eenige punten (1) opgeſteld, volgens

wel

vanbinnen, naa eenige (4) maanden in- (4) Aitze
ma"aken ke zy meenden, dat deeze verzoening kon ſluytens, zoodaanig geprangd te worden, #"

# de en behoorde te geſchieden, en daarom
(6)t
mate
Van 't

en ºr

. IV te

dat zy, van den kant der Vereenigde Ge- en ooit

IV. deel, de zelve gelaſt by den Magiſtraat op het zesentwintigſten
weſten geene hulpvante Lentemaand
gemoete ziende,
den #:
des jaars
#
" aanneemen dier ontworpene voorwaarden
ſterk aan te dringen. # gelyk die zeſtienhonderdeenenzeſtig het verdrag van toor.
zich reeds tevoore daartóe onwillig ge onderwerping met den Biſſchop aangingen:
Ol.

fox.

toond had, zoo bleef die ook zoodaanig by 't welke zy van de verbintenis, met de

op den voorſtel der Staatſche Gemagtig Vereenigde Staaten gemaakt, afſtonden,

e) Aitze- den. Zulks deeze, onder (2) voorgeeven en die nevens alle andere beſluyten, te
mazaaken van in 's Graavenhaagezynde alsdan het be gens den Biſſchop genomen, vernietigden.

# lang der ſtad beter te zullen konnen on Welke van zynen kant hen wel beloofde
-1
ma:
vrir
enor,
IV:

iV. deel, derſteunen , over Zutfen, naa den Biſ by hunne voorrechten te zullen handhaa

"" ſchop gegroet te hebben, onverrichter ven, doch enkelyk byaldien zy en hunne
zaake weder terugkeerden. Wel is waar, (5)naakomelingen
die met beſcheydenheyd
Aiiie:R
gebruykten. De Munſterſche
Kerkvoogd, (5)
#
dat de benaauwde ſtad zich door Leo van

fo &#

Aitzema, als haaren Gemagtigden ſedert dus gewapenderhand zyne Hoofdſtad hebom krachtdaadiger onderſtand tot de Ver bende onder zweep gebragt, was des-

#

#

eenigde Staaten keerde: maar deeze ver wegen zoodaanig verheugd, dat hy, om
(3) Ait7e- klaarden, dat die van Munſter, het ver daarvan de gedachtenis te vereeuwigen,

ma zaaken

-

-

-

-

-

-

#t" zochte geenszins te verwachten hadden, zoo van goud als zilver deezen penning,
en
i
ralle
zv niet aannaamen de voorwa
Waar
IV.oorlog,
deel
ingeva
e zy
ter grootte van eenen ryksdaler in 't licht
»

-

#” den der verzoeninge, hen voorheen (3)' gaf.
Gggggg #

Boven
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(1) #e
Boven de ſtad Munſter, is op de eene Zyde Sint Pauwels verbeeld, tot wiens (1) gedachtenis
# de Hooidkerk dier ſtad aan God is toegewyd, 't gene het nevensgeſtelde byſchrift beves

tome IV, tigd:
pag. 381,

SAN c T Us PAUL Us PATRON U s.

SINT PAUWELS BE Sc IIE RM HE rL 1 G.

Voorts leeſt men, zoo op den voorgrond als in den rand der zelfde

zyde, deeze woor

den:

MON AST E R 1 U M WEST PHA Lo R UM

AD O BE D1 EN T 1 AM REDUCTUM A R Ev ER EN D1ss 1MO

CELSI ss 1M O o UE
Do M 1 No Do M 1 No CHRISTOPHo Ro BERNARDo,

EP1 sco PO ET PRINCIPE MONASTE RIE Ns I.
ANN O MD CL XI.

l

MUNSTER IN WESTFA A LE

DOOR DE N ZE ER E ER WAARDIG EN
HO OG VER HE EVEN HEER,

EN

DEN HE ER CHRISTOFFEL BERNARD,

BISSCHOP EN Vorsºr VAN MUNSTER,
WEDER TOT GEHOORZAAMHErD GEBRAGz.

\

IN 'T JAAR 1661.

Op de andere zyde is het Biſſchoplyke wapen verbeeld, binnen deeze gewyde ſpreuk van den
Koninglyken Harpzangdichter:
PROTECTOR
(2) Vol-

#

MEUS, ET IN IPSO SPERAVI:

QUI SUBDIT POPULUM MEUM SUB

ME.

PSAL Mo (2) 1.43.

. 3. of

#

M1 N SCHILD, EN OP WIEN IK Mar BETROUWD HEB:

#
2 Im

PIE M2 N VOLK Mr ONDERWERP g:

#tv.

PSAL M 143.

• 2•

-

Dus
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Dus ging het den Biſſchop voor den tienden dag deezes jaars het rouwbeklag 166f.
wind: doch onbeſtandig is de voorſpoed by zyne Britſche Majeſteyt (3) te laaten (3) HOII"
der menſchen! Want terwyl men desge afleggen : wier Krooning, onaangezien #,

*

lyks in 't Huys van Stuard, wegens de de diepe rouw des Hofs, tegen den drieën- #""
herſtelling in zyne voorouderlyke Ryken, twintigſten van Grasmaand, volgens de

niets dan vreugde en blydſchap ademde,
zag het zich en het geheele Hof eerlang in
eene diepe rouw gedompeld, door het
onverwacht afſterven van den Hertog van
(!) Laurey Gloceſter, en de Prinſeſſe (1) Weduwe,
# Moeder van den jongen Prins van Oranje,
fV. foi" welke beyden door de kinderpokjes, tot
4 I7.
geen kleyne droefheyd van hunnen Broe
der den Koning, uyt het leeven gerukt
waaren.

Aan deezen Vorſt wierden nu

oude Engelſche tydsrekening bleef vaſtge
ſteld. Des morgens van dien dag begaf
zich de Koning te water van Whitehall
naar Weſtmunſter: aan wiens weſterdeur

hy door de Geeſtlyken wierdt ontfangen,
en over een blaauw op den grond geſpreyd
laken naar 't Koor geleyd , alwaar hy,
naadat de omſtaanders hem voor hunnen

Koning te willen aanneemen verklaard

hadden, door den Biſſchop van Kanterbu-

* -

byna van alle de Moogendheden van Eu ry (4) op de gewoonlyke wyze gezalfd en (3 # :
ropa Gezanten afgevaardigd, en hem alle gekroond wierdt. Hierop zettede hy #g,
bedenkelyk geluk en heyl wegens zyne zich in den Koninglyken zetel, ontſing 83. ' T
herſtelling toegewenſcht. De Vereenigde zoo van de Geeſtlyken als Werreldlyken
Geweſten lieten ook van hunnentwege, den eed van onderwerpinge, en in de Sint
door eenige Buytengewoone Afgezanten, Eduards kapel met het kleed van dien
den herſtelden Vorſt nietalleen wegens dat Vorſt omhangen zynde, ging met den
geluk begroeten, en den zelven eene zeer ſchepter in de hand en kroon op 't hoofd
(2) Holl.,

prachtige fluweele ledekant, eenige ſtoe naar de zaal van Weſtmunſter, alwaar een
len, (2) verſcheydene uytneemende ſchil prachtig gaſtmaal vervaardigd was. In 't

#" deryen, en marmere beelden ten ge uytgaan der kerke , ſtrooide de Ryks
pag. 165 ſchenk, voor 't eynde des verloopen ſchatmeeſter langs den geheelen weg,
jaars, aanbieden, maar vonden ook goed, zoo van goud als (5) zilver, deezen pen- E#
op de ſchriftlyke bekendmaaking des Ko ning onder de toegevloeide menigte te i86 .
pag. 84i
nings van het afſterven zyner Zuſter, den grabbel.

Het borſtbeeld des Konings met eene Kroon op 't hoofd, en met eenen hermynenbonten man
tel omhangen, ſtaat op de voorzyde, in wier rand deeze tytels geleezen worden:
CAROLUS II, D E1 GRAT 1 A A NG L1 AE,

scot 14,

FRAN c1AE,

ET HIE ER N1AE REX.

KAREL DE II, Door GoDs GENA DE KONING VAN
ENGELAND, SCHOTLAND, VRANK R2 K,
EN IERLAND.

Den Koning, in Koninglyk gewaad en op eenen ſtoel gezeeten, wordt op de rugzyde, door
eenen bovenvilegenden Engel de Koninglyke kroon op het hoofd gezet, binnen dit rand
ſchrift:

EVERso MIssUs SUCCURRERE SECLO.
XXIII APRIL 1s, 1661.

GEZONDEN OM DE BEDORVE EEUW TE HERSTELLEN.
DEN 23. VAN GRAS MAAND, 1661.
I1. Deel.

Hhhhhh

Het

-

-
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Het Koninglyke gezag door deeze Kroo werk, om den voortgang van dat Verbond . .
ning, en door den daarop gedaanen eed te ſtremmen, met eene Prinſes van Saxen
van
onderwerpinge
zyn des
volkomen
be of Deenemarke voor te ſlaan, ja zelve
ſlag hebbende,
liepennuſedert
Koningsge
eene van Oranje, onder belofte van dat

dachten, mids twee zoo doorluchtige telgen zyn Meeſter die als zyne eyge Dochter
van 't Vorſtlyke huys, gelyk verhaald is, zoude aanneemen, en ryklyk uytzetten.

door de dood waaren afgeſneeden, om zich Maar gelyk Vrankryk, de Portugeeſche
eyndelyk zelf in 't huuwelyk te begee kroon niet gaarne onder de magt van Span
ven. Staande zyne ballingſchap had men je zag,(3) zoo onderſteunde die de belan-###
deswegen met de eenige Dochter des Her gen der Portugeezen, in 't voortzetten des glet tom

togen van Orleans, de rykſte Prinſes van voorgeſlaagen
Huuwelyks.
Invoege het
#"
Verbond deswegen
wierdt geſlooten,
en 42O.
geheel Vrankryk, gehandeld: doch hoe
wel Koning Karel van haar geenszins af daarby Katharine, Dochter van den over
keerig was, zoo liep echter deeze hande leeden Johan den IV Koning van Portu
(!) Larey ling teniet; ofuyt oorzaake van (1) haa gaal, nevens de ſtad Tanger op de kuſt van
#ren Godsdienſt, 't gene Kromwels aanhan Afrika by 't naauw van Gibraltar tot eenen
ïV. foi gers toenmaals niet zouden hebben naa. Bruydſchat ten Huuwelyk beloofd. De
4"
gelaaten te laaken, of omdat die Prinſes Koning, hiervan zoo in perſoon als door
door den Prins van Kondé teveel te be den mond van den Kanſelier

gunſtigen, den haat des Hofs op zich ge
laaden had, en Karel dus van de hulp des
Franſchen Konings, tot zyne herſtelling
zoo noodig, zoude verſteeken gebleeven
zyn. Hoe 't zy, immers had men thans

aan

het

nieuwberoepen Parlement kennis gegeeven
(4) hebbende, zondt onder het beleyd van ##S
den Admiraal Montaigu eene oorlogsvloot 86 .
naar Portugaal, om zyne Bruyd vandaar Pºg 79
af te haalen. Welke den drieëntwintig

het oog geworpen op eene Prinſes van Por ſten van Grasmaand des volgenden jaars
tugaal: welk Ryk, naaden laatſtgeſlooten te Liſſabon ſcheep ging, en, naa 't uyt
Vreede der Pireneen, de geheele Spaan ſtaan van eenen woedenden ſtorm van tien (s) Hon.
ſche krygsmagt op den hals hebbende dagen, te Portsmouth (5) eyndelyk aan- Merkurius
thans zeer in 't naauw was, en nietanders landde, alwaar den laatſten van Bloeimaand # #

wenſchte dan Engeland door een Huuwe ten overſtaan van Gilbert Sheldon (6) Biſ: @Larrey

(-)Holl. lyk tot zynen byſtand aan dien kryg te ſchop van Londen, het Huuwelyk wierdt #
Merkur..
koppelen. Des ley de Spaanſche Afge voltrokken: waarvan de gedachtenis op dee-IV, fol.
1661. pag.
59gezant te Londen al zyn vernuft te (2) ze drie gedenkpenningen bewaard wordt. *

I. Het randſchrift der voorzyde van den eerſten, waarop het geharnaſte en gelaurierde borſt
beeld des Konings gezien wordt, is dusdaanig:

CAROLUs II, DEI GR at 1A MAGN.AE BRIT Annie, FRANcie,
ET HIB ER NIAE REX.

KAREL DE II, DOOR GODS GE NA DE KoNING
VAN GROOT BRITTANJE, VRANKRrK, E
IERLAND.

-

**

n

-

-

-

-

-

-

-

-

H I s To R I P EN N IN GE N.
Op
tels:

-

-

-
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de tegenzyde leeſt men, rondom het borſtbeeld der nieuwe Koninginne, deeze nieuwe ty-

1661.
*ma-a

CATHARINA, D E1 GRATIA MAGN.AE BRIT AN NIAE, FRAN c1 AE,
ET HIBER NIAE REGINA.

KATRINE, DOOR GODS GE NA DE KONINGIN VAN
GROOT-BRITTANj E, VRANKRTK, EN
IERLAND.

II. De tweede voert in den rand der eene zyde, welke met het gelaurierde kopſtuk van den
getrouwden Koning beſtempeld is, deeze tytels:
CAROLUS II, DE 1 GRATIA MAGN.AE BRIT ANNIAE, FRAN c1AE,
ET HIBERN 1 AE REX.

KAREL DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING

VAN GROOT BRITTANj E, VRANKR rK EN
IER LA N D.

Het kopſtuk zyner Gemaalinne, zeer ſierlyk in 't haair gehuld, ſtaat op de andere zyde, wier
rand omzoomd is met deeze tytelen:

i

CATHER IN A, D E1 GRAT 1A MAGN.AE BRIT ANN1 /E, FRAN c1AE,
ET HIBERN IAE REGINA.
*

* *

f

-

KATRINE, DOOR Go DS GE NA DE KONINGIN VAN

-

G Rooz-BRITTANj E, VRANKR rK, EN
IERLAND.

III. Op de voorzyde van den laatſten eyndelyk ſtaan beyder kopſtukken, omringd met dit
randſchrift:

CARO LUS II ET CATHARIN A, D E1 GRATIA MAGN.AE
BRITAN NIAE, FRA N CIAE, ET HIB ER NIAE
REX ET REG IN A.

KAREL DE II

EN KATRINE,

DOOR GODS GE NA DE

KONING EN KONINGIN VAN GRooz BRIzz A Nj E,
VRANKRTK, EN IERLAND.

Op de rugzyde zit Jupiter, door zyne majeſteyt voor het hoofd aller Goden gehouden, naaſt

Venus de Godin der liefde. Waarop dit bovengeſtelde randſchrift, in tegenſtelling van de (i) GE,

#"

bekende ſpreuk van Ovidius zinſpeelt:

, X.847,

MAJESTAS ET AMOR.
DE MAj ES TETZ EN DE LIEFDE.

De Koning van Engeland door deezen ( nigde Geweſten te doen ophouden. Want
band ook aan de belangen van Portugaal | deeze laatſten, geene voldoening (2) we- ſº) Brandſ
gehuuwelykt, ley ſedert al zyn vermoo- | gens het veroveren van Brazil konnende de
#
Ruyter

gen te koſt, om de nogduurende vyand- | bekoomen, maar ziende integendeel hun fol. 137,
lykheden tuſſchen die Kroon en de Weree-| ne ſchepen aanſlaan, hadden in 't jaar zes
»

-

Hhh hhh 2.

tien

, 9
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tienhonderdzevenenvyftig tegens dat Ryk | waardig was, dat de gedachtenis daarvan
Brandt den kryg (1) verklaard, verſcheydene door het oprechten van eene gedenkwaardi

# oorlogsvlooten in zee gezonden, en de gepraalzuyl wierde vereeuwigd. Het vinden

de Ruyter.
fol. 138.

Ooſtindiſche Maatſchappy, behalven an van eenen zeldzaamen grooten key op
dere voordeelen, den Koning van Makas den Pisberg buyten Amersfoort docht den
ſar in 't voorgaande jaar genoodzaakt de Magiſtraat dier ſtad daartoe eene bequaame
Portugeezen uyt zyn Ryk tejaagen, en geleegenheyd. Des wierdt in dit jaar op
in dit jaar, door verſcheydene in zee ge den raad, en onder 't opzigt van Jonker

zondene ſchepen, op de kuſten van Per E: Meyſter een beſluyt genomen, om den
ſië aan den mond van de rivier Indus tot

gevonden keyſteen in de ſtad te ſleepen,

Kambaije toe, verſcheydene ſterkten en en op eenen ſteenen voetſtal, tot een eeu
geſterkte ſteden veroverd: zoo dat de wig gedenkteken, op de varkenmarkt op

ſchrik de Portugeezen alom door 't land te rechten. De beſtemde dag gekomen

w

beving, en de ſtad Goa, alwaar hun On
derkoning zyn Hofhoudt, geſchapenſcheen
om onder het gebied der Nederlandſche
Maatſchappye te zullen vallen. De Ko

zynde, zag Amersfoort zich met eene on
telbaarder menigte van vreemdelingen,

ning van Engeland boodt dan in dit jaar,
tot ſtremming dier vyandlykheden, zyne
bemiddeling den Vereenigde Geweſten aan,
en bragt het zooverre, mids die wederzyds
wierdt aangenomen, dat den zesden van
Oogſtmaand het volkomen Vreedeverbond
ten huyze van den Loontrekkenden Raads
# heer Johan de Witt (2) in 's Graavenhaa
#
ge wierdt getekend, en binnen twee
Pºë " maanden met de goedkeuringe des Konings
van Portugaal bekrachtigd. Door het
ſluyten van deezen Vreede hadden de Ne
derlanden nietalleen onderling, maarook met
geeneVorſten van Europa het minſtegeſchil,
waarom zy genoodzaakt waaren de wape

heyd had uytgelokt, om dit Meeſterſtuk
ter ſtad te zien inhaalen. Op 't ſteeken
der trompetten ſloeg dan de Amersfoort

nen te voeren. Een geluk voorwaar, 't
gene zy naa de verhaalde beroerten, over

het invoeren der nieuwe Biſſchoppen (*)

# #" eertyds ontſtaan, in geen honderd jaaren

dan wel op eenige zyner voorgaande ker

miſſen, opgepropt, welke de nieuwsgierig

ſche burgery, zoo mannen als vrouwen,
zoo jong als oud, ja ieder, wien ſlechts de

eer dier ſtad of de geeſtrykheyd der uyt
vindinge ter harte ging, de handen aan 't
werk, en ſleepten zy, over de daartoe
gelegde planken, met touwen, zeelen,
en gareelen dit wonderſtuk, met groo
teren overleg en yver, ter veſten in.
dan eertyds de Troijaanſche burgery
het Griekſche paard gedaan had. Staan
de de intogt wierdt een keurig maat
gezang gehoord, en de toegevloeide me
nigte niet weynig in beweeging ge
bragt door het te grabbel gooijen van
koekjes, kraakelingen, en dusdaanige zil
vere en kopere ſtrooipenningen.

geſmaakt hadden, en dat daarom wel

1. Tuſſchen twee brandende vuurbaaken, ziet men op de eene zyde van den eerſten, onder het
Amersfoortſche wapenſchild, en op eenen vierkanten voetſtal, den ingehaalden keyſteen, voeren
de de letters van Jonker Meyſters naam, die uytvinder en bevorderaar des werks geweeſt is. Voorts
ſtaat in den rand:
LA

Histo RIP ENNING EN
# :

,

VI Bet

4,3
166r.'

-

LABoRE ET INDUSTRIA. 1ssi.
DOOR

ARBerp en NAARSTIGHE1 D. 1661.

De dooreengevlochtene letters van Jonker Meyſters naam ſtaan, onder eene Baronskroon, op de
andere zyde, boven eenen wimpel, waarop deeze (1) ſpreuk te leezen ſtaat:

g#
iſi od.
XXX.

v
-

-

Yſu 1,

-

AERE PERENNIUS,

DUURZAAMER DAN KOPER.

II. De tweede heeft de zelfde voorzyde, en, rondom het gekroonde wapenſchild van den voor
noemden Jonker, dit randſchrift op de rugzyde:
STUDETO POSTERITATI.
BE TRACH3T EEN EN ONS TERVELTKEN NAAM.

Doch dewyl hy de eer van zoo zinryke uytvinding geenszins aan zich zelve wilde toeëygenen,
leeſt men verder in den bovenrand:

SOLIDEO.
AAN GOD ALLEEN,

III. De derde, die achtkantig is, heeft vier vuurbaaken, en voorts de zelfde verbeeldingen
en opſchriften als de voorgaande, doch die een weynig anders geſchikt zyn, als uyt de afbeeldinge
kan gezien worden.

Deeze zeegepraalende inhaaling van den | nietmin de Magiſtraat van Amersfoort dan

zwaarlyvigen key, hoewel ze met eene Jonker Meyſter, aanraader en voortzetter
goede meening geſchied was, wierdt ſtraks | des werks, zelf op eene zeer ſcherpe wy
het voorwerp van oneyndige ſpot- ſchimp- | ze wierdt overgehaald, en waarvan ook

en hekeldichten, allerleije ſchandſchriften, |dees penning, die drie jaaren laater gemunt
en uytgaande blaauwe boekjes, waarin ' is, onder anderen tot bewys kan ſtrekken:

De dooreengevlochten letters van Jonker Meyſters naam ſtaan op de eene zyde, tuſſchen eene (9 Horst
Baronskroon en eenen wimpel, beſtempeld met (2) deeze ſpreuk:

Carm. lib,

#*
II.

:

:

e-

AERE PERENNIUS.

-

Xſur,

-

DUURZAAMER DAN KoPER.
II. Deel.

-

iiiiii

-

oa

-

-
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1661. - De twee grootſte ſtrydigheden zyn op de andere zyde verbeeld, te weeten het ſtandbeeld van
Pallas, Godin der Wysheyd, ſtaande op den beſchilderden key, tuſſchen eenen vliegenden wimpel,
waarop te leezen ſtaat:

PALLADIUM AME SFORT EN s E. 1664.
HET AMERSFOORTSCHE PALLAS BEELD. 1664.

Met veelbeter recht, dan Amersfoort genegenheyd tot hunnen Staat, die hy,

over 't oprechten van den key, mogt Vrank en zyn Vader, en Grootvader den zelven
ryk in dit jaar zich wegens de geboorte totnogtoe hadden toegedraagen. Invoe
van eenen Dolfyn verheugen, van wel ge hunne Hoogmoogendheden nietalleen
#n ken de Koningin op den eerſten van (1) by herſchryving den Koning van Vrank
Hiſt de Slagtmaand te Fontainebleau , tot zoo ryk deswegen geluk wenſchten, maarook
# groote blydſchap van 't geheele Koning den drieëntwintigſten van Slagtmaand,
I., pag.
323.

ryk, was in de kraam bevallen, dat men door alle de Leden van de Algemeene

alom de klokken luydde, openbaare Dank Staaten, van den Raad van Staate, van
dagen in de kerken hieldt, voor het Stad

des Gemeenen Lands Rekenkamer, van

huys te Parys een konſtig vuurwerk aan den Gemagtigden Raad van Holland, van
ſtak, en voorts in alle de ſteden des Ryks beyde de Gerechtshoven , en hunne on
door 't houden van allerhande vreugdefees derhoorige bedienden, met het aanſteeken
ten, ieders blydſchap zag uytblinken. van pektonnen, die hen ten koſte des
De Staatſche Afgezanten onderanderen, Lands gegeeven waaren, (3)onder het luy-##
#lt zich op dien tyd te Moret (2) ophouden den der klokken, en het driemaal losbran. #"
# pag. de, lieten een hoog ſtellaadje met pekton den van vierentwintig ſtukken geſchuts, ##
. deel,
3.
nen, en veele vuurwerken voor hun ver openlyk in 's Graavenhaage hunne vreug- of #
blyf aanſteeken, en, houdende dien
ope de lieten betuygen. Zeven dagen laater
tafel, onder 't drinken op de gezondheyd geſchiedde diergelyke vreugdeviering door
van 't Koninglyke Huys, verſcheydene maa alle de andere Landſchappen, op uytdruk
len het handgeſchut loſſen, allerhande ſnaa kelyk aanſchryven der Vereenigde Staa
renſpel hooren, en geld, brood, en wyn ten, mids men alhier deeze geboorte als
aan de armen, en 't bygelegen klooſter een zonderlinggeluk voor de Chriſtenheyd,
uytdeelen en ten beſte geeven. De Ko en een zeer uytmuntend voordeel voor
-

#

ning zelf gaf met brieven aan de Vereenig den Staat, aanzag. Hoe 't zy, immers
de Geweſten van de geboorte zyns Zoons heeft men in Vrankryk deswegen deezen
kennis, en onderanderen te verſtaan, dat gedenk- en legpenning in 't licht gegee

hy den zelven wilde opvoeden in de goede

WCIl,

t
v.

-

-

--

--

I. Op de voorzyde van den eerſten, leeſt men in den rand, rondom het kopſtuk des Vaders,
deezen zynen gewoonlyken tytel:

*

LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN IssIMUs.

LODEWYK DE x IV, ALLER CHRISTEL rKS TE KONING.
w

De

3) is
natute
antir
noºt,

H IS TO RIP EN N IN GEN.
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# verbeeldt, naar 't gevoelen der Ouden, eenen Beſchermengel, die op zyne armen

1661.

in een kleed, 't gene met leliën bezaaid is, een jonggebooren kind draagt, 't welke hy met aan
dacht en vriendlykheyd beſchouwt, onder dit byſchrift:

-

FELIX GALLIARUM GENIUS.

DE GELUKKIGE BESCHERMENGEL VAN VRANK RTK.

ſ

#, om te toonen waarin dit geluk beſtaat, leeſt men nog

CIl Tlft :

op den voorgrond dit op
-

--

NATALIS DELPHINI: 1. Noven ºris, MDCLxi.
GE Boo RTE DAG VAN DEN Do LFrw: D EN EERSTEN VAN
SLAGTMAAND; 1661.

II. De legpenning heeft, rondom het borſtbeeld van den jongen Dolfyn, in den rand der eene
zyde deezen Latynſchen dichtregel tot omſchrift:

cUI PATER AETERNAs. PosT SECULA TRADAT HABENAs.
WIEN DE VADER NA A VEELE JAAR EN EEN GEDUURZAAM
RTKS BESTIER O VER LEVE RE.

W. te:
ºlie

Een gekroonde Dolfyn, zynde het wapenſchild van 't vermaarde Franſche landſchap Dauphi- (synt pas
né, en waarvan, om de redenen hiervoor reeds (*) gemeld, de oudſte Zoon des Franſchen Ko-hof 246,
nings altyd Dauphin genaamd wordt, ſtaat op de andere zyde, binnen deezen dichtregel:
en 247.

QUIQUE REGAs oRBEM cUM SENIORE SENEx. 1662.
EN DAT GT OUD GEWORD EN MET HEM NOG OUDER

º ZTN DE DE WERRELD REG EERT 166z.

En dewyl by het aanrechten van zulke |ke met zeer groote ſtaatſië, den eenen
vreugdetekenen de Vereenigde Staaten by | twintigſten van Slagtmaand (3), door (3) Holl.
andere
diergelyke
gelegenheden
gewoon | die
dengelegenheyd
Patriarch van
Indië
gedoopt,
en An-2,
by #
g,
waaren niet
alleen aan
de hooge StaatsverKarel
Jochem
Jozef
• P237
gaderingen, maar zelfs ook aan de uyt-| toni Leenderd genaamd wierdt. En waar
heemſche Afgezanten de noodige pekton- | lyk zonder deeze geboorte ſcheen de ruſt
nen te verſchaffen, zoo verzocht de | der Spaanſche Nederlanden, welke door

Spaanſche Afgezant daarvan by deeze tyds-| den laatſten geſlooten Vreede bekomen
geſtalte verſchoond te moogen blyven; de-| was, van geen langen duur te zullen wee
wyl hem niet redelyk docht eenige open- | zen; door de rechtſpraak, die de Fran
baare vreugdeblyken in 's Graavenhaage |ſche Koning, uyt krachte van zyn Huu
te moeten vertoonen op eenentyd als zyn | welyk, ten voordeele van den jongen
() Aize- (1) Meeſter en het geheele Hof te Madrit | Dolfyn, op de Spaanſche kroon, onaan
#n
van
ſtaat in de uyterſte verſlaagenheyd en diepſte | gezien de gedaane afſtand zyner Gemaa
en oorl.
rouwe zaaten, wegens het afſterven van | linne, waarſchynelyk ſtondt te maaken.
IV. deel,
des Konings eenigen Zoon en manlyken |Doch deeze gevreesde zwaarigheyd was nu
tol.740.
erfgenaam zyner Staaten. Doch deeze al-| voorby, en waaren de zaaken dier Lan
gemeene en rechtmaatige droefheyd des |den in den ſtaat van de bekome ruſt nog
Spaanſchen Ryks herſchiep zich eerlang | lang te konnen genieten, die de oorzaak
weder in de uyterſte vreugde, op de ty- | van den overvloed zynde, dus ook in
(2) Hubn. ding dat Philips Gemaalin vyf (2) dagen | dit jaar de aanleyding tot het mun
geſlachtk.
legpenning gegeeven
tafel. 42. naa de geboorte van den Dolfyn ook |ten van deezen
eenen Zoon ter werreld gebragt had, wel- 1 heeft.
Hii iii 2.

Hes
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Het borſtbeeld des Spaanſchen Konings ſtaat op de voorzyde, binnen het randſchrift deezer ty
telen:

PHILIP PUs IIII, D E1 GRAT 1A HISP AN1 ARUM ET
IN DIAR UM REX.

-

1661.

PHILIPS DE IV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN SPANJE
EN DE INDIEXV. 1661.
Op de rugzyde zit een ysvogel in zyn neſt, 't gene in eene bedaarde zee dryft, en van eene bo
venverbeelde zon beſcheenen wordt, binnen deeze ſpreuk:
TUTAE PAX UBERT AT IS ORIGO.

DE VREEDE IS DE OORSPRONGK VAN DEN
GERUSTEN OVERVLOED.

Dierhalven leyden de Vereenigde Ge venhaage bragt, door de Algemeene Staa
weſten hun uyterſte vermoogen te werk, om ten (4) met driehonderd dukatons beſchon- (3)Holl:
dat geluk, 't gene zy voorheen zich door ken. De handhaaving der vrye viſſche- #s
de wapenen bezorgd hadden, thans door 't rye en zeevaarte was temeer by dit Wer- 56.
maaken van voordeelige Verbonden met bond bedongen, om dat men in Engeland
de naabuurige Vorſten, voor 't toekomen thans den ouden eyſch weder deed gelden,
de te verzekeren. Tot dat eynde de en dus ſcheen toe te leggen om het vrye
# Heeren van Gendt (1) van Beuningen, gebruyk der zeen den Vereenigde Gewes
#” Hubert, en Boreel , als Buytengewoone ten te (5) betwiſten. Hoe 't zy, immers to Lane
Pºg. * Afgezanten naar Vrankryk hebbende ge deeze, niets meer dan het aanqueeken der & Eſtrades
zonden, deeden die daarvan opening, en eens bekome ruſt ter harte neemende, #
bragten, naa lang handelens de zaaken in hadden de Heeren Lodewyk van Naſſou,
1662.

E

dien ſtaat, dat nietalleen eene naauwere Simon van Hoorn, Michiel Goch , en
verbindtenis, maarook een verbond van Joachim Ripperda naar Engeland, als Buy

koophandel, den zevenentwintigſten van tengewoone Afgezanten afgevaardigd, om,
Grasmaand des jaars zeſtienhonderdtwee waare het moogelyk, ook eenen naauweren
enzeſtig met die Kroone te Parys geſloo band van vriendſchap en verbindteniſſe met
ten wierdt, waarby onder anderen de Ko die Kroone te ſluyten. Zeker geſchil nog
ning van Vrankryk in 't vierde lid zich tans tuſſchen de Ooſtindiſche Maatſchap
verpligtte om de vryheyd , zoo van py der Vereenigde Geweſten en die van

de koopvaart als viſſchery met al zyn ver Engeland, vertraagde zeerlang het ſluyten
(2)
Aitze moogen
zullen handhaaven,
ja in der voorgeſlaage verbindteniſſe: doch Ko
ma zaaken
van(2)
eenetevreedebreuk
met twaalfduy

#

van ſtaat.

ning Karel, ziende dat de Nederlandſche

-

en oorl, zend man den Staat (3) byſpringen en op Gezanten, volgens het aan hen toegezon

#

zyne koſten onderhouden. Niet zoodra den bevel, van zins waaren eerſtdaags

(3) Aize- was dit Verbond getekend, of het wierdt thuyswaart te keeren, bewilligde eyndelyk
# te Parys met trompetgeſchal op alle hoe in de op 't papier gebragte voorwaarden; (6) Aitte

#ooi

ken der ſtraaten afgekondigd, en Jonker zulks te Weſtmunſter (6) den vierden van #

# Zypeſteyn, die in zeer korten tyd de ty Herfſtmaand het onderlinge Verbond van El
#h
ding van 't ſluyten des Verbonds in 's Graa vriendſchap en naauwere verbindteniſſe tuſ: fol.913.

fol, 87o.

-

-

w

ſchen"

913

|
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ſchen de Nederlandſche Gezanten en de

zoo naauw Verbond zynde getreeden, 1662,
Gemagtigden van Koning Karel, wierdt zich dierhalven verbeeldden, dat nu niet T"

geſlooten. Waarvan de tyding door den

min de Vreede dan de ruſt des Lands te

(1) Aitze-Heer Brauw, Edelman van 't (1) Neder gens alle aanſlaagen van buyten volkomen

# landſche Gezantſchap, aan de Veree verzekerd was, en den ingezeetenen eene
en oorl, nigde Staaten tot geen kleyne vreug gulde eeuw, door 't bloeijen van den koop

#

de der zelve in 's Graavenhaage gebragt handel, voortaan niet ontſtaan kon, zoo
wierdt. En dewyl hunne Hoogmoogend heeft ook deeze hooge verwachting niet
heden , aldus met de twee uytmun zonder reden tot het munten van dee

tendſte Vorſten der Chriſtenheyd in een zen gedenkpenning aanleyding gegeeven.

%

Ss
N

W

De Vree met een clyven kant
Verbint het vrye Nederlant

#

|

Aen groot Britaye ent Franscherpe

zee bloeyt de Staat dervromerweg/
N

N

/
NAID)

E

I, Op het voorſtuk ziet men den Vreede, zittende op eenen ſtapel weggeworpene wapenen,
"R

waaronder de Oorlogsgod Mars verdrukt legt, en hebbende in de eene hand eenen Olyftak, in de (2) Virgil.
andere eenen Overvloedshoorn, en voor zich de wapenſchilden van Vrankryk, Grootbrittanje,
en de Vereenigde Geweſten. Het ranſchrift is (2) deeze ſpreuk:

# H.

DEUS NOBIS HAE C OTIA FE CIT.

GoD HEEFT ows DEE ze

RUST VERSCHAFT.

Het ruggeſtuk, dat geene verbeelding heeft, voert alleenlyk deeze vierling tot opſchrift:

DE VREà MET EEN oLrVEN BAN-r
VERBINT HET VRTE NEDERLANT,

A EN GRooz'B RITA Nj E EN 'T FRANSCHE Rrc K:
ZOO B Lo Err DE STAET DER VROMEN WrC K.
MDCLXII.

En dewyl deeze zelfde Landen, welke ſtaande de Spaanſche oorlog als van geenen Vreede had

den willen hooren ſpreeken, thans door 't aangaan van dusdaanige Verbonden alles in 't werk ſtel
den, om door eene onzydige rechtsoefening buyten, en door eene onderlinge eendragt binnen 's
1:

lands, den eens geſmaakten Vreede te beveſtigen, zoo meen ik,
II, dat de tweede, zynde een legpenning, nergens beter dan hier zyne plaats kan vinden. Want
op de eene zyde ziet men boven het jaar 1662. den Nederlandſchen Leeuw , houdende in den
eenen klaauw den bundel van zeven pylen, doch in den anderen nu geen bloot zwaard, maar

eene onzydige weegſchaal. Op de andere zyde zyn geſteld de wapenſchilden der zeven onderling

i

Vereenigde Landſchappen, rondom den Hoed der bekome Vryheyd, welke hier nu niet
II. Deel.

Kkk kkk
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1662. meer plat, maar hoog en naar de wyze van een ſuykerbrood, mids thans de dragt zoodaanig

- was,' verbeeld is. Voorts zyn beyder randen met deeze twee Latynſche dichtregelen om
zoomd:

N ON TELIS, PRIMIS BELGI SEPTEMPLICIS ARMIS,
SE D CONSTANT LIBRA LIBERA REG NA PA RI.
'T IS NIET DOOR DE PTLEN, DE EERSTE WAPEN EN VAN'
'T ZE VEN DUBBEL DE NEDERLAND, MAAR DOOR
EEN ON PARTYD IG EVEN WIGT DAT DE VR rE
REG EERINGEN BESTAAN.

In deeze ruſt, voedſter der vryekon tooneel te vertoonen, en het quaade ſtraf
ſten, ſtaaken onder anderen in de Veree het goede loon verſchaffende, dus op eene
nigde Geweſten, doch wel voornaamelyk boertige wyze de vervallene zeden te ver
te Amſterdam de ruſtminnende Zanggo beeteren. Maar als men in plaatſe van 't
dinnen het hoofd met eenen zonderlingen quaad in 't algemeen, in 't eerſt bedekte
luyſter op, door het maaken en vertoonen lyk en temet openlyk elkander in 't by
van welgeregelde ſchouwſpelen, die(1)be zonder brandmerkte, laſterde, en uyt

1) Pels
&#
en Misbr. knopt

de geheele dichtkunde bevatteden. ſcholdt, wierdt het tooneel een ſchavot,

destoo- Theſpis van Athene Solons tydsgenoot, zyn eerſte luyſter niet weynig verkleynd,
nee" P*8 welke omtrent zeshonderdzesentwintig en eyndelyk het tooneelſpel zelf, met den
jaar voor Chriſtus geboorte leefde, was de val des Romeynſchen ryks, ook geheel
-

(2) Horat. eerſte, die zekere ſoort van (2) treurſpee ten val gebragt. Invoege meer dan (5) @Pel,

#"
;

lig gedicht in 't licht bragt, en dat op wa tien eeuwen, mids de geſtaadige invallen #,
gens, in plaatſe van een tooneel, langs 't der Hunnen, Gotthen en Wandaalen, die tooneel,

#ſu275

g#

land door Zangers liet opzingen, wier beſchaafde kunſt door de barbaarſchheyd Pºs"
, aangezigten met roode (3) wynmoer be dier volken was verbannen , totdat zy

ebr. en
-

N#es ſtreeken waaren. Eſchylus', in 't laatſte eyndelyk in Italië, Vrankryk, en Neder
toeneels, jaar van de drieënzeſtigſte Olympias, land het hoofd wederopbeurde, en by den
** heeft de eerſte een vaſt tooneel gebouwd, ingezeeten, hoewel in de ſchikking en taal
de mommery en andere tooneelſieraadjen de ruuwheyd der voorige tyden niet dan
uytgevonden, en 't treurſpel zekere hoog teveel alom doorſtak, met ongemeene
draavendheyd bygezet. Welke door zy graagte wierdt ontfangen. Die te herſtel

nen Leerling Sofokles, en den netbeſpraak len en deeze te beſchaaven, was nu het
ten Euripides, tot dien top van deftig geeſtryk tyd vedryf der Nederlandſche ( l.) 63.I. Deel
heyd zyn opgevoerd, dat de tooneel (*) Rederykkameren, en onder dezelve"
ſpelen nietalleen by de Grieken, maar de Amſterdamſche in liefde bloeijende een
ſedert ook by de Romeynen, met bo vruchtbaare enthof van ſchrandere vernuft

venmaatige geldſpillingen alom zyn in ge ten; welke in de Nes boven de vleeſchhal
bruyk geraakt: zooals uyt de weergaloo haare vergadering hieldt, en zoonu zoo
ze ſchouwburgen van Pompejus , Nero, dan, ten voordeele van 't Oudemannen
4) Ou
aan R.

Moog.
Pag. 393.

Titus, en inzonderheyd van Markus Scau huys, den Inwoonderen verſcheydene
rus en Kajus Kurio, (4) is af te meeten. tooneelſpelen vertoonden, welke hunne
Epicharmus van Syrakuze, wien men de vrienden en bekenden, zonder geld

uytvinding van 't blyſpel toeſchryft, wiſt geevinge, op 't vertoonen van dit zil
ſcherſende zonder ſteeken de quaade ge vere merkteken, mogten komen bywoo
I1CIl.

woonten zyner Landsgenooten op het
-

, --

x

v

Zº INN

Z LIEFDS,
BLDETIEN,
IDE
55

't Gene, hoewel deeze Kamer eenen bloeijenden Eglantier tot blazoen had, echter deeze haa
re gewoonlyke byſpreuk alleen bevattede:
IN LIEFDE BLOEIJENDE. 35.
Deeze
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Deeze Kamer maakte te grooteren op plaatſen van 't vrolyk gejuych en handge- 1662.
gang, mids eenige voornaame mannen der klap der aanſchouweren onophoudenlyk

(i) Pels

Regeeringe al in 't jaar vyftienhonderdeen ſchaterden en weergalmden. Hoofd, dat
entachtig zich niet ontzaagen van daarvan ſtaadkundige hoofd der Nederlandſche
Ledemaaten te zyn: invoege wel dertig Dichteren en Hiſtoriſchryveren, was me
zoodaanigen geteld worden, welke (1) de een Lid dier Kamer, en betoonde op

Voo#e

Burgermeeſters, Raaden, Opperſchouten reys zynde, door eenen brief uyt Florent

-

#" of Schepenen geweeſt zyn. Van deeze ſe (4) haar toegeſchikt, zyne hochachting (4) G.
Mishr des Kamer was eertyds ook Hendrik Lauw

voor de zelve, en dat zyne dichtluſt, door #

#"

rentszoon Spiegel, die opbouwer (2) der zyn langwylig afzyn, in't minſte niet was #16,

Brandt

Hollandſche taale een uytmuntend Lid, uytgebluſt. De Geneesheer Samuel Kos

#, door wiens toedoen en opſtel voornaame ter, bekend door zyne zinryke gedichten
fol.6.

l

tº :tº
y
Gey:
ME: :
toont:

Figi

lyk in 't jaar vyftienhonderdvierentachtig en overaardtige quinkſlaagen, was insge
de Tweeſpraak van de Nederduytſche Let lyks een dier Kamergaſten, maar zich daar
terkunſt, 's jaars daaraan het Ruygbewerp van ſedert afzonderende, richtte hy op de
van de Nederduytſche Redenkaveling, en Keyzersgracht, ter plaatſe daar nu de
het Kort Begrip des Redenkavelings, en in Schouwburg ſtaat, eene tweede vergader
den jaare zevenentachtig de Rederykkunſt, plaats op : welke onder den naam van
de twee laatſte beyde in rym, in 't licht de Nederduytſche Akademi bekend, eenen
kwaamen, en wiens wonderbaare Hart gouden bykorf met eenige daarrondom
ſpiegel, zoo taal- als zinryk, niettegen vliegende byen, nevens het woord (5) (3)Gom
ſtaande haare duyſterheyd, ſtraalen uyt Zºver, tot blazoen had. Deeze kunſtge- #.
ſchoot, daar ſedert de beſte Dichters hun nooten vertoonden insgelyks in eene van Am
licht aan ontſtaaken. Daarby kwaamen houte loots veelvuldige treur bly- en #.
Dirk Volkertsz:

Koornhert ,

Roemer

kluchtſpelen, waarvan de winſt der in

Viſſcher, Johan Vechtersz en Gerbrand komende gelden ten voordeele van 't
(3)Pels Adriaansz: (3) Bredero, wiens boertige Weeshuys beſteed wierdt, mids niemand

#, dichtgeeſt met eenen zonderlingen zwier zonder geld te # wierdt ingelaa
tooneel, de oude platte Hollandſche zeden, en on ten, ten waare hy met dusdaanig een
#5• 4 en daanig
beſchaafde
Amſterdamſche
zoo merkteken , hem door een der Leden
naabootſte,
dat, opſtraattaal
't vertoonen
tot dat eynde geleend, voorzien was.
zyner blyſpelen het tooneel en alle de zit

12
Jºy

I. Op de eene zyde van het eerſte is een bykorf, en een zwarm van daarom vliegende byen
boven het woord

Y VER,

verbeeld. De andere zyde heeft tot opſchrift:
ANNO

GoDDERT163o.
BRUGGEN.
-

r

,

Zynde de naam van den Kamergaſt en eygenaar van dit vrymerk.
II. Het laatſte voert wederom, onder eenen bykorf en verſcheydene daarnevens vliegende byen
het woord
* »

, Y VE R.
Kkk kk k 2.

Beyde

5oo

1662.

NE DE R LA N D sc H E

Beyde nu deeze Kunſtkamers ſpanden al guldens'sjaars beloopende, tot geen kleyn
le haare krachten in, om de Nederduyt

ſteunſel van der ſtad Oudemannen- en

ſche taal van baſtaardwoorden, ſtaande

Weeshuys, naar elks gelang, verſtrekte :
mids de koſten, in 't opbouwen van dee
zen ſchouwburg gevallen, door 't eerſte
voor een derde, en door 't laatſtgemelde
voor de twee (3) overige deelen, waarenge

de regeering der Bourgondiſche Hertogen
ingeſloopen, weder te zuyveren, de dicht
kunde in top te voeren, en elkandere uyt
eenen pryzelyken nayver in 't volvoeren
van beyde, zoo veel moogelyk waare,
voorby te ſtreeven. Onbeſchryvelyk is't,
hoeveele vruchten de Nederlandſche Zang
berg uyt dit ſtryden om de kroon plukte:
maar als zy eyndelyk toeleyden om elkan
ders tooneelſpeelders te onderhuuren, en
dus de eene de andere te benaadeelen kwam

draagen, en waarom alsnog alle de inko (3)com
mende gelden door beyder Bedienaars wor- #vv.

den ontfangen. Dit gebouw echter, hoe #.
heerlyk 't ook waare opgetimmerd, bleef fol.66o.
niet langer dan zevenentwintig jaaren in

dien ſtand, en is door den altegrooten
yver en de onkunde der zes Opzienderen,

de Magiſtraat met zyn hooggezag daartus die, in den beginne door de Burgermee
ſchen, en beyde deeze Kamers, met haare ſters, en thans voor de Bewindsmannen dier
blazoenen en zinſpreuken ineen ſmelten Godshuyzen aangeſteld, het opzigt overal
de, deed, onder 't opzigt van den Hoofd les hebben, om het onbeweegelyketooneel,
ſchout Jan ten Grootenhuys, en den Bur naar de wyze der Italiaanen, te doen be
(!)Dr. O. germeeſter (1) Gerard Schaap, op de Key weegen, met zeer groote koſten hertim- 4) Klaas
#v zersgracht en de zelfde plaats, daar deeze merd, daarvan den vierentwintigſten (4) #
van Am- tweede Kamer haare vergadering plagt te van Lentemaand door Maria Vos. Doch- #"
# houden, door den zeer ervaaren Bouw ter van den bekenden Dichter Jan Vos, de #.

meeſter Niklaas van Kampen, in 't jaar

eerſte ſteen

# en

dus binnen een

zeſtienhonderdzevenendertig een heerlyk jaar in dien ſtand gebragt, waarin het te
ſchouwtooneel oprechten; 't gene, hoe genwoordig nog gezien wordt: konnende
wel kleyn van omtrek, zich door de kunſt echter dit nieuwe geenszins, naar 't gevoe

als een groot en doorluchtig Vorſtlyk hof len (5) van ſommigen, de deftigheyd van #,
r

#,
#

vertoonde, en wiens pracht, houding, 't oude ophaalen. Hoe 't zy, immers Misbr. des
en gemaklyk gebruyk onderling om de wierdt ieder der zes Opzienderen van #
kroon ſtreeden. Dit was nu het ſtrydperk den eerſten geſtichten Schouwburg, by # '" "
der uytmuntendſte Dichteren; hier (2) 't aanvaarden van den dienſt, met dus

##
# #

klonk de Nederlandſche taal met

daanig een zilver penningtje vereerd,

#"#” genaame
pag. 17e
der zuyverheyd, dat de gemoedsdrif
als in en de magt van het aan hunnen beken

#

den te moogen uytleenen, om zonder

zeegepraal weggeſleept, en oud, jong, geld te geeven te worden ingelaaten.
burger, en vreemdeling, in zoo groot ge Welk zilver merkteken ik in de pen
tal derwaart gelokt wierden, dat, naa 't ningkaſſe van den Heer Willem van
aftrekken der gemaakte onkoſten, het Heteren in 's Gaaavenhaage ontdekt

overſchietende geld, eenige duyzenden

heb.

Op de eene zyde is een bykorf,zynde het zinnebeeld van de laatſte opgerechte Rederykkamer,
verbeeld; nevens dit zoo boven- als ondergeſtelde byſchrift:
S CH O U B U R G H.
Y V E R.

CI O I O C X XX V I I.
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#

Zynde dit het jaar als wanneer de eerſte
ter plaatſe is opgerecht daar de voor- "T"
emelde Kamer, die het woord YVER tot zinſpreuk had, haare vergadering plagt te hou
CIl,

Onder het gekroonde wapenſchild van Amſterdam, 't gene op de andere zyde verbeeld is, leeſt
men den naam van den Opziender des Schouwburgs:

J: VAN DER POEL. 1662.

De grootheyd deezer ſtad is op den ruſtte, die den vierentwintigſten van Zo

-

koophandel geveſtigd, waarvan die der

mermaand van de Bataviſche reê in zee

Ooſtindiſche Maatſchappye, welke wel de
voornaamſte is, in 't voorgaande jaar geen
kleyne ſchaade leedt door het verliezen
der Eylanden Taijowan en Formoza. Ze

ſtak, om de Heeren Johan van Kampen
en Konſtantyn Nobel, als Gezanten der

Maatſchappye, naar Sina te brengen.
Alwaar zy op hun aanlanden bevel ontfin

g:#"
eede
kere Chunchilung was van(1) eenen kleêr gen, om zich naar den Onderkoning (4) #rs:
-

Gezant- maaker, zoo door den Sineeſchen koop Singlamong, en den Veldheer Taiſing Li- &#.
poui te begeeven. Dus met hun gevolg #p #t
#r
ina, fol. handel als gepleegde zeerooveryen, eyn
51 •
delyk tot dat vermoogen en die magt ge van achttien perſoonen de rivier Hakſieu # en
ſteygerd, dat hy, by de vierduyzend ligt met eenige jonken opvaarende, ſtapten zy
gewapende ſchepen konnende in zee bren te Sinkſieu, denderden van Wynmaand,
gen, op het veroveren van Sina, ſtaande aan land, en hadden den volgenden dag
de inval der Tartaaren, toeleyde. Doch gehoor by den Onderkoning, van wien
de laatſten zich niet alleen van dat Ryk, zy, naa't aanbieden der medegebragte ge
maarook van zynen perſoon door ſchoone ſchenken, en voordraagen huns verzoeks
woorden ten Hove gelokt, meeſter ge tot antwoord kreegen, dat hy hen toeſtondt
maakt hebbende, ontweek zyn Zoon Koxin om de eene of andere vaſte plaats, of wel
ga een diergelyk onthaal op zyns Vaders eenig Eyland, tot vordering van den
weluytgeruſte oorlogsvloot, en maakte de koophandel, op eene der Sineeſche kuſten
zee omtrent Sina door rooven en ſtroopen te moogen in bezit neemen , en on
zoo onveylig, dat de Tartaaren, zynde beſchroomd alle havens des Sineeſchen
in geenen ſtaat om hem gewapenderhand te ryks aandoen. Doch ten aanzien van (s)Darper
-

# langs de vaſte kuſten van Sina

Koxinga, (5) dat hy zyne zeemagt by die #

alle de landen, ſteden, en dorpen van de zee

der Nederlanderen volgens hun verzoek #at

wel drie uuren landwaart in, zonder aanzien om dien Zeeroover te verdelgen, niet Sina, fol.

van perſoonen, tot dengrond verwoeſtten, konde voegen, vermids de inwoonders ?"
om hem aldus den toevoer van leevensmid der Eylanden Eymuy en Quemuy met de
delen te beletten, en eyndelyk ten eynde Tartaaren reeds eeneh Vreede geſlooten
adem te brengen. En waarlyk zag hy hadden, en der zelver Gezanten , om
(#Dapper (2) zich hierdoor eerlang in zulke be dien te beveſtigen, naar 't Keyzerlyke hof

# naauwdheyd gebragt, dat hy de Sineeſche van Peking op weg waaren. En hebben
ſchap naar kuſten verliet, en het naar de Eylanden de ſedert zoomu zoodan de Nederlandſche
# tot Taijowan en Formoza wendde, de zelve Gezanten wel doen onthaalen, liet hy
overviel, ſchoon hy met de Nederlande

voor hun vertrek (6) aan ieder der zelve &#"

ren in geenen oorlog was, zich in den twee ſtuks zyde ſtoffen en eenen dusdaani- #.
tyd van omtrent tien maanden niet alleen
#st van het
(3) platte Land maar ook

#

gen zilveren Sineeſchen gedenkpenning, ##
ter waarde van vyf tayl, waarvan ieder #'"

# van het ſterke ſlot Zeeland meeſter maak van ons geld omtrent drie guldens
# # # Dit onverwachtte verlies nam men te en twaalf ſtuyvers waardig is, tot
#" Batavië zoozeer ter harte, dat men eene een teken zyner hoogachtinge, ſchen

vloot van acht jagten en vier fluyten uyt

ken.
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Welke, in de Hof of Mandarynſche taal der Sineezen, dit opſchrift voert:

#

#

# # ##

#

=ft

".

# fa

UZ

akk)

Jºb

DE

-

H IS TO R IP EN N IN GE N.,

VI. Boek.

5o3.
166z.

DE VELDHE ER SCHENKT,

WEGENS EEN EN ME R K E L. r K EN D I E ws r,
VYF TAYL, EN EEN OORLOGS VAARTUYG.

DE Go UDSMIT KHsrN 7j rAKH HEEFT DE EZ EN
GEMAAKT.
e

-

--

Den volgenden dag wierden de Neder gaande Koxinga te verſtaan gegeeven, dat
landſche Gezanten by den Veldheer Tai die zelf en zyne nieuwe onderdaanen
(1)Dapper ſing Lipoui mede (1) tuſſchen veele gewa thans aanbooden den Tartaariſchen Cham,

#

Gezant

pende Tartaaren in 't leger ten gehoore ge met het tuytswyze afſcheeren des haairs,

ſchap naar leyd, wien zy den brief van den Hoog en het betaalen van ſchattingen, te willen
tweede
#" bevelhebber van Batavië, en de medegebrag gehoorzaamen, en ſlechts (3) eyge bezet (3)Dapper
te geſchenken aanbooden. En hoewel hy ting en beſtiering eyſchten. De Neder Gezant
naar
de geſchenken niet wilde aanneemen, op landſche Gezanten hieruyt wel ziende, ſchap
Sina, fol,
voorgeeven van dat zonder weeten en be dat men op de Tartaariſche hulp, om 97.
williginge zyns Keyzers niet te moogen 't Eyland Formoza te herwinnen, geenen
doen, zoo liet hy echter de Gezanten ſtaat te maaken had, naamen dierhalven,

deftig zen maaltyd onthaalen, en gaf hen zoo van den Onderkoning als Opperveld
de zelfde vryheyd ten aanzien van den heer hun afſcheyd, voeren den ſtroom we
verzochten koophandel in Sina, met be der af, en met de oorlogsvloote naar Ba

#" lofte van zyn (2) uyterſte vermoogen te

tavië: waarvoor zyden (4) achtentwin

Gezant-

tigſten van Lentemaand des volgenden

zullen aanwenden, om aan de Nederlan

tweede

Gezant

ſchap naar

# ders, die de Gezanten zeyden dat nog op
93-

(4) Dapper

jaars het anker lieten vallen, en de ty Sina , fol.
de Eylanden Eymuy en Quemuy door ding van de bekome vryheyd op 't I22 •
Koxingaas nieuwe onderdaanen wierden ſtuk des koophandels, door den Onder
gevangen gehouden, het verzochte ont koning en den Opperveldheer Taiſing

ſlag te doen erlangen. Sedert nogmaals, Lipoui toegeſtaan, bragten. Welke laat-

-

te weeten den achtſten der zelfde maand, ſte (5) ook, naar 't voorbeeld van den (5)Dapper

zeo by den Onderkoning als deezen Op Onderkoning, de Nederlandſche Gezan- #
rveldheer tot het neemen van afſcheyd ten onderanderen met deezen zilveren #at
zynde opgehaald, wierdt ook andermaal vergulden Sineeſchen gedenkpenning, by #n, ºok
de reeds toegeſtaane vryheyd op het ſtuk 't neemen des afſcheyds, had beſchon- 91
ken.

van den koophandel beveſtigd, en aan

-

:
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* Welke mede, in Sinecſche taalmerken by de Madaryns ten Hove gebruykelyk, dit opſchrift
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Dees was wel acht of neegen duymen over 't midden breed, en rondom de zes gemelde Sinee
ſche taalmerken, met eenen vergulden rand van ſtrik- of loofwerk omzoomd, als in de voorgaan
de afbeelding kan gezien worden.
-A

Hoe zwaar ook dit verlies van 't eyland
Formoza de Ooſtindiſche Maatſchappy
drukte, zoo was nogtans algemeener de
elende, waaraan de gemeene man en arme
gemeente door ganſch Nederland, mids
de ongemeene dierte der eetwaaren, zich
in dit jaar vondt blootgeſteld. In Vrank
(1) Holl. ryk ſteeg (1) ook het brood tot zesmaal
Merkur.
boven de gewoone waarde: zulks veele
1662, pag.
Vrouwen
van de voortreffelykſte Huyzen
69.

tig, door het overlyden van (3) Johan

(3) Deli

François van Robles, Graaf van Anna

ces des
Païs-bas

tome II.

pes, Prooſt van Sint Peter te Loven, en
Kanſelier der Hooge Schoole dier ſtad,

pag. 68.

tot dit jaar toe had ledig geſtaan, alswan
neer die hooge waardigheyd. op de be
noeming des Konings van Spanje, aan
Maarten Prats, Deken van Sinte Goedu

le te Bruſſel, zoo om zyne perſoonlyke
deugden als Riddermaatige afkomſt,

vanalom haare kleynooden te Parys wierdt opgedraagen. Want zyn Grootva
kwaamen verpanden, om haare onderhoo der (4) Steven Maartenszoon, was van

(4) Sande
ri Baſilica

Bruxell.
het oudadelyke en in Spanje lang vermaar fol:
17.
de geſlacht van Prats afkomſtig, en door
Keyzer Karel , wiens Griffier hy was,
den twintigſten van Slagtmaand des jaars 5) No
de
niet hooger te moogen verkoopen. Te vyftienhonderddrieënvyftig tot (5)den Rid #
Brab:
Bruſſel deed de Aartsbiſſchop, door 't uyt derlyken ſtand verheeven. Zyn kleyn pag:
*

rige arme ingezeetenen by te ſpringen.
Maar alles was vergeefſch tot dat door 't
Hof de prys van 't brood wierdt geregeld,
en de bakkers en koornkoopers gelaſt het

deelen van veel broods onder zyne arme zoon, Heer van Sint Aalbert in Vlaandre,

(1) Holl.
Merk.

1662. pag.
17O.

verſa.

Ledemaaten, mede zyne milde hand van wien wy hier ſpreeken, van jongsaf
open; by welk toeval eene hoogzwanger zich tot het Geeſtlyke leeven hebbende
gaande Vrouw door den drang wierdt ver begeeven, was door den Paus nietalleen
Proto
pletterd, en hoegroot ook die uytdeeling tot Opperbeamptſchryver (*) der Roomſche (*)
notarius.
waare , echter nogwel honderd behoefti kerke, maar ook tot Algemeenen Stede S. R. E.
gen gevonden wierden, (2) die niets had houder, en (f) Apoſtoliſchen Gemagtigde (f) Vicarius
den ontfangen: des wierdt aan ieder in in de legers des Spaanſchen Konings voor generalis,
ex Apoſtoli
cus delega
plaatſe van het uytgedeelde koorn, een heen al aangeſteld geworden, en had, t/05.
beursje met geld ten onderſtand uytge ſtaande die bedieninge, zoodaanig uytge
deeld. Diergelyke milddaadigheden zag munt, dat hem thans ten tyde de Bis
men ook in andere Bisdommen, als Gent,

ſchoplyke

ſtaf wierdt opgedraagen ,

Brugge, en Yperen, pieegen. Van welke waarvan de gedachtenis op deezen ge

laatſtgemelde ſtad de Biſſchoplyke ſtoel, denkpenning en penningplaat bewaard
ſedert het jaar zeſtienhonderdnegenenvyf wordt.

Zyn borſtbeeld in Biſſchoplyk gewaad ſtaat op de voorzyde, wier rand omzoomd is met deeze
tytelen:
ILL Us T R1ss 1 M US ET REVER EN D 1ss1 MUS Do M 1 NUS MARTINUS
PRATS, EP1sco PUS I PR EN SIS.

II. Deel.
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DE ZEER DOOR LUCHTIGE EN ZE ER EER WAARDIGE

HEER MAARTEN PRATS, BISSCHOP
VAN TP EREN.

(r) Juriſpr. . Zynde in dit geſlacht zeer aanmerkelyk, dat, gelyk de Ridderlyke waardigheyd van den Va
Heroica. der tot des zelven Zoonen (1) gemeenlyk niet overgaat, dit echter, door eene byzonderlyke

##n,
(2)
Juriſp.

gunſt van Keyzer Karel den V, aan het geſlacht van Steven Prats (2) eertyds is verleend gewor

Heroica.

Op de rugzyde, wordt onder eenen Biſſchoplyken hoed, door eenen vliegenden Engel, zyn
(3) Horat. wapenſchild, zynde in vier vakken verdeeld, vaſtgehouden, wier eerſte en vierde uyt drie roode
l## epiſt roozen op een zilver veld, het tweede en derde uyt eenen zilveren burg op een rood ſchild
fol. 56.

#,
"33

beſtaan.
Voorts is de rand des pennings omzoomd met deeze zyne gewoonlyke zinſpreuk,ont
leend van (3) den Venuzynſchen Lierdichter:
VIRTUTIS AMORE, 1662,
U2T LIEFDE TOT DE DEUGD. 1662.
-

Deeze penningplaat, my uyt de penningkaſſe van den Heer Willem Lormier in 's Graavenhaage

eerſt ter hand gekomen naadat de voorgaande penning r#ds geſneeden was, voert, rondom het
Biſſchoplyke borſtbeeld, dit randſchrift:
MARTINUS PRATS, EPISCOPUS IPREN SIS, Z:
MAARTEN PRATS, BISSCHOP VAN 2 PE REW,

ENz.

In de Vereenigde Geweſten wierdt, om 1 in zyneſtad, onaangezien de groote toevoer
den loop des koophandels niet te ſtrem van koorn, een roggenbrood van zes pond

men, het koorn, tot geen kleyn gemor tot negen ſtuyvers en een vierde geſteygerd
der gemeente, naar 't voorbeeld van was, den eerſten van Bloeimaand , naa
Vrankryk geenszins op eenen vaſten prys dat er vier dagen te voore een plegtige

geſteld: invoege in 's Hertogenboſch de Biddag tot weering van de dierte was ge
gemeente ſamenrottende uyt verwoedheyd houden, openlyk afkondigde en alom een
opvloog, en, eer die raazerny geſtuyt bevel liet aanplakken, dat allen, die be
kon worden, verſcheydene bakkers- en geerden voor het gemelde roggenbrood
molenaarshuyzen plonderde. In Holland van zes pond maar achthalven ſtuyver te
was dicrgelyk hachlyk vuur aan 't ſmeu betaalen, zich by den Buurtmeeſter van

len, en een goed getal koornkoopers, die hunne wyk (waarvan er zeſtig in Amſter
door de gedaane winſten den gemeenen dam zyn) hadden te vervoegen, en ze
(4) Holl, man in (4) 't ooge liepen, met eene zwar kere beſtempelde noodloodtjens te haa
Merkur te koole getekend. Welk ongemak in de len, met welke (5) ieder alsdan in zy- melin
(#om

# "5 groote ſteden, mids de menigte der armen ne wyk by de daartoe geſtelde bakkers #.
#
nogmeer gevreesd wierdt. Zulks de Ma het roggenbrood voor den gemelden prys ſterdam
giſtraat te Amſterdam, aanmerkende hoe konde koopen : mids die bakkers, naar #.
w-

-

-

ge
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gelang van hunne ontfange loodtjens, den bekomen. Hoedaanig nu deeze nood- 1662:
de rogge weder uyt ſtads koornhuyzen | loodtjens geweeſt zyn, kan uyt de vol
ook tot laageren prys, dan het op de |gende verbeeldinge blyken.
openbaare markten verkocht wierdt, kon

Op de eene zyde wordt het gekroonde wapenſchild der ſtad, onder het jaar 1662, door twee
Leeuwen vaſtgehouden : evenals de andere zyde met het getal van de wyk, alwaar ze onder de
daarin woonende armen waaren uytgedeeld, beſtempeld is: te wceten de
6

!

W Y K.

w

In andere Landen, als naamelyk in

Holland verloor ook in

bloeimaand dee

Vrankryk, alwaar zoodaanige voorzorg zes jaars zynen Algemeenen (4) Ontfanger (##
niet gepleegd wierdt, was de hongersnood den Heer Johan van Berckel, die geen #"
in dit jaar onbeſchryvelyk. Men at te Parys minderen rykdom van eere naaliet, dan de pag. 7o.
(1) Holl.
Merkur.
1662.

pag. 42

katten, (1) doode krengen, koolſtron ſchatten waaren, welke 'hy met ge
ken , en andere weggeworpe vuylnis. lyke trouwe omtrent negentien jaaren had
Anderen benaamen uyt mistrooſtigheyd behandeld. Groot verlies leeden ook de
zich zelve het leeven.

Men vondt eene

Spaanſche Nederlanden in den perſoon
Vrouw, met haar kind aan de borſt leg van Aurelius Auguſtyn van Malen, welke
gende, van honger verſmacht. Een Wa in dit jaar te Madrit, den zeventienden
der, niet langer het gekerm van zync drie van Oogſtmaand, als Lid van den Neder
hongerlydende kinderen konnende aan landſchen Raad(5) was overleeden.Om zy- #
hooren, brakze den hals, en wierdt, ne uytmuntende begaafdheden door den Brab,
hier over gerecht zynde, naar den meſt Aartshertog Aalbert, in 't jaar zeſtienhon- #"aai
hoop geſleept. Een ander hakte zyne derdtweeëntwintig, tot Raadsheer in den "
Vrouw de voeten af, omdat ze hem een

Raad van Brabant, en den tweeden van Zo

ſtuk broods ontfutſeld had. Ten platten mermaand des jaars zeſtienhonderdeenen
lande echter beholpen zich de boeren met veertig door Koning Philips tot den Rid

de opgezochte groene kruyden: doch dit derlyken ſtand zynde verheeven, wierdt
(2) Holl. kon niet beletten, dat (2) men dagelyks, hy ſedert als des zelven. Afgezant aan Key
Merkur.
zoo op de wegen als ſtraaten, doode ly zer Ferdinand den III, op den Ryksdag
1662. pag.
ken
vondt leggen, mids de peſt, geboo te Regensburg, en aan des zelven Zoon
43
ren uyt het eeten van quaad voedſel, da Ferdinand den IV, tot het bywoonen zy
gelyks eenen grooten oogſt had, en wyd ner Krooninge, gezonden, midsgaders

en zyd ging weyden. Behalven deeze, den zesden van Grasmaand des jaars zes
die door de ontſtaane beſmetting uyt het
leeven gerukt wierden, leyde ook de
Aartshertog Leopold, van wiens Staatsbe
ſtier in de Spaanſche Nederlanden wy
hiervoor geſprooken hebben, in dit jaar
den twintigſten van Slagtmaand, te Wee
ne het ſtervelyke af, en wierdt des zel
(3) Holl. ven lyk drie dagen daarnaa in der(3) Kapu
Merkur. ſynen kerk en den grafkelder van zynen
1662. pag.
Broeder Keyzer Ferdinand den III. be
169.

tienhonderdachtenveertig eerſt Lid en in 't
vervolg Hoofd van den (6) Geheymen (6Sanderi
Raad gemaakt, naadat hy voorheen ook #e
voorzittend Hoofd van den Raad van

Vlaandre, en Lid van dien der zeezaaken

aldaar (7) geweeſt was: in welke naaſt- #
laatſte hoedaanigheyd men zyne gedach- #b.

tenis op deezen gedenkpenning bewaard #"
vindt, dien ik nergens dan in de pen- "

ningkaſſe van den Heer Willem Lormier

graaven. Het byzondere Geweſt van in 's Graavenhaage gezien heb.
v
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Zyn borſtbeeld ſtaat in Raadsheerlyk gewaad op de voorzyde, omringd met deeze tytelen:
AURE L1 Us AUG Us T IN Us MALINEus, CONSILIARI Us
CONSI L 11 SUPREMI STATU U M FL ANDR 1 E.

AURELIUS AUGUSTYN VAN MALEN, RAADS HEER
IN DEN HO O G EN RAAD DER STAAT EN
VAN VLAAND RE.

# verbeeldt eenen groflyvigen Herkules, houdende in de eene hand zyne knots, en

De
in de an

I

ere eenen boog, onder deeze zyne gewoonlyke zinſpreuk:
VIRTU TE DUCE.

ME2 DE DEUGD TOT GELE TD E.

Dees overleeden, welke Koning Philips Karel Aurelius Auguſtyn van Malen ge
den 1V drieënveertig jaaren in de voorge naamd, was voorheen Grootſtalmeeſter
melde Staatsampten getrouwlyk gediend van den Aartshertog Leopold Willem,

had, was de Kleynzoon van Willem van

g). F.

en ſedert ook van Don Johan van Ooſten

Malen, in zyn leeven Kamerheer van ryk, beyden Landvoogden der Spaanſche
Keyzer Karel den V, en had tot Vader Nederlanden. Zyn jonger Broeder Phi
gehad Karel van Malen, welke Guldridder, lips van Malen had nietalleen het bevel
Burgermeeſter (1) te Antwerpen, Hoofd van over eene (3) bende ruyteren, maar was

# den Vlaamſchen Zeeraad, en de Neder

ook daarenboven Woudmeeſter van Bra

ſepulchr, landſche Rekenkamer, midsgaders Afge bant, zynde eene bediening van zeerhoo
***7 zant wegens den Spaanſchen Koning op ge aanzienlykheyd, want behalven eenen
den Vreedehandel te Wervins geweeſt is. Onderwoudmeeſter heeft hy nog eenen
Het lyk van deezen Aurelius Auguſtyn Griffier en zeven Rechters onder (2) 2)Delices
es Païs
van Malen wierdt geenszins naar Neder zich, voor welke alle zaaken het hout bas,
tom.
land gevoerd , maar te Madrit in de en de boſſchen aangaande ter eerſte daa I. pag.132,

Gaſthuyskerk van de Nederlanders op ginge gebragt worden, houdende daartoe
eene ſtaatlyke wyze begraaven : alwaar weekelyks des Vrydags hunne zitting op
des overleedens twee achtergelaatene het Broodhuys te Bruſſel. En het is in
Zoonen een heerlyk grafſchrift, bevat beyde die hoedaanigheden, dat my van
tende des overleedens afkomſt en bedie deezen jongſten Zoon, die nooit is ge

ningen, nevens zyn wapenſchild hebben trouwd geweeſt, deeze twee gedenkpen
laaten oprechten. Dit is vierledig, het
eerſte en vierde deel is goud, en voert een
roodgeankerd kruys,en het tweede en derde
blaauw met drie langwerpige zilvere ſchul
\

ningen, te weeten de eerſte in Brabant,

en de tweede, naadat de eerſte reeds ge
ſneeden was, uyt de penningkaſſe van den
Heer Willem Lormier in 's Graavenhaa

pen, in 't verband van eenen gouden ke ge, zyn ter hand gekomen.
per. De eerſte deezer twee Zoonen,
I. Zyn

VI. Boek.
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1. Zyn borſtbeeld ſtaat, mids het gemelde krygsbewind, op de voorzyde van den eerſten in 't
harnas, omringd in den rand met deeze tytelen:
PHILIPP Us MAL IN EUS, EQU1T U M DUX, ET
BRABANT 1 AE FOREST AR I Us.

PHILIPS VAN MALE N, RITMEESTER, EN WOUD MEESTER
VAN BRABANT.
e

In een woud zit op de tegenzyde een langgebaarde Boſchgod, houdende het gekroonde wa- , ,,,...,
penſchild
van Brabant op zyne rechter knie, onder deeze ſpreuk, in naavolging van die (1) van
den Mantuaan:
-

-

-

#
#

Wſu

ETIAM SYLVAE SUNT MILITE DIGN.AE.
DE BOSSCHEN PASS EN OOK DEN

KRrgs MAN.

& Y:
deſh,
biºlº

II. Het voorſtuk van den tweeden voert wederom, binnen de zelfde tytels, zyn

geharnaſt

borſtbeeld, doch met de ſlinker zyde naarbuyten gekeerd. Het ruggeſtuk verbeeldt insgelyks een
boſch, doch in 't midden, op eenen vierkanten voetſtal, den Oorlogsgod Mars geheel naakt, ge- (2) Ou
lyk hem de Ouden (2) op hunne penningen eertyds afgebeeld hebben, houdende met de ſlinker dan R.
hand eene ſpies, en met de rechter een ſchild, voerende den Brabantſchen Leeuw. In den bo. Moog,
pag. 238.

venrand ſtaat wederom:

ET I AM SYLVAE SUNT MILITE DIGN.AE.

DE BOSSCHEN PASS EN ObK D EN KR rGS MAN.
II. Deel.
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De Koning van Vrankryk, wiens Ryk

te

konnen

doen.

Met

veel vermaaks

in dit jaar aan zoo grooten hongersnood, wierdt dit door den Koning van Vrank

en de daaruyt voortkomende peſt bloot ryk toegeſtaan : dewyl het onderwerp
(1) Lettre ſtondt, had in 't voorgaande door (1) de dier

Handelinge

het verkoopen van

# afgerichtheyd van zynen. Afgezant den Duynkerke zoude zyn; voor 't welke,
au Roy, Graaf van Eſtrades te Londen den bekrom met al het daarin leggende geſchut, (3) (3) Lettre
#st pen ſtaat des Engelſchen Hofs ontdekt, den oorlogs voorraad, en de zeehaven de #
en hoe Koning Karel, ſlechts honderd Engelſche Staatsdienaers honderdtwintig at Roy,
twintig tonnen ſchats inkomen hebbende, tonnen ſchats eyſchten. Hoogelyk hieldt #"
naar de geſtalte zyner zaaken, jaarlyks zich in 't eerſt de Franſche Afgezant, wat
wel twintig te kort kwam : temeer, eneegenheyd zyn Meeſter ook voor die
mids Duynkerke, in plaatſe van voordeel ſtad had, mids de grootheyd der gevorder
aan te brengen, hem jaarlyks wel tien de geldſomme, van den gedaanen eyſch
tonnen gouds aan onderhoud koſtte. En vervreemd : Doch naa veel handelens
dewyl de Koning van Engeland, door wierdt men het wegens den koop van
zyne Vrouw aan den Portugeeſchen oor Duynkerke, op vyftig tonnen ſchats eyn

log gehuuwelykt, ten onderſtand dier delyk eens, en het verdrag daarvan, den
Kroone groote geldſommen van noode (4)zevenentwintigſten van Wynmaand tuſ- (4) Lettres

had, hoopte de Franſche Koning dat zich

ſchenden Franſchen Afgezant en de vier #

nog wel eens de gelegenheyd zoude op Gemagtigden van den Koning van Enge- tomel. "
doen, om zich van zoo magtige zeeſtad, land te Londen opgeſteld, vervolgens ge- Pºë53"
als Duynkerke was, en waarop hy het ſlooten en ondertekend. Dus naa twintig
oog had laaten vallen, het zy by koop, tonnen ſchats in de ſchepen des Engel
het zy by ruyling, te konnen meeſter ſchen Konings geleverd, en voor de ove
maaken. Tuſſchen zynen voorgemelden rige dertig, die in twee jaaren moeſten
Afgezant en den Kanſelier van Engeland betaald worden, te Londen borg geſteld
waaren deswegen al eenige woordwiſſelin te hebben, naamen de krygsbenden des
gen gevallen, doch die zaak echter tot in Franſchen Konings, den achtentwintig
't laatſte van dit jaar blyven ſteeken: ſten van Slagtmaand, (5) bezit dier ſtad; (3)Holl:
naadat de laatſtgemelde, verſtaande hoe

alwaar ook zyne Majeſteyt zelve den #"

de Graaf van Eſtrades als Afgezant naar tweeden van Wintermaand, haare intree- pag. 17.
(2) Lettre Holland ſtondt te vertrekken, den (2) de deed, den Ambrooziaanſchen lofzang

## negenentwintigſten van Zomermaand dee in de Hoofdkerk liet opheffen, en de in
don à Mr. zes jaars hem te Kales eenen brief van

woonders zoo Geeſtlyken als Werreldly

#e. uytnoodiging had toegezonden, om zyne

ken, beloofde by hunne oude voorrechten

1662.

Engeland te neemen, en dus gele en vrydommen te zullen handhaaven. De
genheyd te hebben om hem wegens eene gedachtenis van dit koopen van Duynker
zaak van groote aangelegenheyd opening ke wordt op deeze drie penningen bewaard.
reys over

I. In den rand der voorzyde van den gedenkpenning leeſt men, rondom het kopſtuk des Fran
ſchen Konings, deezen tytelt
LU

H IS TO R IP EN N IN GE N.
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LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEW YK DE XIV, ALLE RC HR IS TE L rKS TE KON ING.

Duynkerke biedt, in de gedaante eener knielende Vrouwe, den Franſchen Koning, die in Ro
meynſche kleeding verbeeld is, het grondbewerp der gekochte ſtad op de rugzyde des pennings
aan, welke tot om- en opſchrift voert:
PROVIDENTIA PRINCIP IS DU N QUERCA RECUPERATA.
MID CLXII.

DOOR DE VOORZIE NIG HETD DES VO RS TS DU TNKERKE
WED ERG E KR EEG EN.. 1662.

II. De eene zyde van den legpenning voert het gelaurierde borſtbeeld des Franſchen Konings,
binnen dit randſchrift:

LUDovicus XIIII, De 1 GRAT 1A FRAN c1 E, ET
NAV AR RAE REX.

ILO DE WYK DE XIV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
VRA NK R2CK EN NA VAR RE.

Op de andere zyde ziet men in de gekochte ſtad wier naam op den voorgrond ſtaat, eene groo- (i) Ovidii
te menigte gelds regenen, waar door, gelyk de (1)oude Dichters willen, Jupiter by Danaë eertyds #
(AE!
MEE

toegang kreeg, evenals Lodewyk zynen Vriend den Koning van Engeland tot het overgeeven # # &
van zoo gewigtige zeeſtad gebragt heeft, volgens dit (2) bovengeſtelde randſchrift:

697. laud
C

# E#.

Fil'

# lib.II

SIC VINCIT AMICOS,

'1u 45

AL DUS VERMEESTERT H1 ZTNE VRIEND EN.

III. De derde, die in 't volgende jaar gemunt,en door my in de penningkaſſe van den Heer Baltha
zar Scott, Raad en Schepen, midsgaders Ontfanger van 's Lands middelen te Amſterdam, naadat
de eerſte plaat reeds geſneeden was, eerſt ontdekt is, verbeeldt eensdeels wederom eenen geldre- (3) Horat:
gen,
uytnedervalt,
de wolken
op deeze
eenen ſpreuk
zeetoorn
't gekochte D(3)
UTN
KERKE
(DUN
K ERwelke
QUE)
onder
vanvoor
den Venuzynſchen
Lierdichter,
daar
hy ook- Garin,
lib. III.

# 1o &

het verdichtſel van Danaë verhaalt:
ICTU FU L MIN EO POTENTIOR.
KRACHTIGER DAN DE BLIXEMSLAG.

En dewyl, door 't ontruymen van Duynkerke, de Engelſchen, welke van eene verſchillende
Geloofsleere met de Françoizen zyn, van de grenzen van dat Ryk wierden verwyderd, ziet men (#) Vigº
andersdeels, op 't gezigt der zittende Gerechtigheyd , twee harpyen zich vandaar wegmaa- AEneid.
ken # waarboven in den rand deeze ſpreuk van den Mantuaanſchen (4) Heldendichter geleezen #.
WOTClt :
7

HARP YAS PELLERE REGNo. 1663.
DE HARPTEN UYT HET RT K TE D RTV EN. 1663.
Nn n n n n 2.

Deg

•

51 2.
r 66 3.
(*) Reſt
dent.

U1) Holl.
Merkur.
166).

P33. I72.

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

De Vereenigde Geweſten, aan wier Predikant aldaar , ten koſte des Lands,
(*) Bewindsman de Glarges, op de gedaa te moogen hebben, en tot het verrichten
ne gelukweniching wegens 't koopen van van den Godsdienſt eene kerk ſtichten.
Duynkerke, de Koning van (1) Vrank Dit wierdt den zeventienden (2) van (2) Relol.
ryk te Kales betuygde, dat hoe hy den Sprokkelmaand des zelfden jaars ingewil
Staaten nader by was , hoe hy hen ligd, den Predikant eene jaarlykſche wedde ##
ook meer zyne gunſt zoude doen gevoe van vyftig guldens meer dan eenigen Lee- "59
len, waaren althans tot dien top van voor raar op 't platte land toegelegd, en ſtraks by

ſpoed geſteegen, waarnaar zy, het zy | voorraad cene ſchuur, tot het verrichten
door de wapenen, het zy door 't maa van den Godsdienſt, vervaardigd. In
ken van voordeelige Verbonden, zoo voege op bevel van de Klaſſis van Woerde
lang getracht hadden.

Nooit was die de Heer Philips Geelkerken, Predikant

Vryeſtaat, ſedert zyne oprechting, in dier ſtad, den vyftienden van Bloeimaand
zoo bloeijenden ſtand geweeſt , zulks des jaars zeſtienhonderdeenenzeſtig, in

veele vreemdelingen daardoor uytge die vervaardigde loots de eerſte predikaat
lokt derwaart in groote menigte toe ſi deed, 't gene door andere gemagtigde
vloeiden, en dus het getal der inwoonderen Leeraars van de zelfde Klaſſis tot den
zoodaanig toenam, dat men niet alleen te tweeden van Wynmaand des zelfden jaars
Amſterdam en Leyde de veſten heeft zien achtervolgd is: als wanneer de Heer Ge
uytleggen, maarook op 't platte land, tot rard (2) Haak de eerſte tot gewoonlyken
y

geryf der toegenoome gemeente, op 't Predikant te Oudshoorn wierdt beroepen,
verkreegen verlof der Staaten des Lands, en door den Heer Kornelis Ruyter, Lee- pag. 96.
zoohier zoodaar verſcheydene nieuwe raar te Nieuveen, in dien dienſt beveſtigd.
kerken ſtichten. Voorheen hadden onder

Ondertuſſchen was alles tot het bouwen

anderen die van Oudshoorn en Gnephoek van eene nieuwe kerk vervaardigd, een
geene eyge kerk, maar waaren Ledemaaten bequaame grond daartoe uytgekooren, en
der gemeente van Alfen, en dus ook ver den zevenden van Bloeimaand deezes
ligt aldaar den Godsdienſt te verrichten, jaars met het heijen een begin en vervol
en hunne dooden te begraaven. En de gens die ſpoed gemaakt dat het heywerk in
wyl dit by wintertyd, mids de quaade twaalf dagen zyn volle beſlag had, en
wegen en het toevriezen der wateren, den achttienden van Zomermaand daaraan
veeltyds niet dan met groot ongemak kon volgende de eerſte ſteen der nieuwe kerke,
de geſchieden, verzocht de Ridder Kor door des Ambachtsheeren Zoon, Jonkheer
nelis de Vlaming, Ambachtsheer van Ouds Dirk de Vlaming van Oudshoorn gelegd
hoorn en Gnephoek, mids de ſterke aan is, waarvan de geheugenis op deezen

was der Ledemaaten, met den aanvang penning, evenals die zelf in de penningkaſ
des jaars zeſtienhonderdnegenenvyftig, ſe van den Heer Balthazar Scott, Raad,
by ingeleverd ſmeekſchrift, van de Staa Schepen, en Ontfanger van 's Lands midde

ten van Holland verlof om eenen eygen len te Amſterdam, bewaard wordt.

Onderzºeks, en vºorsten Hans
Vlecht

HA

#

Jº Timmer gameyne drempel EA
") Sands ººk een ſtevige ºnwel WASE
Tºont Maar W2)rio

t:
E (AvA

j

Fiºr, #n

Hº sz

Hey/4eminnend ſtel te Groen
0 itaargod en rºzen looks:/coen

#

De voorzyde verbeeldt de nieuwgeſtichte kerk, en bevat in den buytenſten rand deeze gewyde
ſpreuk van den Koninglyken Harpzangdichter tot omſchrift:
GE

N
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GEVEZ DEN HEERE DE EERE STNS NA EMS;
4

Jeev.

AANBIDD Ezr DEN HEERE IN DE HEERLICKHErT

srws HerLichDoMs.
PSALM 29. Y. 2.

Waarbinnen nog dit tweede omſchrift geleezen wordt:
*

DEN 18. JvNr 1663.

soo HEEFT DIRCK DE VLAMINGH VAN oUrs Hoo RN
DE EERSTE STE EN VAN DE KERK GE LEYT.
, -

3 Mt.

De tegenzyde voert een vierkant tafereel, en dat weder dit tienregelig gedicht, wiens eerſte
is A

letters van alle de regels te ſamen het woord OUTS HOORN uytleveren:

O N DER GODTS EN 'S VORSTEN HANT,

v LEc HT HIER 'T Vo Lc K EEN VREE DE BANT,
T IMMERT OP GEMETNE DREMPEL,
'S LA NTS BE HOUDT EEN HE YLIGE TEMPEL,

T oo N'T HAER NED R1c H. rVRICHEÉN,
H ErL BEMINNEND, WEL TE VRE ÉN.
O WAER GOD E NV WA ER GOD ZES SEGEN

o WA ER Wo Rz GoD SELFs VERCREG EN !
R OEM DES AMSTELS, ALS DAER D'HANT
N A U WrSHETT, GOD TSDIENST PLANWT.

Want ofwel de gemeente van Ouds aldus gelegd was, naderde daarop Niklaas
hoorn tot het bouwen dier kerke onder van Schellingerhout, die oudſte Zoon

ling eenige gelden had opgebragt, waaren was van Kornelis van Schellingerhout,
echter door den Ambachtsheer zelf de

Schout en Geheymſchryver van Oudshoorn
grootſte koſten wel meeſt gedraagen uyt de en Gnephoek, en leyden tweeden, evenals
gelden, die hem als Hoofdbaljuw van Am ook zyn jonger Broeder Kornelis van Schel
ſterdam uyt de boeten der Speelhuyzen en lingerhout, denderden ſteen: invoegezy
diergelykezaaken waaren opgekomen.Wan beyden mede met eenen diergelyken pen
neer nu dit gebouw zyn volle beſlag had, of ning, wegens dit ſteenleggen zyn #
daarin de eerſte kerkdienſten
zyn, ken; zooals my door Peter van Schellinger

#

is niet wel te ontdekken: hoewel men

hout, tegenwoordig Schout dier Ambach

weet dat op den negenden van Oogſt ten, en Zoon van den zoogemelden Ni
maand des volgenden jaars het eerſte lyk klaas, is bericht geworden. Hoedaanig
daarin wierdt begraaveu. Naadat de eer nu dit geſchenk geweeſt zy, kan uyt deeze
ſte ſteen door des Ambachtsheeren Zoon afbeeldinge gezien worden.
II. Deel.

Oooooo

Welke

H
rij

een ſley/koe Zºmwe/E
##
# We S
E

vºl

eminnen?, ?velte Green

-

Ë Oºſh goden %)aerGodts:/gen
# 0'waer woré Gö2 ſel63e

gº

- ----
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Welke eeveneens is als de voorgaande, zynde alleenlyk op de voorzyde het binnenſte rand
ſchrift van deezen verſchillenden inhoud:

DEN 18. j UN r 1663. SOO HEBBEN KLAAS EN CORNE LIS
VAAV SCHELLING ERHOUT BROEDERS DE TWEEDE

EN DERDE STEEN VAN DE KERK GELE2 T.
Niet zonder oorzaak was 't, dat het Grootvorſt van Moskovië deeden 'er,

(1)
Aitzer
etal der inwoonderen op deeze wyze al den achtſten van Bloeimaand, (1) met
ma zaaken

# de

zeer groote pracht en ſtaatſië hunne in- # #

eendragt zoo in de byzondere Landſchap
pen als de Algemeene Staatsvergaderingen
heerſchte, zoo leyden ook alle Staats- en
Magiſtraatsleden alles te koſt, om het

treede. De Spaanſche Nederlanden ins- en oorl;,
gelyks, hoewel geenszins zoo bloeijende#
in den koophandel, genooten ook eene
volkome ruſt, de prys der graanen was

welzyn hunner onderdaanen te vermeer

aldaar, voor 't uytgaan van 't voorige

om in den Lande toenam, want,

e-

deren, die alle gemak en voordeel door jaar, tot op den ouden voet gedaald, en
't maaken van bequaame keuren, en door men had het vernoegen van door de ge

/

't verbeteren der wegen en vaarten, toe te
brengen, en den koophandel, zoo in als
buyten 't Land, meerenmeer te doen toe
neemen en aangroeijen. Want hebbende
geene verdeeldheden van binnen, geene
vyanden van buyten te beſtryden, zaagen
zy zich aan de vermoogendſte Vorſten des
aardbodems door voordeelige Verbonden
verknocht, daardoor den koophandel hun
ner inwoonderen in volle veyligheyd.
bloeijen, en die van het eene eynde der
aarde tot het andere uytgebreyd. De

lykheyd van den Godsdienſt wegens
't koopen van Duynkerke verheugd zyn
de, deswegen openbaare vreugde te be
dryven. En dewyl , volgens de oude
gewoonte, met den aanvang des nieuwen
jaars ook eenige nieuwe legpenningen
voor de Schatkamer te Bruſſel, met zinne

beelden op den tyd paſſende, moeſten ge
munt worden; zoo was het ook, mids het

genieten deezer ruſte, redelyk dat zoo
wel de Vorſt, onder wiens Ryksbeſtier,
als de tyd, wanneer die geſmaakt wierdt,

meeſten der Vorſten hadden hunne Afge

op deezen legpenning wierde aangetee

zanten in 's Graavenhaage, en die van den

kend.

(2)Troph.
de

##

Het wapenſchild van Karel Jakob Taye, uyt de Baronnen van Wemmele, en Schatmeeſter

tome II. in (2) dit en 't voorgaande jaar te Bruſſel, ſtaat op het voorſtuk; binnen dit randſchrift:
fol. 465.
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"

AERA RII: BRUXELL EN SIS.

REK EN PENNING VAN DE BRUSSELS CHE SCHATKA MER.

Welke beſtaat uyt twee Schatbewaarders uyt den Adel, (1) vier Penningmeeſters uyt de Ge- (1) Eryci
meente, en eenen Geheymſchryver. Het ruggeſtuk, 't gene, even als het jaar geene byzondere ##
Brux.Sept,
voorvallen, zoo ook geene verbeelding heeft, voert dit om- en opſchrift:
PRO ANNO NAT I v1 TAT Is

DoM1NI 1663,

REGN Io U E

fol: 82.

PHIL1e ri

IIII

HISPAN1 ARUM REGIS, BRABANT 1 AE o U E DUCIS,
QUADRAGES1 Mo TERTIO.
VOOR HET JAAR 1663. NAA DE GEBOORTE DES HEEREN,
EN HET DRIE EN VEERTIGSTE D ER RE GE ER IN GE

VAN PHILIPS DEN IV, KONING VAN
SPA Nj E, EN HERTOG VAN
B RABANT,

Dees Vorſt, door een lang en zwaar recht te doen gelden, en zich ſtaande het
Ryksbewind van zoo veele jaaren, mids minderjaarige Staatsbeſtier van zynen eeni
g:) Holl. gaders door de (2) toeneemende quaale gen Zoon, ten koſte des Huyzen van
M#,
1663. Pag. des graveels gedrukt, zag zyne krachten Ooſtenryk, te vergrooten : het welke
•

74-

u -

-

dagelyks indiervoege verminderen, dat hem thans ten tyde in den perſoon van Keyzer
de zwakheyd zyns lighaams geenen hoo Leopold, ſedert ruym twee eeuwen, den
en ouderdom ſcheen te voorſpellen, elfden telg van dien doorluchtigen ſtam op

) k:
All

in 5

zulks eerlang de zwaare laſt van zoo wyd den Keyzerlyken troon geplaatſt zag. Wel
uytgeſtrekt gezag aan zynen eenigen doch ke over vyf jaaren tot die hooge waardig

M 0

zeer jongen Zoon, onder de voogdy en 't heyd (4) beroepen, en nog geen vyfen- (#), Heiſt

W. ni:

opzigt zyner Gemaalinne,

ſtondt te ver

twintig oud zynde, dus alleen in ſtaat

#

vallen. Aan den anderen kant zag hy ſcheen, om den luyſter van zynen afgaan- tome II.

den Koning van Vrankryk in den bloei
zyner jeugd, fier van moed, bequaam tot
hooge aanſlagen, en in dat Ryk eene
aangeboore neyging om zich ten koſte van
het zyne te vergrooten. Invoege hy niet dan

den Huyze te konnen onderſchraagen. *"
En waarlyk Koning Philips, ſtellende in
hem ten dien opzigte zyn eenigſte ver
trouwen, ſloot in dit jaar met dien jon

gen Vorſt een (5) zeer naauw Verbond, (s) Holl,

met tegenzin ja genoegzaam gedwongen wiens inhoud, hoewel geheym , alleen Merk
(3) Larrey zyne (3) oudſte Dochter aan. Koning ſtrekte, om de twee hoofdtakken van #s.
H#ds ' Lodewyk eertyds uytgehuuwd, bekom 't Huys van Ooſtenryk onderling teſa
#om merd zynde dat, hoe onbepaald en wyd men te verbinden, het gemeene belang
III. pag ſtrekkend ook de afſtand waare , wel van hunnen Huyze te behartigen, en eene
ken de Franſche Koning van het erf lyn trekkende zich tegens die te verklaa
recht zyner Gemaalinne, op 't verzoek ren, welke op des zelfs verkleyning
zyns Schoonvaders, gedaan had, het zouden toeleggen, waarvan de gedach
echter die Kroone nooit aan ſchynrede tenis op deezen legpenning, hoewel eerſt
nen zoude mangelen, om , als 't haar in 't volgende jaar gemunt, bewaard
luſtte onder dit of dat voorwendſel haar wordt.

...A

Rondom het geharnaſte borſtbeeld des Spanſchen Konings, met de Ridderordre van 't Gulden

vlies verſierd, leeſt men dit omſchrift in den rand der voorzyde:
O oo ooo 2,

PHI

*
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PHILIP PUs IIII, DE 1 GRAT 1A HISPA N1A R U MET
IN DIARUM REX.

1664.

v

PHILIPS DE IV, Doo R GODS GE NA DE KONING VAN SPANJE

EN DE INDIËN. 1664.
In 't midden van eene beroerde zee, ſtaan, onaangezien het ſterk blaazen van vier ſtormwin

den, twee ſamengekoppelde pylaaren onbeweegelyk, op welker eenen den Arend des Keyzerryks,
en op den anderen de Leeuw van Leon zittende verbeeld zyn, en dus te ſaamen de twee hoofdtak

ken van den Huyze van Ooſtenryk betekenen. Het bovengeſtelde opſchrift is:
STABUNT.

s

Z2 ZULL EN BESTAAN

Tot vaſteren grondſlag deezes handels,
en onverbreekelykeren knoop van 't onder
ling gemaakte Verbond des huyzen van
Ooſtenryk, was by 't zelve Margreta The

ſchen Afgezant, die zyns Konings brief
met veele beleefde uytdrukkingen per
ſoonlyk in de volle Vergadering overle
verde, deswegen bedankten, en vervol

reza, Dochter des Konings van Spanje, gens nietalleen geluk wenſchten, maar
die hem uyt zyn tweede Huuwelyk, den ook by herſchryving hunne deelneeming
twaalfden van Hooimaand des jaars zes in 's Konings vreugde, wegens het ſluyten
(1) Hubn.
geſlachtk.

tienhonderdeenenvyftig (1 ), gebooren van 't Huuwelyk zyner Dochter met den

tafel. 42.

was, aan den jongen Keyzer Leopold ten Keyzer, op eene zeer verpligtende wyze (4) Aitze
huuwelyk beloofd, onaangezien die uyt betuygden. Dees brief wierdt,opuytdruk- #"
de lyflyke Zuſter des Spaanſchen Konings kelyk (4) bevel hunner Hoogmoogendhe- en oorlog,
gebooren, volgens de Geeſtlyke rechten den door den Heer Hendrik van Rheede van #:
der Roomſche kerke zyne Bruyd in het Renswoude, die in 't jaar zeſtienhonderd- 1664.
tweede lid beſtondt. Des wierden van vierenzeſtig voor gewoonlyke Afgezant den Paus de brieven van ontſlag, tot het naar Spanje trok, en den zesentwintigſten
aangaan van een Huuwelyk tuſſchen twee van Slagtmaand te Madrit zyn openbaar
onderling zoonaa in bloedverwantſchap gehoor had, aan den Koning overhandigd,
beſtaanden, in dit jaar verzocht en te Ro en vervolgens ook de aanſtaande Keyzerin
me verkreegen: vanwaar ook een plegtig by monde, wegens haare geſloote Trouw,
Gezantſchap tot het afleggen der geluk uyt den naam der Staaten, geluk (5) ge- (5) Aitze
wenſchingen wegens dit geſlooten echt wenſcht en begroet. En hoewel dezelve niet #"
verbond (2) door het zigtbaare Hoofd voor den twaalfden van (6) Wintermaand en
V. oorlog,
deel,

(2) Holl.
Merkur.

1663. pag.

-

der

Roomſche kerke, zoo

aan den

-

-

e

des jaars zesenzeſtig, mids haare jonge # 37:

Keyzer te Weene als aan den Konin g |jaaren, wierdt voltrokken, heeft men echter (3) Hubn:
van Spanje te Madrit, wierdt gezonden. wegens het geſlooten Echtverbond van 's #
Die wegens dit geſlooten Huuwelyk zoo Konings Dochter, zoo in de Spaanſche Ne- " ****
daanig verheugd was, dat hy goed vondt, derlanden als (7)te Weene, niet naagelaa- () Holl.
g)
Ai: by ſchriftlyk bericht van den twintigſten ten veelvuldige vreugdetekenen te vertoo- #ne
mazaaken
van ſtaat
van Grasmaand (3) deezes jaars, uyt nen, en onder anderen daarop ter ge-pag:55.
en oorlog,
te Antwerpen ook deezen
IV. deel, Madrit aan de Vereenigde Geweſten daar dachtenis
fol. 1o96. van kennis te geeven. Welke den Spaan legpenning in 't licht te geeven.

8.

G

Dewyl Koning Philips, wiens borſtbeeld op de voorzyde gezien wordt, van zyne twee Doch
ters de oudſte op den Franſchen, en de jongſte op den Keyzerlyken troon verheeven zag, en zyn
Zoon
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Zoon hem op den Spaanſchen waarſchynelyk ſtondt te volgen, zoo leeſt men (1) deeze gewyde 1664.
ſpreuk van den Pſalmiſt tot randſchrift:
(1) Pſalm
CXII.X.z,

POTENS IN TERRA SEMEN EJUS. 1664.
zrN zAAD ZAL GEWELDIG zºrN OP DE
in

AARDE 1664.

VS,

De rugzyde verbeeldt, boven hunne wapenſchilden, de drie kinderen van den Spaanſchen Ko
ning, wier oudſte eertyds trouwende de twee Ryken van Vrankryk en Spanje onderling had be
vreedigd, de tweede als Keyzerin het Keyzerryk ſtondt te beheerſchen, en de jongſte zynde de
eenige doch nog zeer jonge Zoon Karel, naa des Vaders overlyden, het Spaanſche ryk by erfvol

ging ſtondt te regeeren. Als blykt uyt ieder woord 't gene elk boven zich in den rand heeft, en
die teſamen dusdaanig een omſchrift uytmaaken:
rief
WCT

IMPERAT, REGIT, PACIFICAT.

rle
ºol

zr HE ERS GHz, Hr REGEERT, EN Z2r BE VREED IG 7.
laf

ing
(CIl

De Koning van Spanje , door dusdaa ſchen. Afgezant, eenen (5) Stalmeeſter, (s) Aizes
nig een dubbeld Verbond met den Key twaalf Leyjonkers, twee karroſſen met mazaaken
zer, niet min zyn Huys dan zyne Staaten zes paarden, en twee benden te paarde #,
verzekerd achtende, vondt goed van voor gevolgd wierdt. In deeze orde zynde V, deel,

len
Ze (3) A
las
ik- IAA
Want:

ht-

Cn 0urº

't eynde deezes jaars tot Landvoogd zy gekomen aan de deur der Hoofdkerke ont- "3°

,., V. tºt
VAIl

lol;:

ner Nederlanden, in plaatſe van den fingen hem de Deeken en Kanonniken, en

'rd iſ,
ant -

ten

Markgraaf van Karaçena, Don François aan den ingang van 't koor de Aartsbiſſchop
(#)
Hubn
van Moura, Markgraaf van (2) Kaſtelro zelf in hun volle plegtgewaad. Naa 't
ſtaatk.
-

#
daſ

##

gd,

-

drigo te benoemen. Dees nieuwe Land zingen van den Ambroziaanſchen lofzang
voogd, welke voorheen negen jaaren Ko begaf zich de geheele ſleep langs de

#. ninglyk Afgezant in Duytſchland, en eyn

CIIIl

Storm- en Heuvelſtraat, en den Stecn

3) Icones delyk Onderkoning (3) van Sardinië, en weg, tuſſchen de in de wapenen geſchaar

lW,

inſcript. Katalonië geweeſt was, kwam door Vrank de burgery, naar 't Vorſtlyke hof. De

##

# ryk, in het begin van Wynmaand, te nieuwe Landvoogd was niet zoodra in 't

DICI vin:

## Bergen in Henegouwe, en vandaar zon bewind getreeden, of gaf daarvan by

and tnox,

#* der eenige ſtaatſië als onbekend te Bruſſel: brieven aan de Vereenigde (6) Geweſten to Aigs

W!:,

nge folt:

ſol. 5

hter (##
stºrt,
I] 's
S#

alwaar hy door de Lovenſche poort, naa kennis, met betuyginge van de vriend- mazaaken
dat alles ſedert tot zyne ontfangenis ge

ſchap en het goed onderling verſtand, die #"

reed gemaakt was, uyt het ſlot Warfuzé, hy als Onderkoning van Sardinië en Kata- VEdeel,
g# den zevenden dier maand, met byna (4) lonië eertyds met den Staat gehouden had, fol. 3"

We

#g Koninglyke pracht zyne plegtige intreede althans, naarmaate hy den zelven nu na

in 1&#,
E

tºt..

I 59.

00-

ge- rigº
ZCI1

deed; welke geopend wierdt door eene
bende ruyteren, en verſcheydene trom
petters en keteltromſlagers, gevolgd van
zyne handpaarden, Huysbedienden en al
le de Ridderſchap der ſtad. Toen kwaa

der by was, ook temeer te zullen betoo
nen en aanqueeken. Hoe 't zy, immers
had ieder zeer hooge verwagting van den
nieuwen Landvoogd ; zulks men zy

ne gedachtenis op deezen gedenkpen

men de Guldenvliesheeren, de drie Hoofd ning, en het gunſtig opgevat gevoelen
A

edellieden des Spaanſchen Ryks , , A zyns aanſtaanden Landsbewinds op dee

renberg, Ligne en Egmond , en achter zen legpenning, in dit zelfde jaar nog be

degze de nieuwe Landvoogd zelf: Wel waard vindt. ,,
ke van Eſtevan van Gamarra Spaan

II. Deel.
yn
On

Pppppp
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"Rºb

S
- Mo- &
Sº
ExcELL - DNo X2

G FRANC-DE MovRA2
EMARCHEDE CASTELRon Rita

5 svE-PHiLIIIHHisrRRGE3

I. De voorzyde van den eerſten vertoont zyn borſtbeeld, met lang ongekrold haair, naar de Spaan
ſche wyze, binnen den zoom deezer tytelen:
DoM1 N Us FRAN c1 sc Us DE MOURA, MARc H1o
CAST EL L1 RO DER ICI, GUBER NA To R
GENERA L1 s BEL G11.
D O NV

FRANgors

VAN MOURA, MARKGRAAF VAN

KASTELRODRIGO, ALGEMEEN LAND VOOGD
VAN NEDERLAND.

Onder zyn gekroond wapenſchild,dat op de tegenzyde, zonder eenigbyſchrift,verbeeld is, hangt
het Ridderlyke kruys van Kalatrava, mids hy van den laatſten Grootmeeſter dier ordre (1) af

#Pr komſtig, daarvan Ridder en Lid was.
foi;#8.

e

Deeze ordre is in 't jaar elfhonderdachtenvyftig opgerecht, en dus genaamd naar zekere ſterk
te Kalatrava, die door Sanche de III Koning van Kaſtilie aan Raimond Abt van Fideiro, om ze

G) Juriſp. tegens de ongeloovigen te beſchermen, tot een eeuwigduurend leen (2) zyner Kroone is gegee
#” ven: zynde deeze inſtelling door de Pauzen Alexander den III., Gregoor den VIII, en Innocent
fol. 526.

den III ſedert beveſtigd. Staande de regeering van Koning Alfonſus wierdt deeze Ridderordre

Souve-

zeer magtig, vervolgens onder eenen. Grootmeeſter beſtierd, en daartoe Don Garcias de Redon
de eerſte verkooren. Paus Benedikt de III onthefte de Ridders van het draagen van 't Geeſtlyke
ewaad: Pauwels de III ſtondt hen toe eenmaal te moogen trouwen, en eyndelyk zynde Don
opes van Padilla, dertigſte (3) Grootmeeſter, in 't jaar veertienhonderdzevenentachtig overlee
den, is die waardigheyd door Paus Innocent den VIII in den perſoon van Ferdinand Koning van

#u

Arragon aan die Kroon gehecht, en door Paus Adriaan den VI aan Keyzer Karel den V be

#

veſtigd.

(3) Les

pag. 26o.

II. Op de eene zyde van den legpenning ſtaat, mids hy te Bruſſel gemunt is, het gevecht van
Michaël, als Beſchermengel dier ſtad, afgebeeld, en daarnevens
het wapen van den Schatmeeſter Taye; binnen dit randſchrift:

den Draak met den

#

CARoLUs JA Co Bus TAYE, EX BAR o N 1B Us DE WEMMELE;
AERARII BRUXELLEN s1s PRAEFE cT Us.
ANNO 1664.

KAREL JAKOB TATE, UrT DE BARONNEN VAN
WEMMELE, BE WIND HEBB ER VAN DE

BRUSSELSCHE SCHATKAMER. 1664.
Wem

H Is ToR 1 P EN NI N G EN

VI. Beet. , 19

Wemmele is eene zeer aanzienlyke Heerlykheyd, met (1) een prachtig Heerenſlot, ge- 1664.
legen
in deTaye,
Meijery
vanPhilips
Merchtem,
uur buyten
Bruſſel, den
en is,
ter gunſte
vanZomermaand
den Ridder TNLe
Engelbert
door
den IVeenKoning
van Spanje,
vierden
(2) van
1)Le Roy
Roy
Proſpect.

des jaars
zeſtienhonderachtentwintig,
eene Baronny,
ja naamaals,
Karel den II, #
caſinobil,
ten
aanzien
van Aalbert Taye, den (3)tot
dertienden
van Lentemaand
des door
jaars Koning
zeſtienhonderdachtenfol.
9.

tachtig, tot een Markgraafſchaap verheeven.

(2),L'E

De andere zyde voert geene verbeelding, maar alleen dit opſchrift:

rection de

toutes les
terreS &c,
de Brab.
fol. 2o.

EXCELL EN T 1ssi MO D o M 1 NO FRANCIs co DE MOURA

(3) L'E-. .
*

rection de

MARCHI oN E DE CASTELRODRIGO,
SUB PHILIPP o IIII HISPANIAR UM REGE

toutes les

terres &c.
du Brab.

BELGIUM PIE, FORTITER, ET FIDE L1T FR,

fol. 96.

GUB ER NANTE.

DE ZE ER UrTMUNTENDE HEER FRANco Is VAN MOURA,
MARKG RA A F VAN

oND ER

KasTe LRODRIgo,

PHILIPS DE N IV KONING VAN SPANJE

DE NEDERLAND EN GOD VRUCHTIG- MOED IG- EN
GET ROU/VLTK BES TIE RENVD E.

Twee dagen naa de intreede van Kaſtel aanrechten van allerhande vermaakelykhe
rodrigo, geleyde die met zyne lyfkarros den, niet min de Magiſtraat (6) dan de (6, Holi.
zynen voorzaat den Markgraaf van Kara Biſſchop Karel vanden Boſch, ten blyke Merk.

çena tot een uur buyten Bruſſel, alwaar

hunner gehoudeniſſe, de een boven den # "

alle de Edellieden, en voornaamſte Be anderen

windsmannen der Regeeringe dier ſtad
van hem met zeer groote tederheyd af
ſcheyd naamen. En hoewel hy den
Markgraaf van Kaſtelrodrigo overreedde
van (4) weér terug te keeren, zoo vondt

getracht had uyt te munten.
Dees Gentſche Kerkvoogd was eerſt Dee
ken van Sint Donaas te Brugge, en wierdt
in 't jaar zeſtienhonderdeenenvyftig tot Biſ
ſchop dier ſtad, in plaatſe van Niklaas van

Haudion, twee jaaren tevoore (7) over- #
# echter de toegevloeide Adel goed hem tot leeden, op de benoeming des Spaanſchen #

1664, pag. Hal toe uyt te leyden; daar hy vernachtte Konings, gewyd. Doch Antoni Trieſt, II. Pag,59.
'”
Vandaar zyne reys te lande, over Bergen Biſſchop van Gent, van wien wy (*) (*) 11.Dul
in Henegouwe en Valençyn, voortzetten hiervoor gemeld hebben, in 't jaar zes-fºl. 139.
de, wierdt hy aldaar, alsof hy eerſt bezit tienhonderdvyfenvyftig, en het tachtig- ""
der Landvoogdye kwam neemen, door de ſte zyns ouderdoms, het ſtervelyke afleg
in de wapenen gerukte Burgers ontfangen: gende, is hy in Grasmaand drie jaaren laa
zynde alle de ſtraaten en wegen met zoo ter tot zynen opvolger door Koning Phi

groot getal van flambouwen bezet, dat lips benoemd: en hebbende by gegeeve
de geheele ſtad ſcheen in volle vlam te volmagt door den Heer (8) Rooze, Dee- #
ſtaan, en door 't zwaare gebalder van 't ken der Hoofdkerke dier ſtad, den acht- #'

alom geloſte geſchut op haaren grondſlag ſten van Zomermaand des jaars zeſtien- Gandav.
te beeven.

yne Gemaalin , om haa honderdzeſtig bezit laaten neemen, is hy

re zwakke gezondheyd achtergelaaten, perſoonlyk, den drieëntwintigſten der vol
wierdt ſedert op zyn verzoek, nevens haar gende maand, op eene zeer plegtige wyze
gevolg en pakkaadje, met een oorlogſchip in 't volle bezit geſteld, doch den vyfden
(s) Afge- der Vereenigde Geweſten (5) naar Spanje van Grasmaand des volgenden (9) jaars (2) #

m#ken gevoerd. Hebbende zy beyden, ſtaande zeſtienhonderdvyfenzeſtig aan eenen hart- #

#, het voorige Landsbewind, zich by uyt vang zeer ſchielyk overleeden. Het toine II:
V;deel, nemendheyd door hunnen gemeenzaamen gene ik temeer hier heb willen aanroe-**
"* ommegang bemind gemaakt: gelyk nog ren, dewylmy van hem dees gedenkpen
laatſtelyk te Gent was gebleeken; alwaar ning, in dit jaar gemunt, is in handen
weynig tyds voor zyn vertrek, door 't gevallen.

Pppppp 2

Rond
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Rondom het borſtbeeld van den Gentſchen Kerkvoogd , 't gene op de voorzyde in Biſſchoplyk
gewaad gezien wordt, leeſt men in den rand dit omſchrift:

KARO LUS VAN DEN BOSCH, EPISCOPUs GAN DA v E Ns is.

KAREL VAN DEN BOSCH, BISSCHOP VAN GENT:
En dewyl, zooals wy hiervoor (*) gemeld hebben, naa'toverlyden van Viglius van Zwichem niet
alleen eene nieuwe Prooſtdy is opgerecht, maarook de voorige ryke inkomſten van de gemyterde
#esYPEces
Pais Prooſten van Sint Bavo voor het meeſte (1) gedeelte, en daaronder die van 't Graafſchap Ever
bas, tom.
, den Biſſchoppen van Gent tot onderhoud ſedert zyn toegeweezen, leeſt men in den rand

(*) I. Deel
Jol. 235.

#

|

iſ pag" der tegenzyde, welke onder des Biſſchops wapenſchild, die van het Gentſche Biſdom en Graaf
ſchap Everghem , zynde een zwart zwyn op eenen gouden grond, voert, nog deeze ty

36.

tels:

-

Do MIN US TERRITo R11 sanct 1 BAVONIS, COMES DE
EVERGHEM, ETC. 1664.

i

HEER VAN 'T RECHTSGEBIED VAN SINT BAVO,
GRAAF VAN EVERGHEM, ENZ. 1664.

Al voor het vertrek van den geweezen op zich te laaden, vondt de Markgraaf

(2)

Landvoogd Karaçena, was door den Ko
ning van Spanje, den tweeden van Hooi
maand deezes jaars, eene hervorming,
zoo ten aanzien van den Geheymen Raad,
en dien der Geldmiddelen, midsgaders
A# van de Rekenkamers van Ryſſel, (2) Bra

van Kaſtelrodrigo goed dat bevel thans in

't werk te ſtellen, en zondt tot dat eynde,
den achtſten van Slagtmaand, de te Madrit
ontworpe hervorming aan den Raad der
(4) Geldmiddelen van Brabant, met be- (4) Aitte

vel van ze volgens des Konings begeerte #"

#" bant, en Roermonde als van de Gemag alom in te voeren. Volgens dit ontwerp en oor.

## tigden tot het doen der wapenſchouwe te beſtondt thans de Geheyme Raad uyt een #
# Madrit, beraamd. Want ſtaande de voo voorzittend Hoofd, vyf Raadsheeren, en "
rige langduurige oorlogen waaren de Ko vyf Geheymſchryveren , welke laatſten
ninglyke inkomſten geweldig uytgeput, by verſterf op vier moeſten verminderd
en nu niet meer in ſtaat om zooveele Amp worden. In den Raad der Geldmiddelen
tenaars te onderhouden, wier bedieningen, waaren insgelyks maar zes Raadsheeren,
om in den hoogdringenden nood des oorlogs te weeten, Maas, Kockaart, Kinſchot,
geld te vinden, daarenboven buyten nood Ognaty, Harenskamp, en Bergyk, doch

(3) Aitze- zaakelykheyd temet waaren (3) verme by afweezen van den laatſten dan nog van
mazaaken nigvuldigd , en aan de meeſtbiedenden Uffele, welke tot het opſtellen en tekenen
der Beſluyten twee Griffiers hadden; van

# verkocht. Dierhalven was de invoering

V;deel, van de ontworpe beſnoeijing der Ampte welke de Ridder Elias de (5) Bye, (3)Sanden

"32

naaren den geweezen Landvoogd voor Heer van Sint Peter, Bewaarder van 's #"
zyn vertrek reeds bevolen: doch dees dit Lands geſchriften, en Opziender van 's "
verzuymd hebbende, om daardoor den Konings boekzaal, de eerſte was, van

haat der afgezetten, voor zoo weynig wien my te Bruſſel dees gedenkpenning is
tyds als hy nog in Nederland was, niet in handen gevallen.
Zyn
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-

-

Zyn borſtbeeld met mantel en bef ſtaat op het voorſtuk, wiens rand met deeze tytelen om
zoomd is:

ELIAS DE BIE, EQues, TOP ARch A SAN c T1 PETRI,
FINAN c1 AR U M RE G1 s GR AF 1 A R 1 U s,
.

GHARTO PHILAX.

. .

k:

-A

.

o

4 3 v .

-

ELIAS DE B rE, RIDDER, HE ER VAN SINT PETER,
GRIFFIER VAN DE GELD MIDDELEN DES

. Ko NINGS, EN BEWAARDER DE R
---

LANDS SCHRIFTEN.

Het ruggeſtuk, op zynen naam zinſpeelende, verbeeldt eenen bykorf met verſcheydene aan- en
afvliegende byen, onder deeze ſpreuk:

DULCIA MIXTA MALIS.

HEz so Er is VERMENGD MET LE Er

lf

.

-

-

Ten aanzien der Rekenkameren was ! den Heer Hendrik van Kroonendaal,
nog vaſtgeſteld, dat de Ryſſelſche uyt | als Koninglyken Geheymſchryver des
acht Rekenmeeſteren, en vyf Opneeme- | Lands, ondertekend. Dit
VAIl
(*) Audi- ren (*) der rekeningen, de Brabantſche | Kroonendaal, onder den naam eertyds van

ſ!

,

#

It
r

(ººk

tel/rs,

#

die van Roermonde alleenlyk uyt twee | Johan van Elderen, welke (2) getrouwd (NJuriſpt.
Rekenmeeſteren zouden beſtaan ; zynde | met Katryne Nys, zynen ſtamnaam ver- #

)#

#

mede-uyt acht Rekenmeeſteren, doch al- van Elderen bekend, is afkomſtig van
leen vier Opneemeren der rekeningen, en de Hertogen van Tongere, en het was

-

daarenboven het getal der Gemagtigden | laatende dien van Kroonendaal de eerſte ”

,"

(f) Mon- tot het doen (f) der krygsſchouwe totop | heeft aangenomen. Zyn Zoon Pauwels
En dewyl door
deeze
Kroonendaal
waskrygsdienſt
Heer van Vlieringe,
Amptenaars
buyten
be- | van
en had
zich in den
onder den

l

#f zes
verminderd.
beſnoeijing
veele

wind en koſtwinning geſteld wierden, zoo | Hertog van Arenberg begeeven, doch als
belaſtte Koning Philips dat de openval- die tegens den Graaf van Naſlou te Hey

lende plaatſen altyd met de oudſten der af- ligerlee (als gemeld (*) is) met den ſlag het (s) 1 pad
ezetten zouden vervuld, midsgaders aan | leeven verloor, nam hy de boeken, in fol. 1 17.

(1)Aitze- de zulken, (1) welke eenige gelden voor 1 plaatſe van de eerſt opgevatte wapenen,
#" hunne afgenomene bedieningen gegeeven by de hand. Dees (3) Ridder, welke (,,No
te

#
Vl

# hadden, ſedert den dag hunner afzettinge | Schatmeeſter, Bewaarder van 's Lands ge- #de
# renten tegens vyftien van 't honderd van ſchriften, Griffier van des Vorſten heerly- #
het verſtrekte geld, tot tyde en wyle zy |ke goederen, midsgaders Raadsheer, # #".
-

met andere

#

openvallende bedieningen Kommysder (4) Geldmiddelen geweeſt is, tssaneert
tot Vrouw Katryne Gillis, Dochter tºt Autie,

voorzien waaren, zouden gegeeven wor-

den : zynde deeze in 't licht gegeeve van den Griffier Gillis en Vrouwe Eliſabet " "7",

lyſt der onafgezette. Amptenaaren door | Sterk, welke in 't jaar vyftienhonderdze
II. Deel.
Qqq qqq
W €RA-s

w
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1664 venennegentig overleedt, naalaatende | Zoon Hendrik van Kroonendaal, die Heer
(#) No- van haaren Man Pauwels van Kroonen- | was van Vlieringe, Breethout, Bevre en
# * daal, die vierentwintig (1) jaaren naa | la Bruyere, en wiens gedachtenis op dee

pag: * 17, zyne Gemaalinſtorf onder anderen eenen zen penning bewaard wordt.
5 verſa.

De eene zyde bevat zyn gehelmd wapenſchild, de andere zyde zyn kopſtuk, binnen dit rand
ſchrift:

HENRY DE CRO ON EN DAEL SE 1 GN EU R DE BEVRE.

ANNO 1639. AETAT 1s 24. A: WAT ER Loos FE c1 T.
HENDRIK VAN KROONENDAAL, HEER VAN BEVRE.

IN 'T JAAR 1639. Z2 NS OUDER DO MS 24.
DOOR A: WATERLOOS GEMAAKZ.

Dees was insgelyks Raad, Schatmees
(:) Nobl. ter, Bewaarder van 's (2) Lands geſchrif
# ten, en Griffier der Vorſtlyke Geldmidde
arm. & len, en zynde den twintigſten van Oogſt

gehelmd wapenſchild door eenen gewapen
den Ridder en eene Vrouw te moogen laa
ten vaſthouden, zynde beyden met eenen
blaauwen Koninglyken mantel, gevoederd

#i, maand des jaars zeſtienhonderdtweeën op de wyze van zilvere en blaauwe klokjes
Xſa. .

twintig tot den Ridderlyken ſtand verhee (*) of hoedtjes, omhangen. Tot Vrouw (*)vain,
ven, is hy in 't jaar zeſtienhonderddrieën heeft hy gehad Maria Françyne van Inne
(3) No- veertig (3) overleeden, naalaatende van tieres, Dochter van den Ridder Baander

#de zyne Gemaalinne . Adriana Immeloot,

heer Jakob van Innetieres, Lid van den

# - 17. Vrouwe van Steenbrugge, welke in 't Raad van Staate en der Koninglyke Geld
*in 5 jaar zeſtienhonderdvyfenvyftig ſtorf , middelen. By welke hy twee Zoonen,
.

twee Zoonen Pauwels en Hendrik van

Jakob Hendrik en Pauwels van Kroonen

Kroonendaal, wier eerſte was Heer van daal,geteeld heeft, wier eerſte onder andere

ssen
#
Cheval

Vlieringe en Breethout, en wierdt, den bedieningen ook Opziender over't Quartier
twaalfden van Grasmaand 'sjaars naa zyns 8) van Gent is geworden, en zyne (8)Nobl.
(4) Vaders overlyden, met de Ridderly Heerlykheden van Vlieringe en Breethout pag.
##
" 17.
ke waardigheyd begiftigd. De tweede, naamaals tot een Burggraafſchap, ten zy- #
Heer van Bevre, la Bruyere, Sourbize, nen aanzien, door Karel den II Koning
-

-

-

#*
# # # naa zyns Broeders overlyden ook van van Spanje, den tweeden van Wynmaand
*

Vlieringe en Breethout, wierdt eerſt Grif zeſtienhonderdeenentachtig, heeft zien

fier en Bewaarder van 's Lands geſchriften, verheffen. Beyder Moeder, welke eerſt
(5)Nobl. vervolgens Ontfanger, en Lid van den Weduw was van Johan Broekhoven Ba

# Raad der Geldmiddelen, en zynde door ron van Bergeyk, ſtorf den tweeden van
creez,

den Koning, den tienden van Wynmaand Bloeimaand des jaars zeventienhonderd,en

#* zeſtienhonderdvyfenveertig (5), tot Rid hun Vader den negenentwintigſten van
@Sander der verheeven, is hy nog Geheymſchryver Wintermaand zeſtienhonderdvyfenzeſtig,
#" (6) van den Raad van Staate aangeſteld en wordt zyne gedachtenis, als 's Konings
(#)juriſpr. geworden. Staande welke bediening hem, Geheymſchryver op deeze penningplaat

#
fol. 296. den derden van Grasmaand des jaars (7)
-

vio 4

-

bewaard.

-

-

zeſtienhonderdzeſtig, vergund wierdt zyn
-
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9Zyn borſtbeeld, met mantel en bef verſierd, is omzoomd met deeze tytelen:

Henricus DE CROONENDAEL, EQ ges, REGIo 9 e AB
ARCAN IS IMPER II.

-

HENDRIK VAN Kroo.NENDAAL, RIDDER EN RrksGEHErM.
SC HRTVER DES KONING S.

Nog was de aanvang van Kaſtelrodrigoos Ryn van het kleyne Waterſteegje aan de
nieuw Landsbewind aanmerkelyk, mids in Noordzyde van de Hoogewoerd, naaſt het
dit jaar de vaart van Gent tot Brugge vol huys de Roos, dat toenmaals de Stadsher
trokken wierdt, welke onder Karaçena berg was, van Leyde, tot zoo groot onge
was begonnen. En dewyl voor meer dan mak der reyzenden, alleenſyk naar Uyt

honderd jaaren door die van Brugge eene recht te konnen vaaren; dat de Heer Ge
diergelykegracht was gegraaven, waarlangs
zy de ſchepen, wel vierhonderd vaten
laſtshoudende, tot voor hunne ſtad langs
# Guice. Ooſtende (1) kreegen, zoo was 't nu met
eſchilder de hulpe van deeze en de nieuwe dat

#.

rard Hoogeveen, Geheymſchryver van
Leyde, eyndelyk voorſloeg en ook door- .

drong om op gemeene koſten dier drie ge
melde ſteden, tot aanqueeking der onder

linge gemeenſchap, een jaagpad te maa

diergelyke ſchepen thans niet alleen te ken, en tot dat eynde van de eygenaars
Gent , maar ook vandaar te Bruſſel en der langs den Ryn leggende landen eenen
Antwerpen konden komen, tot geen ſtrooklandste koopen. Maar dit was ligter
kleyn geryf voornaamelyk der laatſte ſtad, beraamd dan uytgevoerd, zoo om de by
wier overzeeſche koophandel , mids, de zondere rechtsgebieden als belangen der
Vereenigde Geweſten de Schelde geſlooten Heerlykheden, Ambachten, en Dorpen,

(2) Aitze. hielden, nu langs deeze nieuwe vaart (2) van welke de een het dus, de ander het
ma#aken nog eenigszins konde gedreeven worden. zoo verſtondt, of daartoe geheel onwillig

#" En ofwel met het graaven van deeze gracht was, behalven dat de eygenaars der langs
Vadeel,
niet dan het gemeene welzyn des Lands den Ryn gelegene landen geenen ſtrook,
fol. 305. beoogd wierdt, zoo hadden echter die
dan op zeer voordeelige voorwaarden, wil
met op vracht te ryden eertyds den koſt den afſtaan, te weeten, dat er eene ſchey

wonnen, en daarvan nu verſteeken waa ſloot tuſſchen het te maaken jaagpad en hun
ren door alle bedenkelyke middelen den land tot meerdere vryheyd moeſt gedol
voortgang van zoo nutbaar werk getracht ven, de Ryn uyt de ſchouwe gehouden,
te ſtremmen; ja zich verſtout om by en verſcheydene bruggetjes, om daardoor
(3)#l.
nacht eenige (3) ſchepen gevuld met ſtee de gemeenſchap met dien ſtroom altyd
kur.
#s nen daarin te laaten zinken. Byna eenen open te hebbben, ten laſten der ſteden
87.
diergelyken ja nog grooteren tegenſtand gemaakt, en ten eeuwigen dage onderhou
kwaamen de ſteden Leyden, Uytrecht, den worden. Van welke ſoort van brug
-

-

en Woerden, wegens 't maaken van een getjes, onaangezien er veelen reeds by

jaag- of trekpad langs den Ryn tuſſchen afkoop zyn vernietigd, tuſſchen Leyde en
die drie ſteden, eyndelyk ook in dit jaar Woerden nog zeer veelen gevonden worden.
te boven. Voor 't maaken van dit j
Doch desniettegenſtaande kwaamen - de

pad plagt men met roeiſchuytjes langs den drie ſteden al dien tegenſtand te boven.
Qq q q qq 2
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1664 zoo met zich die harde voorwaarden te ſche het opzigt hebben, en van hunne ge
onderwerpen, als met rykelyk in de beurs daane uytgaaven en ontfangſten, mids de
te taſten: invoege het in Bloeimaand dee Veerſchippers van de vracht van iederen
zes jaars was, dat de eerſte jaagſchuyt door perſoon tot onderhoud van 't trekpad zes
een paard van Leyde naar Uytrecht langs ſtuyvers moeten miſſen, jaarlyks omtrent
dit nieuwe jaagpad wierdt getrokken, het Oogſtmaand, in de groote Wierikker
welke op gemeene koſten wordt onderhou ſchans ſamenkomende hunne rekeningen
den, waartoe iedere ſtad eenen Rentmee doen.

De gedachtenis van dat nu dit nut
ſter aanſtelt, van welke de Leydſche van baare werk, onaangezien de domme te

die ſtad tot het Aarlanderveenſche brug genſtand van ſommigen, in dit jaar is vol
getje, de Woerdenſche vandaar tot Bode trokken, wordt op deezen gouden geſnee
graaven, en over het overige de Uytrecht den penning bewaard.

Het Lºezº Zuw

ze alAN

#TS, Save 2, aarzurige aa elkraak
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Sºlex ': 'ſ
Tuſſchen de

# van de vier Heeren Burgermeeſters, MEEst ER Jo HAN (1)

(t) Acad.
Regiſt:
pag. 2o.

(2) Acad.
Regiſt.

MEER MAN, o H AN (2) PET ERsz: VAN DER MAERSCHE, HERMAN (3)
S CH U Y L., en W 1 L LE M. (4) VAN SAN EN, onder wier
in OCTO

#"
cht.

BER 1663. BEGONNEN was, leeſt men op de eene zyde dit achtregeligge

pag. I9.

(3) Acad.

HEr JAEG PADT LANG VERWAGHz,

Regiſt.
pag. 2o.

S PTT WAN GUNST, NU VOLB RAGHT,
2 S PrT BOER EN DOMME - KRAGHT,

(4) Acad.
Regiſt.
Pag. 2. I.

CIERT A EN DE RrN DRIE STEEDEN.
'T IS WONDERL1 CK BE DAG HT,
GE LUCKICH WTG E WRAGHT,
NIET DOOR OCTRO r OF MAGHT,

MAER TVER, GELT, EN REED EN.
Dewyl die ſtad geene nieuwe vaart, maar ſlechts een nieuw jaagpad, aanleggende, daartoe van
den Staat geene Vergunning of Voorrechtsbrieven noodig had. Voorts leeſt men in den
rand:

- - RELUCTANTE LICET INVIDIA ET RUSTICITATE,
*

*

oMNEM SIBI REDDIT PER VIAM
VIAM VIRTUS.

DE DEvGD weer zich, o wAANGEZIEN HET TEGENS TRIB
BEL EN DES NIrDS EN DER BOERSCHE DOM HETD,
ALLE RWE GE E ENEN BE2UAAM EN
WEG TE BAA NEN.

Onder het gekroonde Leydſche wapenſchild, 't gene door twee Leeuwen wordt vaſtgehou
den, ziet men op de andere zyde in 't verſchiet die ſtad zelve, en voorwaart eene veerſchuyt langs
-

- -

-

het
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het nieuwe jaagpad trekken. Voorts ſtaan in den rand de wapenſchilden van de Heeren Jo HAN 1664.
(1) PET ER sz: VAN DER MA ER SCHE, Co RNE L1s (2) BUYT EVEST, WIL Y
LEM (3). HASIUS, en Dokter Jo HAN (4) ELEMAN, ſtaande wier Burgermeeſterlyk #"
bewind dit jaagpad in ME2 1664. OPG EMAECKT is. Voorts is de rand omzoomd met pag. 19.
(2) Acad:
Regiſt.

dit omſchrift:

pag. 2o.

(3) Acad.

EXTERIS STUPORI, INCOLIS USUf, PATRIAE ORNAMENTO,

Regiſt.
pag. 2o.

LEY DAE HONOR I,

(4) Acad:
Regiſt.
pag. 2o.

DEN UYTLAND ER EN TOT VERWoND ER ING, D EN
INWOON
DE REN TOT
TOT SIERAAD,
GE BRUrK,ENHET
VADERLAND

h

LE2 DE TO T EER,

1665.

Dees gelukkige ſtaat der Vereenigde len desonaagezien by te leggen met de ey

Geweſten en dat hun koophandel van 't eene ſchen der Engelſchen, zooveel doenlyk
eynde der werreld tot het andere bloeide, was, tegemoete te komen. Doch by onder
had de nydigheyd der Engelſchen tot vinding ziende daardoor meer hunne trots
ſchaduw; zulks de Koning, daarenboven heyd dan wel de liefde tot den Vreede
(5) Lettres ook gevoelig(5)wegensdat men denjongen wakkeren, ſtelden zy zich ook eyndelyk
# Prins van Öranje zynen Neef buyten alle in ſtaat van tegenweer, en bevalen eene
11 Aout Staatsbewind hieldt, niet alleen de beloften ontzaglyke oorlogsvloot uyt te ruſten.
* vergat,die hy over weynige jaaren in Hol Wel is waar dat de Koning van Vrankryk
# zynde zoo naadrukkelyk gedaan had, zyne bemiddeling aanboodt, die door de
maarook aan de klagten van de Ooſtindi Staaten wierdt aangenomen, en dierhal
ſche, Afrikaanſche, Turkſche en Portugee ven door hem een Gezant naar Engeland
ſche handelaars, inzooverre het oor leen gezonden, maar desonaangezien naamen de
de, dat hy, onderden ſchyn van over de vyandlyke rooveryen op zee dagelyks meer
voorgewende ſchaade vergoeding te vor toe dan af, totdat de oorlog den vierden
deren, in dit jaar beſloot de Vereenigde (9) van Lentemaand door Koning Karel (9) Brandt

dam

Geweſten te beoorlogen. Dus vertrok, aan de Vereenigde Geweſten verklaard #
e Ruyter
terwyl zyn Afgezant vergoeding van de wierdt, en de Engelſche oorlogsvloot, fol"E
-

gewaande ſchaade in 's Graavenhaage onder 't beleyd van den Hertog van Jork
eyſchte, en de Staaten beloofde in alles, (1o) 's Konings Broeder, evengelyk die der
wat billyk was, te zullen vernoeging Vereenigde Geweſten onder den L. Admi- (io)Brandt

geeven, eene oorlogsvloot onder 't beleyd raal
Waſſenaar,
weynige dagen
daarnaa
#
voorvan
't eynde
van Bloeimaand
in zee
ſtak, #
#

e

(s) Brandt van Robbert Holmes uyt (6) Engeland
leev, van naar Kabo Verde, daar hy nietalleen de en zy beyden den veertienden van Zomer
#" ſchans Sint Andries en andere bygelegene maand in onderling gevecht geraakten.
en 251. ſterkten, maarook, naar Guiné overſtee De Engelſchen hadden het voordeel van
kende, verſcheydene plaatſen op de Goud den wind en daarby het geluk dat, naadat
kuſt, zonder voorgaande aankondiging het gevecht eenige uuren geduurd had, om
van oorlog, vyandlyker wyze op de trent twee uuren des naamiddags het ſchip

Vereenigde Geweſten veroverde. Op van den L. Admiraal van Waſſenaar, voe
deeze tyding zonden de Vereenigde Staa rende vyfhonderd man, in de lucht vloog.
#! Brandt ten in 't geheym (7) aan den L. Admiraal En dewyl reeds tevoore (11)de L. Admiraal #at

# de Ruyter in de Middelandſche zee bevel, Kortenaar, dien 't gebied over de vloot naa ##
fol.294

om, gelyk hy zich tegens de roofzucht Waſſenaars dood toekwam, in 't begin van't Ruyter,

#"

der Mahometaanen aldaar totnogtoe geſteld gevecht geſneuveld was,en thans zyn ſchip, tel. 3*
had, zich alzoo nu tegens de Engelſche gelykals zonder roer, door de blooheyd
onderneemingen in Guiné te ſtellen, en van den Stierman dien't gebied was toever

ten voordeele der Weſtindiſche Maatſchap trouwd, van den vyand afdreef, zoo ver
pye de verloorene plaatſen, waare het oorzaakte dit beyde zulk eenen ſchrik en
moogelyk, te herwinnen. En hoewel hy zoodaanige wanorde onder de Staatſche
dien laſt door 't heroveren der verloorene vloot, dat achtenvyftig of zeſtig ſchepen,

ſterkten, en neemen veeler Engelſche pry onder den Onderadmiraal Tromp, naar

#zen gelukkiglyk uytvoerde, zoo deeden

Texel, zeventien of achtien naar 't Vlie,

## echter de Staaten ondertuſſchen nogal hun en twaalf of dertien naar de Wielingen,

fol. 3ïs uyterſte beſt (8) om de gereezene geſchil Maas, of Goereé liepen. Staande welke
II. Deel.
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:"5 vlugt drie Nederlandſche ſchepen onderling ring van achtbaarheyd meer (1) dan 't (1) Brandt
verward door eenen brander aangeſtooken verlies van ſchepen en menſchen ſmartte, #
en verteerd, midsgaders nog eenige andere, echter wegens deeze eerſte overwinning op fol.385.
hoewel niet dan naa eenen kloeken tegen de Nederlanders behaald, onder anderen
ſtand, door de Engelſchen veroverd wier den volgenden penning, tot lof van hun
den. Welke, onaangezien de wanorde nen Koning, en als een dankbaar gedenk
grooter dan de nederlaag in de Nederland teken hunner gehoudeniſſe, wegens de ver
ſche vloot geweeſt was, en de verminde kreege overwinninge deeden munten.

ve-ºe-ºe- - 22
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AYSIS

Het gelaurierde borſtbeeld van den Britſchen Koning ſtaat op het voorſtuk, wiens rand met
deeze tytelen omzoomd is:

CAROLUS SECUNDUS, DE 1 GRAT 1A MAGN.AE BRITAN NIAE,
FRAN c1 AE ET HIBERN 1 AE REX.
KAREL DE TWEEDE, DOOR GODS GE NA DE KONING

VAN GROOT BRITTA Nj E, VRANKRTK,

Het ruggeſtuk verbeeldt Koning Karel in Romeynſche kleeding, op het Engelſche ſtrand, met
eenen bevelſtaf in de rechter hand, en in 't verſchiet zyne vloot met die der Nederlanden in 't ge
Yiu 535. vecht, van welkeirry:1;,
laatſte
men een ſchip ziet zinken. Voorts leeſtmen op den voorgrond deeze
lib. XII.
ze (2) ME.,eid.
lip. II:

-

Xiu 351.

ſpreuk van (2) Virgilius:
PRO TALIBUS AU SIS.

VWEGENS ZULK BESTAAN.

(3) Brandt
Leev. van

Als
l d

naamelyk was de l(3) welgelukte onderneeming van de Ruyter in Guiné, welke de dekman
Cre,

de Ruyter. tel des aangevangen oorlogs was.
fol. 38o.

De Engelſchen gaaven grootlyks op we

de Koning wierdt door den Hoofdſchout

gens deeze overwinning, en betuygden, en de Aldermans dier ſtad, midsgaders
by hunne uytgegeevene verhaalen, in dit door alle de aanweezende Gezanten der
(4) Aitze-

gevecht negen ſchepen

veroverd, acht

uytheemſche Vorſten en Staaten met de

##en Scheepshopluyden, tien (4) Luytenants, bevochte zeege geluk gewenſcht, de klok-

(5) Aitze

#, en in 't geheel over de tweeëntwintighon ken wierden(5)geluyden langs alle deſtraa-##
#” derd gevangenen bekomen te hebben. ten dier Hoofdſtad ontelbaare lichten en #
tol 381.

Hoe 't zy, men hieldt, op uytdrukkelyk
bevel des Parlements, zoo te Londen als
Weſtmunſter, eenen openbaaren Dankdag,

vreugdevuuren aangeſtooken. Zyne Ma ººi
jeſteyt daarenbooven om den moed haarer fol.3*

Scheepsbevelhebberen temeer op te wek
ken,
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ken, verhief Chriſtoffel Minghs en Jere Broeder met alle tekenen van hoogachtinge
mias Smith beyden Scheepshopluyden, l ontfangen, door alle de Hovelingen over de
wegens hunne dapperheyd in 't laatſte ge bevochte zeege begroet, en door

1665.
-- --

het Par

vecht betoond, tot den Ridderlyken |lement, wegens den aan 't Ryk gedaa
ſtand. Ja de Hertog van Jork, de Engel- |nen dienſt, met omtrent anderhalf mil
oorlogsvlo
beſch
ſche
den Graaf van

ot onder het beleyd van |lioen guldens

onken. Ook zyn onder

Sandwig omtrent Harwich | anderen tot zyne eere, om de gedachtenis
kwam, der bevochte overwinninge, te vereeu
1) Larrey en Souldsbay hebbende
iſt d'AH. verzeld met zynen Nee Prins Robbert, wigen, deeze twee ſierlyke gedenkpen

##

glet. tom

den zeſtienden van Zomermaand (1) onder ningen door den zeer ervaaren Stem
A33. " eene algemeene toejuyching des volks, te pelſnyder Roettiers in 't licht gegee
Whitehall, wierdt door den Koning zynen ven.
IV. fol

1. In den rand der voorzyde van den eerſten, die het borſtbeeld van den Hertog van Jork ver
toont, leeſt men deeze tytels:
JACOBUS, DUX EBORAc E Ns 1s ET AL BANEN s1s,

DOMIN Us, MAGNUs ADMIRALLUS
ANGLIAE, ETC.

JAKoB, HER-roG VAN 7o RK EN ALBANIË, Lo RD,
GROOTAD MIRAAL VAN ENGELAND, E NZ:
14:
int

&
#

Op de rugzyde ziet men de Engelſche en Nederlandſche oorlogsvloot in onderlin
Virgill
g gevecht; (3)
#.

onder deeze (2) ſpreuk van den Mantuaan tot byſchrift:
-

-

.

r -

•

-

Yſu 803!

Rrrrrr 2
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NEC M IN OR IN TERRIS.

NIET M IN DE R TE LAND E.
W

lI. De tweede heeft op het voorſtuk weder des zelven borſtbeeld, doch in den rand deeze ver
ſchillende tytels:

JACOBUS, DUX EBORAc EN s1s ET ALBANENsis, FRATER
AUGUST ISS 1 M I CAROL I II REGIS.

JAKOB, HERTOG VAN joRK EN ALBANIË, BROEDER
:

VAN DEN DOOR LUCHTIGSTEN KONING

KAREL DEN II.
Op het ruggeſtuk ziet men de Engelſche vloot die der Vereenigde Nederlandſche Geweſten
'E" bevechten
en ſlaan, midsgaders deswegen voorwaart op het Engelſche ſtrand een bevochte zeege
lib. VI.

(1) Virgil.
Yſu 649.

teken opgerecht, onder (1) dit byſchrift van den Heldendichter:
GENUS ANTIQUUM.
HET OUDE GESLACHT.

De Vereenigde Geweſten lieten daar verlies komende beklaagen, by wyze van
onderling geſprek te kennen gaf, dat de Ver

om den moed niet zakken, maar men

begoſt naar zulken der Scheepshopluy eenigde Geweſten, zoo zy waarlyk het
den en andere Bevelhebberen

#

te

ſtuk des Vreedes behartigden, en dien wil
doen, welke de eerſte in 't vlugten geweeſt den bekomen, mids de tegenwoordige
zynde, dus de meeſte rampen, en 't bin toeſtand der zaaken, nu eene vry ruymer'
nenloopen der vloote veroorzaakt hadden. en voordeeliger uytbieding dienden te
Hierover wierden eenigen in hechtenis ge doen, dewyl de hoogmoed der Engel
nomen, drie der zelve ter dood, een vier ſchen door het bekomen voordeel, niet

de om met den ſtrop om den hals ten toon weynig ſedert was toegenomen. En niet
te ſtaan, en drie anderen om den degen zonder reden, want zeker Engelſch Heer
# (2) door den beul voor hunne voeten te (die toen nog zyn verblyf in 's Graaven
# zien verbreeken, en als eerloozen wegge haage had) durfde (4) kortsnaaden voorge- (4) Brandt
fol.383 jaagd te worden, verweezen. Ondertuſ zeggen,
dat meneeneer
jaaren ten
eyn- #
#
vallen zeeſlagin
voltwee
gezelſchap
openlyk
ſchen wierdt nogal tot het hereenigen der
voorgevalle verwyderinge, zoo tuſſchen de geloopen waaren, geen een ſchip meer
de Staatſche Gemagtigden en den Engel uyt Holland zoude zien zee kiezen. En
ſchen Afgezant Downing in 's Graaven hoewel, volgens de getuygenis van den
haage, als door den Heer Gogh, Afgezant Heer Peter de Groot, het veranderen of
der Vereenigde Geweſten te Londen, door uytrooijen van Koningryken en Vryeſtaa
de tuſſchenkomſt van den Franſchen Afge ten een werk is, 't gene God alleen aan

e

zant Kourtin, onaangezien de verbitterde zich behoudt, kan men echter uyt deeze
gemeente op den dag der vieringe zyne vier penningen, welke in dit jaar in En

(3) A# glazen (3) had ingeſlaagen, met het En geland gemunt wierden , middagklaar

#"gelſche Hofgehandeld. Welke Franſche, opmaaken , tot welken top van ver
spoorlog,
onder anderen op zekeren dag den Neder waandheyd
V. deel

de moed der Engelſchen
# landſchen Gezant wegens het geleeden omtrent deezen tyd geſteegen was.
I. Het
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:

1. Het gelaurierde borſtbeeld van den Britſchen Vorſt ſtaat op het voorſtuk van den eerſten,
binnen dit randſchrift:

*,

-

Gaarna Maes - BRIT AN Ni E, FRANc1AE,

CAROLUS II, DE 1

ET H1B ER N1 AE REX.
- KAREL DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
GROOT-BRITTANj E, VRANKRTK,
EN IERLAND.

Het ruggeſtuk verbeeldt een

# Admiraalsſchip, 't gene op de groote maſt in eene

vlag CA Ro Lus Rex, KONING KAREL, en in den bovenrand deeze ſpreuk voert:
NOS PEN ES IMPERIUM.

Brows Is HET GEBIED
II. De voorzyde van den tweeden bevat wederom het gelaurierde borſtbeeld des Konings, bins
nen het randſchrift deezer tytelen:
CAROLUS II,

-

-

Den Gratia Maenz BRitanstz, FRancia,
ET HIBER N 1 AE REX,

KAREL DE 11, Doo R GoDs GE NA DE KONING VAN GRooz.
BRITTANJE, VRANKRTK, EN IERLAND.

In 't verſchiet ziet men, op de rugzyde, de zee met eene Koninglyke oorlogsvloot bedekt,
en voorwaart den Koning, als eenen anderen Zeegod Neptuyn, met den drietand in de hand, op
II. Deel.

SSS sss

CCEen

t
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1665. eenen wagen zitten, die door vier zeepaarden wordt voortgetrokken. Voorts leeſt men om
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-

hooge

(1) Brandt

ET PONTUS (1) SERVIET.

Leev. van

1665.

de Ruyter,

fol.384.

OOK ZAL HEM DE ZEE TEN DIENST STAAN.

1665.

III en IV. De derde een zilvere Engelſche ſhilling, en de vierde, zynde in zilver een Engel
ſche ſixpence of halve ſhilling, en in koper een Farthing of oortje, voeren in den rand der voor
zyden, rondom 's Konings borſtbeeld, dit kantſchrift:
CARO LUS A CAROLO. 1665.
KAREL KARELS ZO ON.

1665.

Grootbrittanje, als blykt uyt den naam, die op den voet der tegenzyden te leezen ſtaat, is op
de zelve als eene zittende Vrouw verbeeld, binnen deeze ſpreuk:
QUATUOR MARIA VINDICO.
IK E YGE NE MT VIER ZE EN.

V. Onder vier Koninglyke kroonen, ziet men op het voorſtuk van den laatſten de Roos van
Engeland, de Diſtelbloem van Schotland, de Leli van Vrankryk, en de Harp van Ierland , bin
nen dit randſchrift:
CAROL US A CAROL O.
KAREL KARELS ZOO N.

Een Koninglyk Admiraalsſchip is op het ruggeſtuk in zee, onder deeze ſpreuk, verbeeld:

QUATUOR MARIA VINDICO.
IK EYGENE MY VIER ZEEN,

Mids dees hoogmoed, en dat de reeds lgen te werk ſtelde, om tuſſchen Hitland
bekome voorſpoed den Engelſchen in 't en Faro te zeylen, doch dit doende zou
vervolg nog grootere voordeelen ſcheen te de zy zekerlyk den Engelſchen in den
(*) Brandt (2) belooven, liep de hoop des Vreedes mond zyn geloopen : maar door den geſta

# nu meerenmeer terug, en was de groot
fol.383

digen tegenwind hier in zyndeſverhinderd,

ſte bekommering der Staaten, die nu eene wendde zy het om (4) den Noord, en had (4) won:

nieuwe vloot, veel magtiger dan de voori
ge, hadden vervaardigd, wegens de uyt
de Indiën verwacht wordende koopvaar
dyſchepen. Want de Engelſchen, naadat
de Nederlandſche oorlogſchepen binnen
hunne havens waaren geweeken, kruyſten

dus het geluk van de Wyandlyke kruyſers #
tens Ooſt
te miſſen, en onder de gunſt van eenen hee- #Re:
-

vigen ſtorm die de Engelſchen van de kus-#
ten (5) van Noorwegen verwyderd had, ##
den achtſten van Oogſtmaand tegen den (#.

middag, langs de binnenlandſche water."

met een gedeelte der hunne tuſſchen de ey ſtroomen, de ſtad Bergen te bereyken.
landen Hitland en Faro, met het tweede Hooglyk ſpeet dit de Engelſchen, des

# omtrent de voornaamſte (3) havens van wendden die het met veertien oorlogſche
# Noorwegen, en met het overige hunner pen, vier jagten, en drie branders der
fol,415, vloote tuſſchen het Doggerzand en de waart, kwamen onder een groot ge
Hollandſche havens, op hoope van aldus ſchreeuw, om de Nederlanders te verbaa
de thuys komende Ooſtindiſche vloot te zen, de haven inzeylen, en eyſchten van
onderſcheppen. Welke al haar vermoo (6) de Noormannen het overleveren der pag.
#.
207,
Neder

H I S TO RIP EN N IN GE N.
Nederlandſche ſchepen. Op een weygerend
antwoord vervaardigden zy zich ten ſtry
de, desgelyks ook de Nederlanders, die
tuſſchen de wederzydſche ſlooten zich
halvemaans wyze aaneen gekoppeld
ſchaarden, het geſchut op de eene zyde

VI. Boek,
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ders, begoſten insgelyks van hunne ſloten 1665.
(2) op de Engelſchen te vuuren, die den Wou.
wind tegens hebbende met heele laagen # s#
e

tevens zoodaanig getroffen wierden, dat ##
zy eyndelyk verflaauwden, de ankers kap- ##
ten, en overlaaden met dooden en gequet- #
ſten verward, ja eenigen zelfs krengende pag. 416,
i

der ſchepen plantten, en alles ten ſtryde
gereed maakten. Dees wierdt den tienden om niet te zinken, uyt de baai met zulke
van Oogſtmaand des morgens ten zes uu wanorde vlugtten, dat zy zelfs eene boot,
ren, door 't geeven van eene algemeene twee ſloepen, en eenige gevangens achter

#er Schou
# laag van de zyde (1) der Engelſchen be

lieten.

De Nederlanders dus overwinnaars

ten o# gonnen, en van de Nederlanders met geen hadden op hunne ſchepen omtrent dertig

#
Reys- minderen moed beantwoord. Alles loeide dooden en zeventig gequetſten, behalven
eſchr.
(3) Ibid:
iſi Eek, en beefde op 't yſlyk gedonder van 't ge (3) die op de ſtilleggende koopvaarders en pag. 2175
-

-

Pºg "5 ſchut, de ſtyle Noordſche klippen ſchee voorts te lande, zoo in de ſtad als de ſterk
ten ſtaande het gevecht geſneuveld waaren.

nen op haare vaſte grondſlagen te ſchud
den, vuur en lucht te zyn dooreen ge
mengd, en drie uuren achtereen de zeege
in twyfel te ſtaan. Toen verklaarden ook

Deeze miſlukte roofzucht der Engelſchen,

en het ſchenden der gaſtvryheyd van de
Noordſche havens gaaven aanleyding tot het
de Noormannen zich voor de Nederlan- i munten van deeze twee gedenkpenningen.
ATOP
A

de roofzuigt Van N

Carel de tweede

N

oorgevallen den 1o Augusti 1665N
voor bergen in Noorweegen N
Dus wort Brittanjes Trotz gestuyt,
I die zelfs by Vriendt vaert op vrybuyt, l
|

en tergt de Noortſèhe Wallen.
'
Hy schaekt Vorſt Fredricks haven redt!

Wdog krygt Syn loon door

en Plechtſ

van Neerlandts donderballen .

#

#/ gemaakte de Graaf van,
zandwigh met 15. Oorloghs
WSchepen , kitzen en 2 branders.
Nº
//% tot voor de haven van Ber
ir.

meende te vernielen, dus gaven
Azvvuur
van en
de d'
Kaſteelen
en wederzydts
En welſche
# zº

SSS na kabel-kappen gedwongen,

S. Schandelyck

## %

S. te nemen .

J

|AW

#

- f. Gelyk de eene zyde van den eerſten het voorgevallen gevecht verbeeldt, zoo bevat de andere
zyde, boven twee bevochte zeegetakken, dit opſchrift:

#

op DE Roo FzvGT VAN CAREL DE TWEED E, VOORGE VAL

#

pl:

-

LEN DEN 1o. AUGUSTI 1665. VOOR BERG EN IN
woorWEEGEN.

DUs WoRT BRITTANj Es z'Rozz GESTUTT,
DIE ZELFS B r VRIENDT VAERT OP VRTBU?? ;

n

S

EN TE RGT DE NOORTSCHE WALL EN.

-

Hr SC HAEKT VORST FRED RIKS HAVENRECHT,

DoG KR rGT S rN Loo N, Doo R BoEG EN PLECHT
'gg
se º.

VAN NEÉR LANDzs

powp#### Lex
SS SS

Zyn
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1665: . Zynde alhier zeer aanmerkelyk dat de Algemeene Staaten naamaals, in 't jaar zeſtienhonderd
zevenenzeventig, (1) den Zoon van den Stedevoogd van Bergen in Noorwegen, met eene Rit
#n meeſtersplaatſe, in erkentenis van deezen beweezen byſtand, onder hunne krygsbenden be
(1) Reſol. ,
Gener.

ſchonken.

15 Oct.
f677.

II. De tweede, die mede het zelfde gevecht op de voorzyde voert, heeft op de rugzyde dit

verſchillende opſchrift:

AN No 1665. DEN 1o. AUGUSTI,
GENAAKTE DE GRAAF VAN ZAND WIGH

MET 15. OOR LOG HS SCHEPEN, 4. KITZEN, EN 2. BRAN DE RS,
7 OT VOOR DE HAVEN VAN

BERG EN IN NOORWEGEN,
DAAR Io. OOST- INDISCHE EN ANDERE CO OP VAARD 2 - SCHEPEN/
TEN A NCKER LAGEN ;

-

WAAR OP HY MET ZTN” VOOR Ss. VLOO T"

IN EEN HAL VE-MAA N OP EEN SPRONGH KORTE,
EN DE NEDERLANDERS ME EN DE TE VERNIE LEAV.

DUS GA VEN ZT VAN DE KASTEEL EN EN

WEDERZYDTS VUUR,
EN D ENGELS CHE WIERDEN, NA KABEL-KAPPEN,

GEDWONG EN SCHANDEL rCK DE VLUGHT TE NEMEN.

De Engelſchen aldus met ſchaade en van hunnen Vorſt te verliezen. Den
ſchande zynde afgeweezen, wierdt ſedert twaalfden van Herfſtmaand wierdt Konin
de Ooſtindiſche vloot door den L. Admi

Philips van eenen zoo geweldigen rooden
raal de Ruyter, onder de beſcherming der loop aangetaſt, dat men eer twee uuren

Staatſche oorlogſchepen, naar 't Vaderland hem in doodsgevaar oordeelde. Den vol
(*) Brandt (2) begeleyd, en tuſſchen de Oorlogsvloot genden dag maakte hy dierhalven zynen
# der Vereenigde Geweſten en die van zyne uyterſten wil, en zich gebiecht hebbende
fol.418. Britſche Majeſteyt voor 't overige des jaars ontſing, maar de wyze der Roomſche
niet hoofdzaakelyks ondernomen. Zulks kerke, den veertienden het Nachtmaal (7) (7) Aitzes
het ſcheen alsof Koning Karel, vernoegd uyt de handen van den Patriarch van de In-E#"
van de Nederlanders in 't laatſte gevecht diën. Ondertuſſchen hieldt zyne quaal en #g.

zoo gevoeligen neep op zee te hebben toe niet op, maar, geſtadig hem het bloed ##
gebragt, nu ook te lande van den Biſſchop ontloopende, verminderden dermaate zyne"
van Munſter zich geen mindere voordee krachten, dat hy, naa vier uuren in groo

#

len beloofde. Want dees Kerkvoogd met te benaauwdheyd
te hebben, in
(3)Holl. eenen ouden wrok tegens de (3) Vereenig den ouderdom van zeſtig jaaren, op zyn
#" de Geweſten bezeeten, en door 't Engel Hof te Madrit, den (8) zeventienden van (8) Aitze
pag. 118. ſche geld onderſteund, had een leger van Herfſtmaand, het ſtervelyke aflyde, naa-#"

zeventienduyzend man in 't veld gebragt, laatende, alleen eenen wettigen Zoon Ka- en oorl. '
hoewel
rel,
E#
hem die,
echter
volgde,oud,
in 't pas vier jaaren
en tale2O.

den veertienden van Herfſtmaand den oor

#

(3) Aitze- log (4) tegens de Vereenigde Geweſten

#" verklaard, en acht dagen, daarnaa het in Nederland het vertrouwen opwekte,
# Twentſche intrekkende, de ſtedekens En dat hy, hebbende den zelfden naam als

#
ol. 693. ſchede, Otirarze , Diepenheym, Olden Keyzer Karel, die door zyne zeegepraalende
-

zeel, en verſcheydene andere dorpen en wapenen zyn Ryksvermoogen tot voorby

ſloten geplonderd. De Vereenigde Staa de Kolommen van Herkules uytgebreyd,
ten rukten , om deezen vorderen inval en den Nederlanden, ſtaande zyne regee
te ſtuyten, eenige benden onder 't beleyd ring zulk eene Gulde eeuw verſchaft had,
Holl
van (5) Johan Maurits van Naſſou byeen; hen thans geen minder geluk en voor
(5)
Merkur.
1665. pag. CD hadden het genoegen van uyt den
zyn Ryksgezag, volgens

#

-

#E Spaanſchen Afgezant te verſtaan, (6) dat

n inhoud deezer penningen ſtondt te be

## men alle krygswerving voor den Biſſchop ſchikken, welke, mids deeze zyne o
van ſtaat van Munſter ten ſtrengſte in alle de Spaan volging in 't bewind zyns Vaders, met den

##

ſche Nederlanden had verbooden: welke aanvang van het volgende jaar, gemunt

foici: Geweſten in dit jaar het ongeluk hadden
--

-

-

- ,

-

I. Het

N
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I. Het borſtbeeld van den jongen Koning ſtaat op het voorſtuk van den eerſten, wiens random
zoomd is met deeze tytelen:

CAROLUS II, DE 1 GRAT1 A HISPA N1AR UM ET
IN DIAR U M REX.
-

KAREL DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN SPANJE
EN DE INDIËN.

Boven eenen werreldkloot, wordt op het ruggeſtuk de Koninglyke kroon, die met eenende
gen en ſchepter kruyswyze doorreegen is, van omhooge door een Hemellicht beſtraald, waar in
eene Duyf, het zinnebeeld van den Heyligen Geeſt, gezien wordt. Het byſchrift in den rand
is dusdaanig:
TE MODER AT OR E.
ONDER UWE BESTIER ING,

II. De tweede heeft het gekroonde wapenſchild, omhangen met den Ridderlyken halsband
van 't Gulden vlics, op de voorzyde, binnen deeze tytels:
CAROL Us, DE 1 GR AT 1 A HISPANIARUM, ET
INDIAR U M REX.

KAREL, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN SPA Nj E,
EN DE INDIËN.
Tuſſchen twee gekroonde kolommen, het

##

zinnebeeld van Keyzer Karel, met

zyne zinſpreuk PLUS OULTRE, NOG VERDER, ziet men op de rugzyde in 't ver
ſchiet uyt de zee eene helderſchynende Zon opſtygen, onder deeze ſpreuk:
REDIT IDE M. 1666.

DE ZELFDE DAA GT WEDER OP. 1666.

f) No
leſſe de

III. Het wapenſchild van den Ridder Johan Balthazar de Viſſcher, Heer van Celles op de Pie- #

** *

ton, Pottes, Schiplaken, en Neverden, ſtaat op de eene zyde van den derden. Wiens Zoon (2) Erect.
Willem Benediktus de Viſſcher, den eerſten (1) van Sprokkelmaand des jaars zeſtienhonderdvyf- de toutes
tig, mede tot den Ridderlyken ſtand reeds verheeven was, evengelyk de eerſtgemelde Heerlyk- #

heyd naamaals door deezen Koning, den eerſten van Herfſtmaand des jaars (2) zeſtienhonderd- #r
zesentachtig, ter gunſte van den gemelden Johan de Viſſcher tot een Baronny gemaakt is.
du Brabs
II. Deel.
Tttttt
op fol,92.
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Op de andere zyde ziet men eenen Vorſtlyken luſthof, door eene opgaande en gekroonde Zon,

- die eene C, als de eerſte letter van des jongen Konings naam, voert, gekoeſterd en beſcheenen,
onder deeze byſpreuk:
ORITUR ET RENOVAT. 1666.

Z2 DAA GT OP EN VERNIEUWT 1666.

Naadat het lyk van den overleeden Ko
ning eenige dagen in de groote zaal van
't Hof openlyk ten toon gelegen had,
wierdt het overdekt met een goudlaken
kleed, op eene rosbaar, verzeld van de
Grooten des Hofs met toortſen in de hand,

#

dende, den (3)
van Savoije.
Doch indien die insgelyks geene Kinde

ren naaliet, riep hy zyne oudſte Dochter,

Merkur.

1665. Pag
146,

thans aan den Koning van Vrankryk ge
huuwd, mids Weduw geworden en met
eenen anderen getrouwd zynde, tot de
volkome erfvolging, gelyk ook haare
Kinderen uyt dat tweede Huuwelyk;
met uytdrukkelyk bevel, dat op geenerhan
de wyze de Franſche Koning of zyne naa
komelingen tot de ervenis der Spaanſche
Kroone zouden worden toegelaaten. En

en alle op muylezels gezeeten, des avonds
door
de binnenpoort (1) van 't Hof, aan de
Merkurius
zyde van 't veld uytkomende, over de
1665.
Pag. 126. brug naar 't Eskuriaal gebragt, en aldaar
bygezet, naadat op eene zeer plegtige wy
ze de uytvaart door de Geeſtlyken dier
Kerke over den overleeden Koning was dewyl de jonge Koning pas zoo weynige
gehouden. Dees had niet zoodra den geeſt jaaren bereykt had, ſtelde hy de Konin
gegeeven, of alle zyne Lyftrawanten ginne Moeder tot Voogdes over den on
vervoegden zich omtrent vyf uuren des mondigen Vorſt, en Beſtierſter van alle
morgens voor het verblyf des jongen Ko zyne Ryken en Staaten, haar daarenbo
nings, alwaar men ſtraks den uyterſten wil ven nog toevoegende tot Raadsheeren,
zyns Vaders, in 't byzyn van de Konin om zich met de zelve in alle zwaarwigtige
ginne Moeder en de eerſte Grooten des voorvallen te beraaden den Raadshoofd
Hofs, opende. In de zelve verklaarde hy man van Kaſtilië, den Onderkanſelier van
(1)Aitze
ma zaaken zynen (2) wettigen Zoon Karel tot eeni Arragon, den (*) Algemeenen Geloofson
van ſtaat. gen erfgenaam van alle zyne Ryken en
derzoeker den Graaf van Peneranda, den
en oorl.
V. deel , Staaten, en by zyn overlyden zyne jong Aartsbiſſchop van Toledo, en (4) den
fol. 62o.
ſte Dochter, aan Keyzer Leopold ge Markgraaf van Aytona. Welke aanſtel
trouwd; wien en wiens manlyke Kinde ling der Koninginne Weduwe tot Voogdes
(t) Holl.

(3) Holl.

ren, ingeval zy ook zonder kinderen naa over den jongen Koning ſtraks aanleyding
te laaten overleed hy tot zyne erfgenaamen tot het munten van deeze twee gedenk
benoemde, en naa die alle mede overly penningen gegeeven heeft.

Rondom het borſtbeeld van den jongen Koning, 't gene op de voorzyde in 't harnas, en met
het gulden vlies omhangen, gezien wordt, leeſt men in den rand dier zyde:
CA

(*) Inquiſ
teur gene
raal.

(4) Holl.
Merkur.

1665. pag.
126.
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CAROL US II, DE 1 GRAT 1 A HISPANIAR UM, ET
INDIAR U M REX.'
v

s PANJE,

KARE E DE II, DOOR GODS GENADE KONING VAN
EN DE INDIËN.

Het borſtbeeld van zyne Moeder, aangeſtelde Voogdes, ſtaat in Nonnengewaad op de rug- @ Conſ',

ººit,

zyde, dewyl de Kerkregels van Spanje den Koninginnen van dat Ryk, naa 't overlyden der Ko- XIIL
#t:anni

-'

ningen, niet alleen het (i)hertrouwen verbieden, maar daarenboven het aantrekken van het Geeſt- #

hºt,
kgt.

lyke gewaad (2) beveelen. Het randſchrift voorts luydt aldus:

Inet

-

Can. 5.

-

g#fi.

Caeſar

-

#

MARIA ANNA, D E1 GRAT 1A HISPANIAR U MET
INDIARuM REGIN A GUBERNAT R1x.

t dt

Can. 3.

lyk,
hij.

MARIA ANNA, DOOR GODS GE NA DE KONINGIN
ſlal

EN R rKS VOOG DES VAN SPANJE EN

ſch:

DE INDIËN.
Eig:
din

II. Het borſtbeeld van den jongen Koning ſtaat mede op de cene zyde van den tweeden, bin
nen deezen tytel:
alle

CARoLUS II, De Graria Hispania Run REx.
ºn,

KAREL DE II, DOOR GODS GENADE KONING
VAN SPANj E.

id
Wall

on."
den 'L.
len ººk
el. 1%
Hesſi,

De andere zyde verbeeldt de Koninglyke kroon, ruſtende op een kuſſen, 't gene op eene tafel
legt binnen dit randſchrift:

MARIANAE AUS PICI tS, SENAT Us Pop u Lus QUE

ng

HAN No NIAE. 1666.

DE RAAD EN 'T VOLK VAN HE NEGO U WE ONDER 'T
G U NS TI G

RTK S GE ZA G

VAN

MARIA ANNA. 1666.

De jonge Vorſt, zoo door 't geboorte Lyfſtaffieren tepaarde met hunneTrompet
recht als uyt krachte van den uyterſten
wille zyns Vaders, dus algemeene erfge
naam der Spaanſche ryken, wierdt als zoo
,,,,,,,
(3) Holl. daanig, den (3) zevenden van Wynmaand,
Mei:" met veele plegtigheden te Madrit uytge

ters en Keteltromſlaagers, gevolgd van de
Edellieden, en Leyjonkers, zoo van den

Landvoogd Kaſtelrodrigo als der Staaten
des Lands (5) van Brabant en Limburg, (5)No
welke, naadat ze op een ſtaatlyke wyze #
# Pas roepen: de Spaanſche Afgezant Gamarra de dienſten in de Hoofdkerke van Sinte #ds
-

”

-

gaf daarvan by ingeleverd geſchrift aan de Goedule hadden bygewoond, en de voor- étion.

Vereenigde Geweſten, den zeſtienden der rechten dier kerke door den Landvoogd
zelfde maand, in 's Graavenhaage (4) ken bezwooren waaren, ieder volgens den
#k", nis, en de algemeene Landvoogd Kaſtel rang zoo zyner bedieninge als geboorte,
1665. pag'

#
128.

rodrigo te Bruſſel laſt, om aldaar alles tot zich naar een zeer prachtig eertooneel be
het doen der Inhuldinge van den nieuwen gaaven, 't gene honderd voeten hoog en

,666. Vorſt te vervaardigen. Deeze geſchiedde
-

- den vierentwintigſten van Sprokkelmaand

ruym zoo breed

# het voorhof (6) voor (6) Hol.

de Kouwenbergſche kerk was opgerecht. #r.

des jaars zeſtienhonderdzesenzeſtig op Niet zoodra was de Landvoogd op den #""
deeze wyze. Vooraf reedt eene bende daartoe vervaardigden troon onder de
Tt t ttt 2.

af
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1666. afbeelding des Vorſts gezeeten, of de vol- eerſten Heroud der (1) wapenen uytgeroe- de(oNou
Brab.
magt, van den Spaanſchen Koning aan pen; Lang leeve Karel, Hertog van Brabant' intro

hem gegeeven, om den eed der Inhuldin-W Lotteringe, Limburg, en Markgraaf van dadion.
ge af te leggen en te ontfangen, wierdt 't Heylige Roomſche Ryk! 't Gene de an
door den Kanſelier van Brabant geleezen, dere Herouden insgelyks herhaalden, en
gelykook de Blyde inkomſt en haare aan onder trompetgeſchal en 't afſteeken van
hangſels in de Bourgondiſche taal zoo van 't geſchut met eene algemeene toejuyching
Brabant als Limburg, en die beyden ver der omſtaanderen wierdt beantwoord; on
volgens door den gemagtigden Landvoogd der welke door den Schatbewaarder des
uyt den naam zyns Konings op 't Evange Konings, ſtaande op een uytſtek van
liboek bezwooren. Waarop aanſtonds zeker huys rechtover het tooneel, deeze
zoo door de Geeſtlykheyd, als de Edelen driederhande ſtrooipenningen, zoo van
en de Gemagtigden der Steden, de eed goud en zilver als koper, ter waarde van
van onderwerping aan handen van den omtrent achtduyzend guldens, te grabbel
Landvoogd op 't zelfde boek wierdt afge gegooid wierden.
legd, en toen door Jozef vander Leene,

Op de voorſtukken leeſt men, rondom het borſtbeeld van den ingehulden Vorſt, 't ge
ne met de Guldenvliesordre omhangen, en in Hertoglyk gewaad gezien wordt, dit rand
ſchrift:

CAROL Us II, DE 1 GRAT 1 A HISPA N1 ARUM, ET

INDIAR U M REX, Ze.
KAREL DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN SPANJ E,

EN DE IND IË N, ENZ.
Een ijonge Fenix, uyt de aſſche van eenen ouden gebooren, wordt op de ruggeſtukken tuſſchen
twee olyf- of vreedetakken, en onder deeze ſpreuk, gezien:

RENAS CIT U R. 1 666.

HTC WORDT HERBO O REN. 1666.

Te weeten Keyzer Karel, wiens geheu re plegtigheden tot Graaf van Vlaandre ſe
genis by de inwoonders dier Geweſten dert ook wierdt ingehuld. Naadat de
nog in hoogachtinge, en die, den vieren Markgraaf van Kaſtelrodrigo, verzeld met

#twintigſten van Sprokkelmaand (2) des de Geeſtlyken, Edelen, en Gemagtigden
Ned#i"jaars vyftienhonderd,te Gent gebooren was: der Steden, de Hoogmiſſe in de Abtdy
" *99 alwaar dees tweede Karel met geen minde 'kerke van Sint Peter, door den Abt van
»

t ge

/

1
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't gemelde klooſter verricht, gehoord, en de vier Leden van Vlaandre, den eed 1666.

en de voorrechten dier kerke te handhaa- van trouwe en onderwerpinge ontſing. -ven beſwooren had, wierdt hy en al zyn |Terſtond hierop ſteeg ieder van het too
gevolg, door denzelven Abt op eenen zeer |neel, en buyten de Kerk gekomen weder
prachtigen ontbyt onthaald: waarnaar de | te paarde, en toog in de zelfde orde naar
Landvoogd en alle de beſchreevene Staats- | de Vrydagsmarkt: daar de Loontrekken
leden zich te paarde naar de kerk van Sint | de Raadsman van Gent de wederzydſche

# Bavo begaaven,(1) in welke voor den ingang gedaane eeden den omſtaanderen bekend
# #. van 't koor een tooneel was opgerecht, waar maakte. Welke, naadat hen de eed van on

in E" op Kaſtelrodrigo, naa dat zich de Edelen |derwerpinge door den Griffier was voor
18.

aan de rechter de Geeſtlyken en Gemagtig- geleezen, met eene algemeene toejuychin

den der ſteden aan de ſlinkerhand geſchaard |ge en geroep den zelven opnieuws afley
hadden, aan handen der Biſſchoppen van den en bekrachtigden Eyndelyk deeden
Gent, Brugge, en Ypere het handhaaven dien ook de Gemagtigden van de ſtad;
der voorrechten zoo van 't Graafſchap waarop de twee Herouden, zoo die van den
Vlaandre als der ſtad Gent in 't byzonder | Koning als van Vlaandre, lang leeve Ka
bezwoer, vervolgens, tot een teken der | rel, Graaf van Vlaandre! uytriepen, en
gedaane eedzweeringe en bezitneeminge | deeze ſtrooipenningen onder de omſtaan
van 't Graafſchap, met eygene handen den ders, die het met een drievoudig gejuych

klok trok, en van de Edelen, Geeſtlyken, beantwoordden, te grabbel ſmeeten. "
r
"

De ruggeſtukken zyn de zelfde als die der drie voorgaanden, hebbende de voorſtukken,
rondom het borſtbeeld des ingehulden Vorſts, in den rand alleenlyk deeze verſchillende ty
tels:

CAROLus II, De 1 GRAT1 A HISPANIARUM ET IN DIARu M REX,
COM Es FL AND R1AE, Ze.

KAREL DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

SPANJE EN DE INDIËN, GRAAF
VAN VLAAND RE; ENZ.

Gelyk door 't verrichten dier, plegtig- | eene halve verponding van huyzen en lan
Spaanſche Nederlanden veel deryen, zoo verhoogden de Staaten van
gelds geſpild wierdt, zoo was men in de | Holland ook het middel van 't Kleyn ze
Vereenigde Geweſten, doch voornaame- | gel, ſtelden eene (2)belaſting van den vier- (2) Aitie:

heden in de

lyk in Holland, bezig met de noodige gel-|denpenning op de vrachtloonen derreyzen- #"
den tot het voortzetten van den oorlog de perſoonen, en 's Lands renten van vyf en oorl.

uyt te vinden. Want niet vernoegd met tot vier ten honderd verminderd hebbende,* fol.399,
#
het heffen van tweemaal den tweehon- | voerden zy een buytengewoon Haardſtede

derdſten penning van de renten, midsgaders' geld in, zynde een laſt, waarvan men wil, dat
II. Deel.

V vv v vv

-
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1666. Keyzer Niçeforus (1) de eerſte uytvinder
(DTFIEy zoude geweeſt zyn.Hoe't zy,dit beſluyt was
# Eccl. al den zesden van Sprokkelmaand (2) des
# voorgaanden jaars genomen, en daarby

voor iedere verzweege haardſtede de daar
op geſtelde belaſting zesvoudig te (7) zul- #
len moeten betaalen. En, opdat het daar- hetHaard

in gepleegde bedrog, en de onderwonde-#'

(# Groot vaſtgeſteld, dat van iedere vuurſtede, het zy ne verzwygingen te beter zouden konnen

# alleen tot ſieraad het zy tot gebruyk ge ontdekt worden, zyn de Heer (8) Meer- #
fol. 199o maakt,zoo op de zolders en boven- als in de man en anderen door de Staaten gemag- van Holl.
kelders en benedenkamers, kook- en waſch tigd, om met hulpe der Wykmeeſteren in

huyzen, midsgaders van iederen oven,ſtoof,
kachgel, en forneys twee guldens door den
huurder of bruyker zouden betaald worden,
(3). Or- en die de magt hebben van de (3) helfte

de byzondere ſteden, en eenige Verkooze
nen ten platten lande in de woon- en pak

#

doen. Doch dewyl hiertoe midsgaders

weder van den eygenaar, by 't betaalen

#

huyzen der ingezeetenen alom nadere op
# haardſteden te

neeming der

#aard-, zyner huurpenningen, te korten. Van tot het invorderen der gelden, veel tyds

#" de brouw- verw- zeep- traan- en brande en arbeyds vereyſcht wierdt, was door oRetai.
wynsketels, midsgaders van bak- kalk de (9) Staaten aan de Ontfangers van 't de Staten

ſteen- pan-tichgel- en glasovens, gelyk Haardſtedegeld drie, en aan de Burger- #n #l.
ook van de meêſtooven, mouteeſten, en meeſters en andere opneemers der haard-

#"

zout- en zuykerpannen moeſt nietalleen ſteden zelfs vyf van 't honderd voor hunne
dubbeld recht, maar van alle ſchoorſteen gedaane dienſten, naar gelange van 't op

looze pakhuyzen en pakzolders, tegens geſchreeven geld, toegelegd, het gene op (ro) Reſof
drie ten honderd van de daarvoor uytge 't platteland by omſlag (1o) moeſt gevon- der staat."

4) Or, loofde (4) huurpenningen, door geheel den, en in de ſteden by die zelve gedraagen ##

#- Holland, zynde zelfs de vrye Heerlykhe worden. Doch dewyl deeze belooning ióóE"
ſted#ld, den en plaatſen als Vianen, Ameyde, (5) niet boven de honderd guldens in 't ge
#uten Leêrdam, en andere niet uytgezonderd, heel voor ieder der Opneemeren van de
5) Relol. betaald worden.

Met den tienden van

haardſteden mogt (11) bedraagen, heeft (11) Reſol.

#" Bloeimaand, waaren alle de ingezeetenen men te Leyde, in plaatſe van de gemelde #
verpligt aan hunne Burgermeeſters in de vyf ten honderd, de vier Burgermeeſters en 28 Nov.

2 July
1665.

, ſteden, en aan de Gerechten in de dorpen anderen door welke de opſchryving met 1865

#

en (6) op 't platte land, zynde met de zooveel yvers gedaan was, met deezen
het#- Geheym- of beëedigde Amptſchryvers ver gouden gedenkpenning, tot eene eeuwige

#" zeld, het getal hunner bovengemelde

erkentenis van den aan 't Vaderland be

haardſteden getrouwlyk aan te geeven, op weezen dienſt, naadat zy de oprechtheyd
de verbeurte van, hebbende hierin niet op huns handels met eede geſtaafd hadden,

rechtlyk maar bedriegelyk gehandeld,
--

ten laſte der ſtad beſchonken,

- - - - - --

FAirhymiſt geenlootkantreckerâ

Marryver en gehoorſaenheyt ##

# #E)
##Daeryderaemſpantmetdenraedt;
roock
24%

(r z) Acad.

Tuſſchen de vier wapenſchilden van de Heeren Burgermeeſters des voorgaanden jaars, Wil
lem
(12) Paats, Johan (13) Meerman, Herman Janſz: (14) Schuyl en Remeus (15) van Sanen, ziet
pag. 19.
##ad men op de eene zyde eenen Metaalſcheyder in eene kamer en by een vuur zitten, en den rand
Regiſt.

Regiſt.

omzoomd met deeze woorden:

38. 2 O.

# 4) Acad.
Regiſt.
pag. 2o.

OPERAE, PRO ARIS ET FOCIS PR.AESTITAE,

(15) Acad.'
Regiſt.
Pa3.2O.

RED HOSTIMENTUM.
G E

/
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1666.
-n

GEL rKWAARDIGE VERGELD ING VAN DEN ARBErD
VOOR DEN GODSDIENST EN HET
VADERLAND GEDAAN.

Boven de ſtad Leyde, die op de andere zyde in 't verſchiet gezien wordt, leeſt men deeze Ne
derduytſche zesling:,

WT ROOC K, DE GROOTSTE TD ELHE rT,
DE AL CHTMIST GEEN LOOT KAN TRECKEN:
MAAR / VER EN GEHO ORS AA M HET(T'

Doez RoocK zoz Gouz EN SILVER STREKKEN.
DAER IEDER AANS PA NT MET D EN RA ED T,
IS ROOCK EEN GOU2'M2TN VOOR DE N STA ED T.

Waarboven voorts het jaar 1666, als wanneer dees penning, naa 't voltrekken des werks, is uyt
gedeeld, op eenen wimpel, onder het gekroonde wapenſchild der ſtad verbeeld ſtaat, 't gene door

twee vliegende kindertjes wordt vaſtgehouden. Het omſchrift is:
ARGENTUM EX FUMO N ON ARS SED

OBSEQUIUM FECIT.
NIET DE KUNS2 MAAR DE GEHOORZAAMHETD HEEFT'
VAN DEN ROOK GELD GEMAAKT.

so

S

Gedenck Penning
/2'art,

t

N

T HAARTSTEDE GELT,

ney/ %nt tegen (Brits (exc4,
Op Zee in ?'oorlººſ # cé dondert.
onuſ over de gaat, kan je ditgeſ.
't

-

ga/ſamu Sega éa

42

%

Oerrºr” aan g/ Dan dºen hººrt
N

N

/

'90 al

zº."

/n ºf
groſſº
#% ºnde

's

Z

-

25

S

S

nºvſk
José'.

(•

-

#

-

-

"-

-

=-

Naar dit voorbeeld van Leyde, is ook, hoewel twee jaaren laater, de Ontfanger van de vyf.
entwintigſte wyk te Amſterdam met deezen geſneeden penning, in erkentenis van diergelyke moei
te, in 't ophaalen van 't ſchoorſteengeld ondergaan, in plaatſe van drie van 't honderd, vereerd ge
worden. De voorzyde verbeeldt eene haardſtede , wier vuurplaat den Leeuw der Vereenigde
Geweſten bevat. Op den ſchoorſteenmantel wordt het gekroonde wapenſchild van AMSTEL

RED AM, volgens 't ondergeſtelde opſchrift, door twee leeuwen vaſtgehouden, evenals de rand
omzoomd met dit tweelingdicht:
MEN DOOFDE 'T BRITSE ZE EGE WELT
A

-

DOOR 'T VUUR VAN HOLLANTS HAARTS TEG ELT.
VVV V V V 2

De
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De tegenzyde, die behalven eenige kleyne wapenſchildtjes geene verbeelding heeft, voert dit

Nederduytſche opſchrift:
G E D EN K P EN N IN G
V A N

'T H A A R T S TE DE GE L T.

MEN GAF IN HOLLANT HAARTs réGELT,
T” WYL HO L LA NT

TEGEN BRITS GEWELT

OP ZEE IN D'O ORLO CH ETS LYCK DOND ERT.

WAAR VOOR DE STAAT HEN, DIE DIT GELT
IN HOLLANTS LAN TKAS HAD BE STELT,
VE REERD EEN GIFT VAN DRr

z'EN

HONDERT:
G. V. E E C K Ho U T.

In Amſterdam,
gecollecteert inde
25. wyck.
Ao 1668.

Op deeze en andere wyzen de noodige neraal François van Pradelle van Mezieres
geldſommen tot het voortzetten des krygs op Daalhem, voorts in de Meijery van
door de byzondere Landſchappen wor 's Hertogenboſch naar Gemert en Mook

Gº Altes dende gevonden, lieten (1) de Algemeene trokken, en aldaar langs de gemaakte ſchip
ma taak en Staaten, ziende de geringe uytwerkſels, brug over de Maas, en by Schenken

#, die de poogingen des Franſchen Konings
y, deel, totnogtoe aan 't Engelſche Hof tewege

"325
-

gebragt hadden, op de alleruytdrukkelyk
ſte wyze door hunnen Gezant den Heer
Koenraad van Beuningen te Parys den on
derſtand van den Franſchen Koning verzoe

Aitze:
ſchans (4) over den Ryn, voor 't eynde des (4)
mazaaken
voorgaanden jaars aanlandden. Sedert de van
ſtaat,
en oorl.
Franſche Afgezant uyt Engeland zynde V. deel,
thuys ontbooden, wierdt den zesentwin- folloº.
tigſten (5) dag deezes jaars de oorlog door (5)Holl.
Merkur.
hKoning Lodewyk tegens Engeland, en ge
volgelyk door dat Ryk wederom,met veele #ºrt

ken; dien hy aan de Vereenigde Geweſten,
vyandlyk wordende aangetaſt, uyt krach plegtigheden en onder trompetgeſchal,door

te van het vyfde lid des Verbonds met die de Koninglyke Herouden, zoo voor 't Hof
Kroone , den zevenentwintigſten van te Whitehall als op andere openbaare plaat

en Atze Grasmaand des jaars (2) zeſtienhonderd ſen van Londen, ook tegens den Koning
ma zaken tweeënzeſtig, te Parys geſlooten, ver van (6) Vrankryk verklaard. Welke nietal- (6) Aſus.

# ſchuld was binnen vier maanden, naa 't leen in Holland twaalf zwaare oorlogſche maanzaaken
ſtaat
W

IV. deel, eerſte gedaane verzoek, te verzorgen. pen deed bouwen, maarook in zyne ha-E ooi",
V,dsel,
***. De Franſche Koning gaf van dit verzoek vens der Middelandſche zee verſcheydene fol.
695.

en zyne verbindtenis met de Vereenigde oorlogſchepen, galeijen, en branders toe
Landſchappen aan 't Engelſche hof kennis, takelen, om de zelve tegens den Koning
en met een te verſtaan, dat hy, dewyl de van Engeland vroegtyds in zee te brengen.
verwyderingen meer toe- dan afnaamen, Dees dubbelde onderſtand, zoo te lande als
zich verpligt oordeelde om, uyt krachte te water, door Vrankryk aan de Vereenig
van 't zoogemelde Verbond, den verzoch de Staaten tot hunne beſcherming tegens
ten en beloofden onderſtand aan de Ver hunne vyanden toegeſtaan, heeft aanley
(3) Aize- eenigde Geweſten te moeten (3) inwilli ding gegeeven, dat tot lof des Fran

#"gen. Die beſtondt uyt zesduyzend man ſchen Konings door de Hooge ſchool
en oorlog, te voet en tweeduyzend ruyteren; welke, der opſchriften dees gedenkpenning ge

# onder het beleyd van den Luytenant Ge

maakt is.

Rond
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Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, die in den beginne deezes jaarszyne Moeder An- (i)
De
Rien count

na van Ooſtenryk (1) verloor, leeſt men in den rand van 't voorſtuk deezen tytel:

Hiſt. de
Louis

LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

XIV. tom,

I. Pag:35 5.

Lo DEWrK DE XIV, ALLE RCHRISTEL rKS TE KONING
Op het ruggeſtuk houdt de Koning van Vrankryk, in de gedaante van Pallas , boven
het hoofd van eene vrouw, die de Vereenigde Geweſten verbeeldende naaſt eenen altaar ſtaat,
een ſchild, met de drie Franſche leliën bezet. Het bovengeſtelde randſchrift luydt al- .
dus:

RELIGIo FoEDERU M.
HETLIGE ONDERHOUD ING DER VERBOND EN.
Van 't welke (*) wy hiervoor gemeld hebben. Voorts ſtaat op den voorgrond, om te bewy-

#

II. Dee!
fol. 495.

zen waarin deeze onderhouding beſtaat:

I
|l | |

BATAV 1S TERRA MA RIQUE DEFENSIS.
M1 D CL XVI.

#.

DE HO L LA N DE RS TE LANDE EN TE WATER

- hºe

BESCHERM D. 1666.

En hoewel de Franſche Koning door geweld. zoo te water als te lande, te zul
zynen Afgezant d'Eſtrades, daarenbo
ven reeds in 't voorgaande jaar in 's Graa
venhaage aan de Vereenigde Staaten ver
klaard had, hun recht tegens den Biſſchop

#
d:

len helpen beſchermen. Het ſluyten van
dit Verbond, en dat de Franſche Afgezant
te Regensburg zonneklaar aantoonde ,
hoe onrechtvaardiglyk de (4) Biſſchop van (4) Aitie:

e Aage van Munſter, zonder acht te (2) geeven, Munſter de Vereenigde Geweſten den oor- #"
##en dat die Kerkvoogd een Lid van de Verbon log, door het opruyden van Engeland, en oorl.

# delingen des Ryns was, te zullen hand verklaard had, was oorzaak dat hy ziende #.
V#” haaven, en door de gemelde hulpbenden
fol. 597 te lande beſchermen, vonden de Algemee
ne Staaten goed zich ook met den Keur
vorſt van Brandenburg tot onderlinge be

hoe men aldaar om alle zyne Godsdienſtige

voorwendſels lachte, en des ook weygerde
hem de behulpzaame hand te bieden, eyn
delyk handelbaarer wierdt, en de aange
En boode bemiddeling van Brandenburg aan

ſcherming zeer naauw te verbinden.
zynde tot dat eynde de Heer Jeroen van

nam; om tuſſchen hem en de Vereenigde

Beverning naar Kleef gezonden, heeft Geweſten de voorgevalle verwydering, ten
die dat bevel aldaar zoo wel uytgevoerd, beſte dit doenlyk waare, te heelen. En
dat den zeſtienden van Sprokkelmaand dewyl ook de Keurvorſt van Keulen en
deezes jaars het (3) gewenſchte Verbond de Hertog van Nieuburg nietalleen op het (5) Aitze
-

(3) Holl.

Me# getroffen, en daarby in des zelfs vierde lid ſtuk des vreedes zeer ſterk aandrongen,maar- #"
#, door Brandenburg beloofd wierdt de Ver ook (5) daarenboven verklaarden, ingeval en oorl.

" eenigde Geweſten tegens alle vyandlyk hy den begonnen oorlog wilde achter- # .
II. Deel,

X xx xxx

vol- " * "

:
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1666. volgen, zich te zullen aankanten tegens oorloogen. Het ſluyten van deezen Vree
allen, welke tot zyne hulpe zouden wil de wierdt den ingezeetenen der Vereenigde
len afkomen, zoo wierdt den negentien Geweſten den elden van Bloeimaand (2)
542

E#

bekend gemaakt, en bevoolen eenen pleg- #
verbond tuſſchen de Vereenigde Geweſten tigen Dankdag deswegen, op den eerſten 59

den van Grasmaand het volkomen Vreede

## en den Biſſchop (1) van Munſter geſloo woensdag in Zomermaand, te houden.
van #at ten. Door dit verdrag ſtondt de Biſſchop Zulks men niet zonder reden, deezen Pays

# zynen rechtseyſch op Borkelo en Eydeler als het eerſte uytwerkſel van het Branden
af, trok zyne krygsbenden uyt de inge burgſche Verbond aanziende,den volgenden

folio,"

nomene ſteedjes der Vereenigde Geweſten, gedreeven gedenkpenning, ter eere van
gaf ze alle wederom, liet ook de brand zoo trouwen Bondgenoot, in dit jaar ge

ſchattingen ophouden, en beloofde zyne maakt hebbe: welke Keurvorſt in Holland
krygsbenden te zullen afdanken, zich kwam,de Nederlandſche oorlogsvloot, eer
nooit met iemand tot naadeel der Veree zy in zee ſtak (3) perſoonlyk in Texel be- #
nigde Staaten verbinden, veelmin hunnen ſchouwde, en de matroozen aan de Ruyters de Ruyter
Vryenſtaat op eenigerhande wyze te be ſchip met honderd dukatonnen vereerde. "
»

--

----- -

-

Tr

-

Boven het borſtbeeld van den KEURVORST VAN BRANDENBURG en 't

jaar 1666, zooals het ondergeſtelde opſchrift te kennen geeft, wordt op de voorzyde door twee

gewapende krygsknechten een Olyfkrans, binnen dit omſchrift, gehouden:
HIER

STAAT KEU RB RAND EN BURG

'S

LANTS

TROUWSTE

B O NTG EN O OT:

DIE DOOR STCN SIAALE VUIST D E GOUDE

VREÉ

BESLOOT.

Op de tegenzyde zyn de Vereenigde Geweſten en het Stift Munſter in de gedaante van twee
gewapende Heldinnen verbeeld, wier eerſte den bundel van zeven pylen in de hand, en den Ne
derlandſchen leeuw aan haare zyde, evenals de tweede, van het Engelſche Verbond afſtappen
de den Ierſchen Harp en Schotſchen Diſtel aan haare voeten, en het Munſterſche wapenſchild
in haare rechter hand heeft. Voorts voert ieder den Hoed der Vryheyd op eenen ſtandaard,

die beyden door den Vreede met enen Olyvenband teſamen verknocht worden. Het randſchrift
IS :

LAAT NU DEN B 1-rg REN BRIT oP MUNSTERs VREË VRr
SC HELDEN:

DOOR KUNST KROONT MULLER HIER HET PUYK DER
OORLOGS HELDEN.

Naar

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

Naarmaate de Engelſchen veel geldsge
ſpild hadden, om den Biſſchop van Mun
ſter aan hunne belangen te verpligten, en
hem den oorlog tegens de Vereenigde
Staaten te doen verklaaren, zoo ſpeet hen
althans niet weynig, dat die op deeze

s

wyze zich weder met de zelve verge
leeken had.

Den Brabanderen zelfs was

het tegens de borſt, want deeze, beny

VT. Boek.
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meer beſpeurd, als der Staaten Gemagtigde 1666.
Sasburg te Bruſſel, wegens zeker uytmun-T"
tend voordeel op de Engelſchen behaald,
openbaare vreugdetekenen bedreef. Want
men beſtondt, naa veele beſchimpingen,
nietalleen de opgerechte pektonnen omver
re te rukken, de glazen met ſtraatſteenen
in te werpen, maar zelfs onaangezien de
tegenſtand van binnen en 't loſſen van
handgeſchut, het huysinte neemen,ja den
Staatsdienaar en zyn gezin, onder een geduu- . . . . .

dende dat hun oude Antwerpſche koophan
del, door het geſlooten houden der Schel
de, zich thans in Holland geplaatſt had, rig uytſchreeuwen, lang (3) leeve de Ko- &#"
hadden geduurende dees Engelſche oorlog ning van Engeland of lang leeve Spanje #
hunne geneegenheyd tot dien landaardt, en Engeland! geweldigerhand daaruyt te Pºg 9"
*---

van wien zy het openen dier riviere ver jaagen. Uyt al het welke de verſtandig
hoopten, in alle voorvallen doen blyken; ſte Staatkundigen oordeelden, dat er eene
en zelfs zich zoo partydig gedraagen, dat onderlinge verbindtenis tot naadeel der
men uyt Ooſtende op de Hollanders, die Vereenigde Geweſten tuſſchen die Volken
een Engelſch ſchip op die reé vervolgden moeſte geſlooten zyn: ja de Staatſche Af
(#
vyandlyk had geſchooten. Ook gezant Michiel van Goch, uyt Engeland
ma zaaken (1),
VE" hadden ze nietalleen de krygswerving van zynde thuys gekomen, ſcheen dit voor
en oorlog, den Biſſchop van Munſter zoodaanig be vaſt te ſtellen, mids hy, van zynen han
V. deel,
to, gunſtig, dat de Staaten goed vonden des del en de gedaane ontdekking, met den
wegen hunne klagten te Bruſſel te laaten aanvang deezes jaars, in de Staatsverga
doen, maar daarenboven ook den doortogt dering verſlag doende, betuygde dat de
der Franſche hulpbenden over hunnen bo inhoud (4) daarvan nog niet ruchtbaar (4) Aitze
ma zaakefi
ſtaat
dem geweygerd; ja zelfs eenige benden, WaS. Hoe t zy , 1Im IIACTS lieten de van
zoo te voet als te paarde, onder den Prins Engelſchen zich dit gerucht wel ge- #g,
-

-

9

-

-

arche en Famines by vallen, en geene gelegenheden voor- #'
mazaken een getrokken, om, zoo de Franſchen byſlippen, om de werreld in dat ge fol. 693.

(*) Aitze-" Chimay, te

#
en oorlog, den doortogt echter wilden onderneemen, voelen te ſtyven; al waare het maaralleen
,

V#,” het hen gewapenderhand (2) te beletten. door het munten van deezen gedenkpen
fokºoi. Deeze eenzydigheyd wierdt in dit jaar nog ning.
. . -. .
,

Het gelaurierde kopſtuk van den Britſchen Koning ſtaat op de voorzyde, omvangen met het
randſchrift deezer tytelen:

CAROLUS SECUNDUS, DEI GRATIA MAGN.AE BRIT ANNIAE,
F RAN c1 AE ET HIB ER N1 AE REX.

KAREL DE TWEEDE, Doo R Go DS GENADE KONING
VAN GROOT BRITTA Nj E, VRANK RTK,
EN IERLAND.

w

Op de rugzyde ziet men den zelfden Koning in Romeynſch Veldheerlyk gewaad, met eenen
bevelſtaf in de rechter hand, op eenen vierkanten voetſtal, aan den boord der zee ſtaan, in

v#

Y-

Xxx xx x 2

G
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1666. ke men cene vloot onder zeyl ziet. En dewyl men voorgaf, dat by 't gemelde Verbond bedon
en was, dat Koning Karel het openen der Schelde, door zynen Grootvader voorheen zeer naar
iukk
iyk (1) verzocht, doch door de Staaten, als te (2) naadeelig voor hunnen koophandel toen
Reſol
(in
der Staar.
maals al geſlaagen, thans zoude moeten bezorgen, zoo is ligtlyk te begrypen, wat men met dit
M# randſchrift beoogd heeft:

van Holl.
I

-

-

16o5. fol.
48.
e

RED EANT COM MER CIA FL ANDRIS. 1666.

(2) Reſol.
der Staaten
van Holl.
7 Juny

DAT DE KO OP HAND EL D EN VLAAM ING EN
JVE DER KEER E.

1666.

16o5. fol.
I 29.

Dit vermoeden wierdt ondertuſſchen

zich ſedert bereyd toonde, om by ſchrift
nogmeer beveſtigd, vermids eenige inge lyke verklaaring te belooven, dat in de
zeetenen der Spaanſche Nederlanden, on havens van Ooſtende, Nieupoort, of andere
der den naam van Munſterſche knechten,

der onder zyn bewind ſtaande landen, geene

in de Meijery en landen van 's Hertogen vyandlyke benden, onder wat voorwend
Overmaaz
boſch Breda
veele
,

, en

on

e,

ſel het ook mogte weezen, ooit ſtonden

## geregeldheden pleegden, wyd en zyd (3) te worden doorgelaaten, zoo naamen de
van ſtaat met oogluykinge van Kaſtelrodrigo liepen

##
foi,

ſtroopen, en die onder brandſchatting

Staaten daarmede(7) genoegen, en deed dit ººit:

vrees weder verdwynen, die men in de #"
ſtelden, terwyl daarenboven nog een ge de
Vereenigde Geweſten wegens het voor- en ºorlog,

rucht in Brabant onder 't gemeen liep, hebben der Engelſchen had opgevat. De #
hoedat , omtrent vyfduyzend Engelſche zelve hadden ondertuſſchen tegens deezen
krygsknechten te Ooſtende ſtonden te Vryenſtaat cene ontzaglyke oorlogsvloot
worden ingelaaten, om, verſterkt met
uyt geruſt, welke op eenentachtig ſche
eenige Spaanſche hulpbenden, op den pen begroot wierdt , vierduyzendvier

naam van den Koning van Engeland, langs honderdzeſtig ſtukken voerde, en met
Vlaandre de landen der Vereenigde Ge ruym eenentwintigduyzend koppen be- (8) Brandt
weſte
Aize:
n vyandlyk (4)aan te taſten. Niet zoo mand (8) was. Deeze geheele vloot ie: E
(#)
# " dra waaren de Vereenigde Staaten daarvan wierdt in drie deelen geſchaard: de Admi- #
en oorl bewuſt of lieten door hunnen Bewindsman raal Monk had op den Koninglyken Ka.fol Ait
#. Sasburg te Bruſſel niet alleen wegens de rel over de Roode, Joris Askuë op het
voorgevallene ongeregeldheden naadrukke ſchip den Koninglyken Prins over de Wit
(# # lyk klaagen, maarook eene (5) ſchriftlyke te, en Thomas Allen op den Koningly
#" verklaaring van den Spaanſchen Land ken Jakob over de Blaauwe vlag het ge
s #' voogd wegens de voorgewende doorlaating bied, en ieder van deeze cenen Onderad
# der Engelſchen vorderen. Desgelyks dec miraal en Schoutbynacht onder zich. In
den zy hunne klagten, door hunnen Afge deeze orde had de Engelſche vloot in
zant den Baanderheer van Rheede, aan 't

Duyns het anker laaten vallen, en het
Hof te Madrit,en weynig genoegen neemen vandaar den elfden van (9) Zomermaand (9) #
Aitºe- de met den brief, door de Koninginne (6)
(6) zaaken
eeV. Van
ma
zeewaart gewend, om haar aangemaatigd ##
#" Moeder op dat ſtuk aan hen geſchreeven,ook zeevermoogen, en tegelyk de laaſtverkree-fol is,
# hunne herhaalde klagten aan den Spaanſchen
-

ND

gen glori der overwinninge onder Gods
# Afgezant Gamarra in 's Graavenhaage. En hulp, volgens de hoope van deezen pen
dewyl de Spaanſche Landvoogd te Bruſſel ning, te handhaaven.
*

Het

gelaurierde borſtbeeld van den Engelſchen Koning ſtaat op de voorzyde, binnen dit rand

ſchrift:
CA

–
-

H I s T O R I P EN N IN GE N. - J 1. Boek.
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CAROLUS SECUN DUS, DE I GRATIA MAG N ZE BRIT AN NI E,

--

FRANc1AE, ET HIB ERN 1 AE REX.
KAREL DE TWEEDE, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
G Roo TB RITTANj E, VRAN KR? K,

EN IERLAN D. * .

-

-

.

Grootbrittanje, (als blykt uyt den ondergeſtelden naam BRIT ANN IA) houdt, als eene
zittende vrouw verbeeld, in de eene hand het ſchild van Engeland en Schotland, en in de andere
de ſpeer van 't hooge zeevermoogen: terwyl in 't verſchiet, om het zelve te handhaaven, zyne oor
logsſchepen van de Britſche kuſten in zee ſtecken, onder deeze ſpreuk: . .
-

FAvENTE DEo.
oN DER Go DS GUNsz

s

-

Omtrent elf uuren wierdt door de En

digheyd en beleyd aan, dat zes zwaa
re (5) Engelſche ſchepen aan verſcheydene (5) Brandt
oorden wegzonken: ja, hoewel hy zyne ##
groote ſteng met vlagge en wimpel zag tol.486.
ter neder ſchieten, liet hy den L. Admi
raal van Nes die voor eenigen tyd voeren,

gelſchen, tuſſchen Duynkerke en Noord
voorland, (1) beneden den wind de Ne
# derlandſche oorlogsvloot ontdekt, over
de Ruyter welke, in drieën geſchaard, de Ruyter
d

" het Opperbevel had, die zyn beſt deed
(S\"

‘ Leer
- de Ar:
tv. -

om ten ſpoedigſte aan den man te komen.
Het gedeelte onder Tromp raakte omtrent
een uur het eerſte in gevecht. En gelyk
de Engelſchen den wind hadden, zoo was
hen dit temeer hinderlyk, mids de holle
en brandt zee hen (2) belettede de onderſte laagen
ideev. van geſchuts te gebruyken. Met den aanvang
# dan wierdt ſtraks een groot Engelſch ſchip
in den grond geſchooten, en drie anderen
van de vloot afgeſneeden en veroverd, mids
gaders de Ridder Barkley , Onderadmiraal
der Witte vlagge, door eenen (3) handkoe

en ondertuſſchen echter het gevecht zoo
daanig achtervolgen, dat de Engelſchen,
ziende het ſchip den Sint Pauwels verbran

den, het (6) alom op een vlugten ſtelden. (6) Brandt

Monk, om door de reddelooze ſchepen, ##
by het doen van den aftogt, niet belem- fol. 487.
merd te zyn, liet den volgenden dag,
door de Ruyter even ſterk vervolgd, twee
of drie van de meeſt beſchaadigde in

/

brand ſteeken , en ſtelde zich in de
t
j

achterhoede ſchrap, om de zynen te
dekken, en den aanval der Nederlanderen

g3) Brandt gel uyt 't leeven gerukt, en zyn ſchip de af te keeren. In dit wyken raakte Joris
Zevenwolden zelf door van der Zaan ver Askuë Admiraal der Witte vlagge met zyn
fol. 43o. overd. Ondertuſſchen raakten twee Ne ſchip den Koninglyken Prins op eene zand
(4) Brandt derlandſche ſchepen in den brand, (4) ge plaat vaſt, van de zynen verlaaten,

#

leev
van heel verteerd, en de Onderadmiraal Kornelis door de Nederlanders ſtraks omringd,
de Ruyter.

# Evertszoon door eenen kanonskoegel ge (7) hy zelf gevangen, zyn ſchip in 't ge- (1) Brandt
veld. Maar hiertegens weder een groot
Engelſch ſchip, omtrent zeven uuren des
avonds, komende te zinken, wierdt hetge
vecht door de opkomende duyſternis afge
brooken en den Maats ondertuſſchen tyd en
gelegenheyd gegeeven, om 't beſchaadigde
tot den volgenden dag, zoo veel hen doen
lyk waare, te herſtellen. Het gevecht
wierdt toen weder door Tromp begonnen,
doch die raakte eerlang omringd, en zoude
ook gevaar geloopen hebben, zoo hy door de
Ruyter niet tydig gered waare: ondertuſ
ſchen verbrandde het ſchip de Liefde, en
vier andere buyten ſtaat geraakt, wierden,
op bevel van de Ruyter, naar Texel ge
ſleept. Dees voerde toen de Nederland
ſche zeemagt opnieuws tegens de Engel
ſchen met zoogroot bewys van kloekmoe
II. Deel.

weld der zelve, en eerlang op hunnen laſt #
door 't vuur verteerd. Doch op den zelf- folia88.

den tyd wierden de Engelſchen buyten
verwachting met vyfentwintig verſche
oorlogsſchepen onder Prins Robbert ver

ſterkt, en dus aangemoedigd om, nog zeſtig
ſchepen ſterk zynde, op den vierden dag
een vierde gevecht tegens de Nederlanders
te waagen. Wier vloot uyt nog vieren
zeſtig ſchepen, dog zeer doornageld, be

ſtaande, tuſſchen het voorland van Enge
land en de Vlaamſche banken, des

(8)

8) Brandt

morgens van den volgenden dag om acht #
uuren, van drie kanten tegelyk op den fol, 45o.
vyand aanviel, en 'er doorſloeg , hetgene tot

drie werf, doch met zeer grooten twyfel
en onzekerheydderuytkomſte,neygende de

zeege dan naar deeze dan naar die zyde,

Yyyyyy

-

op
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1666. op dien dag hervat wierdt. Scherp was laag geweeſt zyn, maar eene dikke opko
T ondertuſſchen het gevecht tuſſchen de mende miſt belettede de Nederlanders de
Liefde en Prins Robbert, en had de Engelſchen te vervolgen : van welke men
eerſte door de Ruyter bygeſprongen, den achtte dat er vyf- of zesduyzend geſneu
tweeden niet weynig doornageld. En of veld waaren, en omtrent drieduyzend ge
wel het ſchip van Zweers en eenige vangenen, ten deele uyt de veroverde
andere Nederlandſche ſchepen ook vry ſchepen geligt, ten deele uyt de ge

reddeloos waaren, zoo deed de Ruyter
echter ſeyn om van alle kanten gelyker
hand in te breeken. Dit gelukte wel, het
middenſte der Engelſche vloote geraakte in
(1) Brandt de klem, vervolgens in wanorde, en (1)an

zonkene ſchepen gekomen of uyt zee,

geborgen, in (2) 's Lands havens op- #
gebragt wierden. Dus was de eerſte over- de Ruytes

winning den Engelſchen ruym betaald ***

# de

Vryheyd der zeevaarte be

chermd, en men in de Vereenigde Ge
#
yter. dermaal op de vlugt. . Het ſchip de Bul en
# nog twee andere wierden door de zee inge weſten deswegen zoodaanig verheugd,
zwolgen, de Eſſex, de Nagelboom, en dat men aldaar ter eeuwige gedachtenis van
e

-

de Konvertine veroverd, en in Nederland dit zonderlinge voordeel, deeze volgende

opgebragt. Grooter zoude nog de neder gedenkpenningen gemaakt heeft.

4.55
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I. Op het voorſtuk van den eerſten ziet men in 't verſchiet de vlooten in onderling gevecht,
voorwaart een ſchip verbranden, en op den voorgrond het woord:

-

PUGNAN

H Is T. o R IP EN N IN GE N.
-

-

-
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PUGNANDO.

AL VECHTENDE,

Het ruggeſtuk heeft, binnen eenen krans, waaraan de wapenſchilden der zeven Vereenig

# #veilen,
ſchrift:

en cven zooveele bundels, ieder van zeven pylen, gehecht zyn, dit op"
-

•

-

#
MNEMOSYNON SPECT AND AE VICTOR IAE ET

VIRTUTIS BAT AVAE,

CLASSE BRITTANNICA QUATRIDUUM.
XI, XII, XIII, XIIII JUN11 CIO, IOC. LXVI,
ENIXIM REPUGNANTE,

-

FoRTITER PROFLIGATA, CAPTO ACHITHALAsso,
NAVIBUs xxIII QUA MERs1s, ExUST 1s, EREPT is,

PosTERITATI INTIMANDUM oRDrnes FoED er at 1 BELG11
F1 ER I FE c E R UN T.

NAA DE BRITSCHE VLOOT VIER DAG EN LA NG,

ALS DEN 11, 12, 13, EN 14 VAN ZOMERMAAND 1666,
BIED EN DE EEN EN HARTNEKKKIG EN WE DE RSTAND,
DAPPERL rK TE HEBBEN GESLAAG EN,

DEN ADMIRAAL GEVANGEN,
EN 23. SCHEPEN OF IN DE N GROND GEBOORD, OF VERB RAND,
OF VEROVERD,

HEBBEN DE STAATEN VAN 'T VEREENIGDE NEDERLAND .
DIT GEDENKTEKEN VAN DIE AANZIENL2TKE OVERWINNING

EN KLOEKMOEDIGHErD DER BATAVIEREN,

OM ZE DEN NAAKO MELINGEN IN TE BOEZEMEN,
DOEN MAAKEN.

II. Van den tweeden voert

e eene zyde de vlooten in onderling gevecht, en de andere zyde in

't midden dit Nederduytſche zeslingdicht tot opſchrift:
DE GoDr DER GoD EN ZEzr
DEN OCEA EN DE WET,
ALS HOOFT DER A MIRAE LEN:

Hr sz ERKT DER STAE TEN HEL7,
DIE BOEIT HET BRITS CH GEWE L T.
WIE KAN GODTS MAGHZ BEPAE LEN/

Boven welke dichtregels men de wapenſchilden der zeven Vereenigde Geweſten door eenen
band ziet te ſamen verknocht, en den rand voorts omzoomd met deeze woorden:

Yyyyyy 2

-

VIC
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r

1666.
w-man

VICTORIA ORDINu M CONFOEDER AT 1 BELG11, SUB
AUSP1 c1o ARCHITH A L Ass 1 MIc H A é L 1s R UIT ER
1666. 1. JUNII.

o VERWINNING DER STAATEN VAN 'T VEREENIG DE

NEDERLAND, ONDER HEz BELE rD VAN DEN
ZEE VOO GD MICHIEL DE RUrTER, BEHAALD

DEN 1. VAN zoMERMAAND. 1666.
Zynde, naar de oude tydsrekening, de dag, op welken het eerſte gevecht tuſſchen de twee
vlooten was begonnen.

III. De Manhaftigheyd, op de voorzyde van den derden als een Romeynſch Krygsheld ver
beeld, houdt in de rechter hand eenen ſtaf, waaraan een krans en het Amſterdamſche wapenſchild
gehecht zyn. Met de ſlinker neemt zy den Nederlandſchen Leeuw, die t'haarwaart zyne toe
vlugt neemt, in haare beſcherming, binnen dit randſchrift:
-

-

MANHA FTIGHErT BESCHERMT HET LANT,
EN LETT DE BLO ETS UCHT A EN DEN BAN T.

De tegenzyde heeft geene verbeelding, maar dit zesregelig gedicht tot opſchrift:

zo EN MUNSTER WEEK, EN CARELs KIELEN VLoóN,
LIET VAN DER WEr DE ES SILVRE sz EMPEL SME DE.
MAN HAFTIG HE YT VERDIENT EEN LAUWE RC ROON,

IIY TE MT DE LE E W ONTB LOOT VAN REGT EN REDE.
D ER BU RG REN MOET BE VRTZ DE VRTE STAAT: "

WIE Mo Er oNTBREEcKT WAS NIMMER Go Ez so LDAAT.
I666.

opinie

Om dit gedicht, en de reden waarom dees penning gemaakt is, te verſtaan, moet men wee
ten, dat van de vierenvyftig Burgervendels te Amſterdam dagelyks twee (1) zoo op het

Beſchryv.

Stadhuys, en de Sint Antonismarkt, als elders des nachts by beurten de wacht houden, op eene

van Am

boete van vyfentwintig ſtuyvers door de gezonden, tien door de zieken en twintig ſtuyvers door

ſterdam

fol. 525.
(2) Ibid.

fol. 527.

de des nachts uyt ſtad blyvenden, en dus (2) afweezig zynden, te verbeuren. Zoo van deeze als
andere verbeurde en opgeloopene boeten is dikwils naa verloop van tyd,voor iederen Burger nu een
zilveren lepel dan iet anders, en in dit jaar door den voorgemelden vander Wey, dees penning
# en omgedeeld geworden : en het is hierom, dat men op de dikte van den rand eenen
eezer penningen, die in de kaſſe van den Heer Willem Lormier in 's Graavenhaage bewaard wordt,
deeze woorden vindt ingeſneeden:
ON DER 't

D ER DE ROT

IS GEVALLEN DIT LOT.

IV. Op

:

H I S TO RIP EN N IN GE N.

/ I Beek,
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IV. Op de voorzyde van den eerſten deezer drie vooreſtaande penningen, wordt boven het

Virg:

borſtbeeld van de Ruyter, tuſſchen verſcheyden oorlogstuyg, en verſierd met de Ridderordre van % #
n

Sint Michiel, door eenen meerman en eene meermin eene Stevenkroon gehouden: welke van goud fit, Viff,
door de Romeynen oudtyds plagt gegeeven te worden, aan die eene aanzienlyke overwinning op zee Yſu68+
had bevochten, of de eerſte gewapenderhand binnen boords van een vyandlyk ſchip was overge- #
ſprongen. Het randſchrift is deeze tweeling :
lib. V.

DE RU rTER, DIE DEN BR 17 zºrN Moez GE TEUGE L7 HEEFT,
AL DUS DOOR MULL ERS HANT IN 'T GOUT EN SILVER LEEFT.
-

II. Deel.

-

ANNo MDCLXVI: DEN XIIII JUNY.
Zzzzzz

Op

cap.
p G.

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

55o
1 666.

gamma"-

Op devoorwaart
rugzyde ziet
men door
de Nederlandſche
vloot enmetdenderand
Britſche
onderling
in eentwee
zeer dicht
ſtreng
#
een ſchip
de zee inzwelgen,
omzoomd
met deeze
regelen:

*.

HIER STRTC KZ

HET BRITS CH GEWELT

DE VLAGH:

-

DE ZEE HEEFT
REN

VOOR NEDERLANT

NOIT GE WAEGHT VAN ZULK

EEN” ZWA E

SLAG H.

V. De tweede heeft het zelfde ruggeſtuk, en de zelfde randſchriften, en op het voorſtuk, onder
des Admiraals borſtbeeld, 't gene met eene bef en in een ander gewaad gezien wordt, op eenen
wimpel dit byſchrift:
M1 c H 1 EL AD R1 AA Ns zo oN DE RUYT ER, LUYT EN ANT
AD M IRAAL G EN E RAAL.

VI. De achterzyde van den derden vertoont het voorgevallen gevecht zonder eenig byſchrift,

ſtaande echter op de voorzyde, ten blyke dat hy daarop gemunt is:
DE VICTORIJ EUSE ZEESLAG: ANN o 1666.

Waarboven het borſtbeeld van de Ruyter tuſſchen verſcheydene ſtukken geſchuts, vlagge
ſtengen, en andere ſcheepsgereedſchappen, binnen dit randſchrift te zien is:
MICHIEL AD RIAAN's zoo N DE RUYTER, RIDDER,
LU Y T EN ANT

ADM 1 RAAL

VAN

HOLLAND; Ee.

VII. Op de voorzyde van den eerſten der twee hierboven verbeelde penningen,

##
OITIL •

H 1 s T o R I P EN N IN GE N.

VI. Boek.
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borſtſtuk van den in dit gevecht geſneuvelden Kornelis Evertszoon verbeeld. Wiens geſlacht 1666.

uytmuntende mannen (1) ten dienſte des Lands heeft voortgebragt, als zynde (zoowelals hy zelf) (NTWEE
zyn Vader, vier (2) van zyne Broeders, en een Broeders Zoon, in verſcheydene zeegevechten te- cherſche

gens den vyand van den Staat ſtrydende, geſneuveld. Hy was den zevenden van Hooimaand des Arkadia,

voorgaanden (3) jaars tot L. Admiraal van Zeeland verheeven. Zyn Broeder (4)Jan Evertszoon #"
had de zelfde waardigheyd in dat jaar bekleed, doch die ſlag zoo ongelukkig zynde uytgevallen,

#ndt
##

was hy t'huys gebleeven, en in dat bewind door deezen zynen Broeder (5) opgevolgd, rondom Leev. van

wiens gekroonde beeldenis deeze twee dichtregels in den rand te leezen ſtaan:

en 51 5.

HEER EVERTs MET TRIoMF op 'r BED VAN EER GE's NEEFT, #"
k
K

ALD vs IN 'r s 1LVER Door DE KUNST VAN MULLER LEEFT land,
#
fol.
-

##randt

ANNO. 1666. DEN 14. JUN II.
A

Leev. van

-

de Ruyter

Zyndevoor
de laatſte
dag (6) vanwas
ditgeſneuveld,
gevecht, in wiens
het welke
't eynde
vanzelfde
den zyde
eerſtenopdees
moedige
fol Brandt
##
Zeeheld
het Vaderland
naamopaldus
op de
eenen
wim-Yº
Leev. van

-

pel geſteld is:

de Ruyter.
fol. koI.

dt

#

CORNEL 1s EVERTSEN, ADMIRAAL VAN ZEELAND.

de Ruyter.
fol. 478.

De rugzyde verbeeldt weder het hiervoorgemelde zeegevecht, binnen deeze zelfde dichtregels in
den rand:

-

A

HIER STRTC KT HET BRISTCH GEWELT VOOR NEDERLA NVD
DE VLAGH:

DE ZEE HEEFT NOIT GE WAEGHT VAN ZULK EEN ZWA E
REN SLAGH.

VIII. De tweede, die ook het zelfde ruggeſtuk heeft, voert op 't voorſtuk het borſtbeeld van
den L. Admiraal Kornelis Tromp, als blykt uyt dit opſchrift, 't gene op eenen wimpel op het
zelve te leezen ſtaat:

-

CORNEL IS TROMP, LUYT EN A NT AD MIRAAL VAN HOLLAND.

Hy was de Zoon van Dina de Haes en den vermaarden Maarten (7) Harpertszoon Tromp, (7) Leev.
voor 't Vaderland tegens de Engelſchen, in 't jaar zeſtienhonderddrieënvyftig, geſtorven. Van van Korn.

jongs af ter zee gediend hebbende, had hy onder van Gaale voor Livorno het Engelſche (8) ſchip Tromp, .
den Simſon geënterd, was in 't jaar zeſtienhonderdrieënvyftig Schoutbynacht van (o)Amſterdam, in ##
't voorleeden eerſt tot Onderadmiraal aldaar, en ſedert tot L. Admiraal door de Staaten van Holland

# ::

(1o) ter Admiraliteyt van de Maas aangeſteld geworden. In den rand des pennings leeſt men voorts (9) #.
dit tweelingdicht:
# #.
pag. 26zi

SOO BEELDT MEN TROMP HIER AF,
RAAL:

DES AMSTELS ADMI

-

H2 STEEK2 DE ZEE IN BRANDT, GELTK EEN BLIXEMSTRAAL.
AN No

1666.

Onaangezien deeze nederlaag , mids- | om geenszins den moed zakken, maar inte
gaders dat de Koning van Deenemarke, | gendeel ſpanden zy temeer alle hunne

# ter gunſte der Vereenigde Geweſten be- krachten in, om ten ſpoedigſte eene nieu
van ſtaat loofde (11)tegensGrootbrittanje den oor- | we oorlogsvloot te vervaardigen, en daar
#. log te verklaaren, en dat Ryk, door eene | mede den Nederlanderen het hoofd te kon
folºog

zeer zwaare peſt zynde aangetaſt, zy- | nen bieden, welke nu reeds vier weeken

# ne hoofdſtad Londen door eenen brand met hunne ſcheepsmagt waaren in zee ge- (#nds

# tom. (12) van drie dagen byna geheel verwoeſt | weeſt,

en meer dan (13) achttien dagen de #

V fel zag, zoo lieten de Engelſchen echter daar- rievier van Londen genoegzaam hadden Ruyter,
433-

Zzzzzz 2

in- fol. 596s

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

5 52

1666. ingeſlooten gehouden. Den eerſten van van genomen of verbrand te worden uyt
T Oogſtmaand dreef de Engelſche vloot in geſtaan te hebben, eyndelyk met zyne on
de negentig zeylen ſterk, met eenen derhoorige ſchepen over de Weſterraan de
Zuydzuydooſten wind en de ebbe uyt de Spleet inzeylde, en, krygende den wind
gemelde rievier, terwyl de Ruyter met de Noordooſt met (5) eene goede koelte, nog #randt
Nederlandſche zeemagt, benoorden de dien zelfden dag binnen kwam, en voor de #
(!) Brandt Galper afzakkende, (1) en ſedert door Doorloo, een gat zoo genaamd, gelukkiglyk tel 5

# eenen

fellen ſtorm beſtookt, haar weder

het anker liet vallen. Tromp ondertuſſchen,

tuſſchen Duynkerke en Noordvoorland op deezen zelfden dag nog eenigen tyd de
in de vlakke zee afwachtte. Met het val Blaauwe vlag gevolgd hebbende, keerde

fol. 59j,

len van den avond ontdekten de vlooten

van de (6) Engelſchen naagezet eyndelyk #

elkandere op den derden van Oogſt ook terug, kwam den zesden voor de #
maand, lieten beyde het anker vallen, Wielingen, en zeylde vervolgens het "5"

en wierdt de ſtryd eerſt den volgenden Landsdiep in, ten hoogſten gelaakt van
middag, mids gebrek van den wind, door zich aldus door de hitte van 't gevecht (7) #
### de Nederlandſche (2) voorhoede begonnen. en zyne aangeboore kloekmoedigheyd te de Ruyter,
# Straks hierop raakte de Ruyter, en eynde hebben laaten vervoeren. Hoe 't zy,"
# lyk ook Tromp, met den (3)vyand hand immers leyde hy zyne bediening, vermoe
(2) Brandt

iſée, van gemeen, die alle zyneraazerny genoegzaam
g

dende dat men hem die ſtondt af te nee

#" tegens de Ruyter, naadat hy de voorhoede men, zelf gewillig neêr, terwyl de Ruy
* der Nederlandſche vloote tot het wyken ter integendeel van ieder zeer hoog ge
gebragt had, wendde, ja hem temeer in roemd wierdt, betuygende de Koning van
't naauw bragt, vermids Tromp, met meer Vrankryk onder anderen, dat hy dingen
moeds dan beleyds togens de Blaauwe gedaan had, die toonden dat hy hart en

vlag ſlaande, die op de vlugt dreef, en te herſenen had, en die de menſchlyke
gens alle orde zich van de vloot ſcheyden krachten te boven gingen, zynen aftogt
de, den geheelen nacht vervolgde. Dus hooger (8) achtende dan of hy den ſlag (8) Brandt
geraakte de Ruyter den volgenden dag

gewonnen had, hebbende ſlechts met #

met zyne weynige bygebleevene ſchepen acht ſchepen eens tweeëntwintig der fol. 53%,
in zeer groot gevaar, en te raade, vermids grootſten van Engeland, en twee Ad
de vlugtenden tot geen ſtaan konden ge miraalen, wederſtaan. Om deeze betuyging

# bragt worden, wat (4) moeite met ſeyn meer klems te geeven, vondt de Koning
de Ruyter ſchooten daarom ook gedaan wierdt, goed, om hem tot Ridder van Sint Mi
tel. 518 ſlechts wykender wyze te vechten, om chiel te verheffen, en nietalleen met zy

dus het by hem nog gebleeven overſchot ne beeldeniſſe omzet met diamanten,
in behoude haven te brengen. Dees af. maarook met eene goude keten, waaraan (9) Brandt
togt geſchiedde met immer zoo groot be een gedenkpenning (9 ) met dusdaanige Yee, in
leyd, als hy in eenigen ſtryd had doen verbeeldinge gehecht was, te beſchen-#"
fol. 530.
blyken; zulks hy, naa onnoemelyk gevaar ken.

Het kopſtuk van den Franſchen Koning ſtaat op de voorzyde, en daarrondom in den rand dees
tytel te leezen:

LUDO VICUs xIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LOD E W2 K DE XIV,

ALLERCHRISTEL rKsze

KONING.

De rugzyde verbeeldde eene helderſchynende Zon, die den aardkloot verlicht, zynde een zinne
beeld,

H Is To R I P EN N IN GE, N.
, ſ
--

.

-

-

,

VI.
Boek.
..."
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beeld, 't gene de Franſche Koning over drie jaaren tot zyn blazoen had aangenomen , nevens I 666.

-1

deeze ſpreuk:

NEC PLU RIBUS IMPAR, M DCLXIII. . . . . .

ooK TEGENS VEELEN NIET TE ZWAK. 1663.
-

Ondertuſſchen wierdt in de Nederland

vlakke zee dwars van Duynkerke, om,
ſche havens dag en nacht gearbeyd om de volgens afſprek en ontfangen laſt, aldaar
vloot te herſtellen, en van alles te voor

de Engelſche of Franſche vloot af te (4) #
Leev. van

zien: maar terwyl men hiermede bezig wachten, en, naar gelegenheyd van zaa- de Ruyte:
was, zeylden de Engelſchen naar 't Vlie, ken, of tegens de eerſte te vechten, of tel. 54"
daar zy met een oorlogſchip en ander zich by de tweede te voegen. Deeze

kleyn vaartuyg inkwaamen, een groot ge Franſche hulpvloot, achtenveertig zeylen
tal koopvaardyſchepen verbrandden, en zoo oorlogſchepen als branders ſterk, was (5) Aitze
te Toulon uytgeruſt, en in 't laatſt van #
(")
"#
Leev.
Van op 't eyland der Schelling (1)geland, naa
de Ruyter hunnen moed aan een deel weerlooze men Grasmaand in zee geſtooken, hadden zes- #"
1ol. 534 ſchen gekoeld, en 't Weſteynde in koolen den van Bloeimaand van de eylanden (5) V, deel,
gelegd te hebben, terug naar hunne ha Hieres haare reys naar Rochel vervolgd, #e
vens zeylden.

Sedert ſtak de Ruyter daarze in Herfſtmaand(6) aanlandde. Van - ma zaaken
ſt
-

-2
º: A,

lu--

ſchen van Kalisklif het naar de Nederlan

*
-

t

-

met 's Lands vloote opnieuws in zee, en hier den tienden vertrokken, om, zonder #
ontdekte, naa den middag van den tien eenige kuſten aan te doen, door het Videel,
den van Herfſtmaand, de Engelſche zee naauw van Gibraltar (7) de Nederlandſche # #e
magt, over de negentig ſchepen ſterk, vloot te gaan verſterken, kwam ze (8) ma zaaken
van welke den volgenden dag een redde eyndelyk te Breſt en Diepe, vanwaar ze, #,
loos geraakt en verdwaald oorlogſchip, de naa vierentwintig uuren vertoefd te heb- V. deel,
(2) Brandt getrouwe (2) Karel geheeten wierdt vero ben, om haare verſtrooide ſchepen in te #e.
## verd. Op den middag, als de Nederland wachten, en geene kans ziende om zich ma zaaken
#l, ſche vloot op den hoek den Oudeman ge by de Ruyter te voegen, die van een ge- #.
naamd gekomen was, zag men de Engel weldigen ſtorm en zwaar onweêr was be- V. deel,

loopen, weder terug naar (9) Breſt keerde, "#%#2:

ders, en deeze op het uytſteeken van de met voorneemen van in 't volgende jaar 1667.
bloedvlag, naar de eerſtgemelden wenden, dit des te vroeger te doen. En hoewel (9) "t
niet twyfelende of daar waare een nieuw de maatregels daartoe met den aanvang ##
evecht voorhanden. Maar de Engelſche des nieuwenjaars (1o)geſchikt wierden,zoo ſol: 3,6.
Admiraal het beſluyt der Nederlanderen bleef dit echter wederom achterwege, #
ziende, deed een ſeyn, en wendde om en bleek daaruyt genoegzaam, dat de #"
trent vier uuren met zyne vloote dwars Franſche Koning veeleer den naam dan de #,
# (3) om den Noord van de Nederlanders daad wilde hebben van de Nederlanders fol. 11o:
de Ruyter af, die de Engelſchen vervolgden, en in 't te water tegens Engeland bygeſtaan te heb
fol. 549 gezigt van duyzenden van menſchen, ben. Hoe 't zy, wegens dat zyne Aller
op het Franſche ſtrand ſtaande, op eenige chriſtelykſte Majeſteyt het hooge gebied
der achterſte ſchepen wakker vuur gaaven. over deeze hulpvloot aan den Hertog van
En dewyl de harde wind ſedert het ge- Beaufort had opgedraagen, vind ik in dit
vecht verhinderde, en de vlooten van een jaar deezen legpenning tot zync eer ge
ſcheydde, wendde het de Ruyter op de maakt te zyn.

(11) Hiſt. Op de voorzyde ſtaat het geharnaſte borſtbeeld van den gemelden Hertog, wiens Vader Caeſar
des Mai- van Vendôme, zynde eene natuurlyke Zoon van Hendrik den IV, Koning (11) van Vrankryk,
ſons ſouv. hem by Françoize van Lotteringe, Dochter van Philips Emanuel, Hertog van Mercoeur, en

###
pag. 252 • Penthiëvre zyne Gemaalinne geteeld had. In den rand ſtaat dees tytel:

II. Deel

Aaa aaa a

FRAN

N E DE R L A N D SC H E

5 54
1667.

FRANçois DE VAN DOS ME, DUC DE BEAUFORT.

FRANcors VAN VENDöME, HERTOG VAN BEAUFORT.
j

(1) Senec.

#PPol.

Boven eene zee ziet men op de rugzyde, den helderſchynenden Lucifer, welke ſtar de Zon des

#

avonds volgende, en des morgens (1) voorgaande , van de zelve haar licht ontleent, waarom in den
#, 748. rand dit omſchrift ſtaat:
& 749.

A SOLE EST, QUOD SPLENDEO N AUTIS. 1667.
HET IS VAN DE ZON, DAT IK DEN SCHEEPS LIE DEN

LICHTE. 1667.

Dewyl men aldus elkanders krachten

te beletten. De Hopman Jan van Brakel
met zooveel hardnekkigheyd beproefd, echter zeylde met eene weêrgalooze
en veeleer verzwakt dan overwonnen had, kloekmoedigheyd tuſſchen het vyandlyke

nam de begeerte om de verloore ruſt te vuur door, en over de keten, en verover

herſtellen eyndelyk de overhand, en de het fregat den Jonathan: waarom hy
wierdt, naa veel handelens, de Bemidde door de Algemeene Staaten met eene gou
ling van Zweede, door de Koningen
van Vrankryk, Engeland, Deenemarke,

de keten en eenen daaraangehechten pen-#"
ning, evenals aan de (*) vertrekkende Afge- finig

en door de Vereenigde Geweſten aange zantengegeeven wordt, wierdt beſchonken.
nomen , en Breda tot de handelplaats Temeer mids hy dus aan de zynenden weg
benoemd : alwaar de Heeren Flem ter zeege wees : zulks zy zich van het (!) En:
ming en Koyet, door en vanwege den vermaarde ſchip (5)den Koninglyken Karel##

Koning van Zweede afgevaardigd, den meeſter maakten, en daarenboven nog zes #
veertienden van Bloeimaand, als Midde andere Konings ſchepen in den brand ſtaa

laars de Handeling openden. Desonaan ken

Ganſch Engeland was als voor het
gezien zonden de Vereenigde Staaten eene hoofd geſlaagen over dit manhaftige be

(s) Brandt ontzaglyke vloot, den zesden van Zomer

ſtaan: het ontſtelde de Grooten en ver

lºcºv van maand, in (2) zee, onder 't beleyd van baasde de Kleynen: geheel Londen was
# den L. Admiraal de Ruyter, welke, ver vol ſchriks, ja men vreesde voor nog
zeld van den heer Kornelis de Witt, zwaardere rampen. Het Engelſche Hof

Ruard van Putten, en Burgermeeſter der zelf ſtondt verſteld, en door de opgevatte (6 Bart
ſtad Dordrecht, als Gevolmagtigde van vreeze zich het quaad veel (6)grooter dan #
den Staat, laſt had om iet groots te moo 't was verbeeldende, zondt de Koning aan #"

Gº brandt gen onderneemen, ja zelf iet te waagen, zyne Gezanten te Breda laſt, om het ſtuk
ideev. van om de begonne Vreedehandeling (3) des van den Vreede, zooveel hen moogelyk

#" te meer voort te zetten. Met dit oog

waare, te verhaaſten.

Invoege zoo ge

merk wendde het de Ruyter, naadat zy wenſchte zaak in 't laatſt van Hooimaand
(4) Brandt ne vloot van eenen heevigen ſtorm was wierdt voltrokken, en den vierentwintig
#
beloopen geweeſt, naar de rivier van (4) ſten van Oogſtmaand daaraanvolgende,
e Ruyter
-

2

#” Rocheſter, daarmen zich, zoo door 't

zoo van den eenen als den anderen kant

vinnig ſchieten der ſchepen als door om bekrachtigd. En dewyl dees Vreede voor () Ant
trent achthonderd gelande knechten, de Nederlanders ganſch voordeelig (7)#
ſtraks van de ſterkte Charneſſe meeſter was; mids de Engelſchen aan hen niet- en ooſ,
maakte, doch die eerlang, als niet houd alleen de gewonnene landen in Afrika en #

baar,omverre, en den daarin gevonden buyt Amerika, maar daarenboven nog van het
aan boord haalde. Sedert tot by Chattam ſtryken der vlagge, en andere rechtey
de rivier zynde opgevaaren, vonden zy ſchen, die zy zich op de vier zeen toeëy

daarin vier branders gezonken, en met

enden, afſtonden, zoo heeft men niet

eene zeer zwaare keten tuſſchen twee beu

alleen deswegen op eene zeer plegtige
keryen over den ſtroom geſpannen, den | wyze gevierd, maarook deeze negen pen
ingang geſlooten, om hen den doortogt ningen aldaar in 't licht gegeeven.
*

I. De
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N E D ER LA N D SC H E
- , .
1667. - I. De eene zyde van den eerſten, die op laſt der Staaten van Holland gemunt is, verbeeldt in 't
erſchiet het verbranden der Engelſche ſchepen op de rivier te Chattam, en voorwaart de Ver
eenigde Geweſten in de gedaante van eene Maagd, welke, houdende in de eene hand, eenen

ſchepter met een open oog, en in de andere eene ſpeer, waaraan de bundel van zeven Pylen ge
hecht is, den Nyd vertreedt, die tuſſchen een Lam en eenen Leeuw op de aarde legt, onder deeze
bovengeſtelde ſpreuk:
MIT IS ET FORTIS.
ZACHT- EN KLOEK MOED IG.

Dat is zachtmoedig om 't geleeden ongelyk te vergeeven, en kloek om haar recht te verdeedi
gen. Voorts leeſt men nog op den voorgrond dit opſchrift:
PRO CUL HIN C MAL A BEST IA REG NIS.

JUN11 22.

1667.

WEG VERRE VAN HIER Gr BEES T zoo VERDERFL rK
VOOR DE REG EERINGEN.

DE N 22. VAN

ZOMERMAAND. 1667.

Zynde de dag op welken de Nederlanders de Koninglyke ſchepen te Chattam verbrand
den. In 't verſchiet ziet men, op de andere zyde, in eene bedaarde zee verſcheydene koopvaar

dyſchepen onder zeyl. Voorwaart vertreedt de Nederlandſche Maagd de weggeworpene wape
nen, en houdt met de eene hand, nevens den Vreedeſtaf van Merkuur, eenen Overvloeds
hoorn, en met de andere eenen degen in de ſchede, wiens punt met eenen zeegekrans gekroond
is, om te betekenen, dat de Vreede door de zeege, en deeze door de wapenen verkreegen was. Voorts
worden omhooge door eene hand, die uyt de wolken komt, de wapenſchilden van Engeland en
de Vereenigde Geweſten, die met eenen band teſamen verknocht zyn, onder dit byſchrift, dat op
eenen wimpel ſtaat, vaſtgehouden:
IRATO BELLUM, PLACATO NUMINE PAX EST.

DE GOD HErD VERGRAMD zºrN DE IS HET oo R Lo G,
DOCH VERZOEND ZTND E VREED E.

Om nu te weeten, wanneer de Vreede geſlooten zy, leeſt men ter wederzyden van 't wapen
ſchild van Breda deeze ſpreuk op den voorgrond:
REDIIT

CONCORDIA

MATER.

BREDAE. JUL11 31. ANN o 1667.
DE MOEDER DE EEN DRAGT IS WE DE RGE KEER D.

TE BREDA. DEN 31. VAN HOOIMA AND:
IN 'T JAAR 1667.

Te weeten de Eendragt als Moeder van den Vreede. Eyndelyk leeſt men nog op de dikte des
pennings:
NUMISMA POSTERITATI SACRUM, BELGA BRIT ANNO QUE
CONCILIATIS. ORD IN U M HOLLAND IAE ET WESTFR Is 1 AE
CUM PRIVILEGI o.

GEDENKPENNING AAN DE NAAKO MELING sc HAP To EGE Wºrd,
ALS NEDERLAND EN GROOT BRITTANj E ON DER LING
BEVREED IGD WAAREN. MET VOOR RECHT VAN
DE STAAT EN VAN HOLLAND EN

WESTVRIESLAND GEMUNT.

H IS TO RIP EN N IN GE N.

VI. Boek.
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Hoezeer nu de Koning van Engeland zich in 't vervolg, wegens 't maaken van deezen Vreede-

-

penning gebelgd hieldt, kan uyt dit (1) Beſluyt worden afgenomen: ,, De (a) Loontrekkende Raads- #
» man heeft ter Vergaderinge (b) medegedeeld zekeren (c) brief van den (d) Geheymſchryver Kin- van Holl:
»ſchot,
(e) Raadsman door
geſchreeven
uytElincxbé,
Londen den
: deezer loopende
maand,
18 Meyfol.
3, dat op aan
den hem
12. daarbevoorens
den Heer
Opperhoofd
(f) der munte
vanhoudende
den Ko- #9.

»ning aldaar, aan zyne Majeſteyt was vertoond geworden zekere (g) gedenkpenning hier te lande tº Raad
2, geſlaagen, (h) verbeeldende op de eene zyde het verbranden van de ſchepen omtrent Chattam, penſionaris,

,, met de volgende woorden daaronder geſteld: Procul hinc mala beſtia regnis. En op de andere zyde (# geton
den Vreede
te (i)
Breda
geſlooten,
deeze woorden:
Redit
En dat
daarover
%"#
c) #
M1//ive
,,,daar
ten Hove
verandering
wasmet
ontſtaan,
dat men zeer
totconcordia
naadeel mater.
van deezen
Staat
begon alte #
-

-

b

,,ſpreeken, zoekende de (k) quaalykgezinden de voorzeyde woorden, Mala beſtia, - toe te (l) paſ- taris.
:- WE.

,,ſen op den hoogſtgemelden Koning. Waarop (m) geraadgepleegd zynde, is goedgevonden en ver- (*) Eenſie
,,ſtaan, dat vanwege hunne Ed: Grootmoogendheden aan den Heer (n) Afgezant Temple ernſtlyk #ne
,, zal worden (o) geklaagd, dat men aan 't Hof van zyne Majeſteyt eenen (p) handel, die in zich aal.
,, zelve teneenemaal (4) buyten arg, en met eene zeer goede (r) meeninge geſchied is, zoo ver- (g) Medail

, keerdlyk (t)uytlegt, en op zyne Majeſteyt tracht (t) toepaſſelyk te maaken de woorden, die cygen- #
,,lyk hunne (v) betrekking hebben tot den oorlog, den nyd en tweedragt: met verzoek dat hem #e
, gelieve den meerhoogſtgemelden Koning daarvan ten beſte te (w) onderrechten.
(i)alteratie
Onaangezien deeze verklaaring, zoo was hy echter naamaals een van de voorwendſels, waaron- (k) #
FLIr

derde
Engelſchen
aan dede
Vereenigde
Geweſten,
in 't jaariszeſtienhonderdtweeënzeventig
den oorlog #li
#"
verklaarden,
(2) zulks
ſtempel op
laſt der Staaten
vernietigd, en aan den Stempelſnyder
Chriſtoffel
Adolfszoon voor de ſchaade, die hy daardoor kwam te lyden, duyzend dukaatons door bereerd.
(m) gedeli
de (3) Hooge Overigheyd toegelegd.
-

#.
47 II (206/4/',

II. De tweede verbeeldt, op het voorſtuk, in 't verſchiet eenige ſchepen onder zeyl, en voor- (c) gedo

##

waart den Hollandſchen Leeuw, als blykt uyt dit ondergeſtelde byſchrift:
tan vººr

-

4CI/C,

den: kººr,

# inno
#n in

-

(e)lf.

w

LEO BAT AVUS.

roText:
1 Over zº

u

rins geke

-

(s) inter

-

preteert.

-

#i

DE HOLLANDSCHE LEEUW.

n was. Wr

Cabel.

-

n Ergºn

ſchnity

-

-

-

(v) relatie.
Uw) infor

-

Onder zyne klaauwen ziet men verſcheyden oorlogstuyg verſmeeten, evenals omhooge in den meeren,
bovenrand dit Latynſche jaarſchrift geſteld:
#"
v
-

-

Verward

-

#

sIC F IN Es Nos T Ros, LE GE s t VT AMV R, ET VN DA S.

ſtukken

#'Wim.

AL DVs B EsCHERMEN VVII o Ns R E GT, EN zE EN, EN GR EN z E N.

(3) Brandt

of

Leev. van

zoo H oEDT DE LE EVV z IIN RECHT, EN zE EN, EN o V DE GR EN zE N.
van 't vr

de Ruyter,
fol. 61os

Onder het Amſterdamſche wapenſchild, want het is op laſt dier ſtad dat dees

#
en
chrift:

penning ge

onder de Leden der Regeeringe omgedeeld is, ſtaat op het ruggeſtuk dit op
-

DEO AUSPICE, ASSERTIS,
NON MIN ORE ANIMO QUAM SUCCESSU,

AvITIs PATRIAE LEGIBUs,
ADVERSUS TRES POTENTISSIMOS HISPANIARUM REGES,
p de di:
COACT IS DEIN DE SEM EL IT ERUMQUE

CONTRA VICIN OS BRIT ANNOS ARMA SUMERE BATAVIS,
NOQ:
POST PACEM EGREGIA VIRTUTE
FR1314

BELLO PARTAM,

t

ATQUE REDUCTA GENERIS HUMANI COMMERCIA
:GET,

- ,

CONSULEs SENATUS QUE AMSTELO DAMENSIS

LING
\

MoNUMENTUM Hoc CIO 1oc LXVII
FIE R1 CURA RU N T.

II. Deel.

Bbb bbb b
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NAADAzr DE HOLLANDERS, ONDER GODS ZEGEN,

-"

ME r GEEN MINDERE KLOE KMOEDIG HET D DAN GELUK,
DE A LOUDE WET TE N DE S VA DER LA N DS TE GE NS DRIE

ZEER MAG TIGE KONING EN VAN SPANJE GE HANDHAAFD,
EN DAAR NAA,

EEN- EN ANDERMAAL GE NOODZAAKT Z rN DE GEWEEST,

DE WAPENEN TEGENS DE NABUURIGE ENGELSCHEN
oP TE VATTEN,
DEN VREE DE MET UT TMUNTEN DE DAP PER HET D

DOOR DEN OORLOG VERKREEGEN,

EN DE ONDERLINGE GEMEENSCHAP DES MEN sc HEL rKENr
GESLACHTS HERSTELD HADDEN,
HEBBEN DE BURGER MEESTERS EN RAAD
VAN AMSTERDAM

DIT GEDENKTEKEN, IN 'T JAAR 1667.
DOEN MAAKEN.

-

III. De Vreede, uytſtortende den Hoorn van overvloed, vertreedt den Oorlogsgod Mars, en
ſteekt de weggeſmeetene wapenen op de voorzyde van den derden, in den brand, wier random
zoomd is met dit kantſchrift:

BELLO AB ANGLIS ILLATO,
A BEL G IS F O RT IT ER GEST O,
VINDICATA MARIUM LIBERTATE,
ET QUAE SITA AR MIS PACE.
XXXI JUL11: MD CLXVII.

DE OORLOG DOOR DE ENGELSC HEN AANGEDAAN,
EN DOOR DE NEDERLANDERS MOEDIG GE VoE RD,
DE VRTHEYD DER ZEEN GEHANDHAAFD,

EN Door DE WAPENEN DE VREEDE VERKREEGEN.
DEN 31. VAN HOOIMAAND. 1667.

Het platte grondbewerp der ſtad Breda, handelplaats der onderlinge Afgezanten en befaamd
door 't ſluyten van eenen zoo roemruchtigen Vreede, is op de tegenzyde, binnen dit randſchrift,
afgebeeld:
BREDA BELLONAE SEDES,
CL ANDESTINO ET A PERTO MARTE CELEBERRIMA

CON CILIANTIBUS SUECIS,
DAT PACEM GALLIS, AN GLIS, DANIS, BELGIS,
ET ORBI QUIETEM.
V

-

BREDA DE ZETEL DES OORLOGS,
ZEER VERMAARD DOOR VERMO MD EN EN OPENBAAR EN
KRTGSHANDEL,
GEEFT ONDER DE BEMIDDELING DER ZWEEDEN,
DEN VREE DE AAN DE FRANSC HEN,
ENGELSCHEN, DE E NEN, EN NEDERLANDERS,
-

EN DE RUST AAN DE WERRELD.
*.

IV. De vierde is in alles denderden gelyk, uytgezonderd dat men hier het grondbewerp der
ſtad Breda wat verheevener verbeeld, en dit opſchrift ook op den voorgrond geſteld
ziet :

XXXI JULHI CIO IOC LXVII.

DEN

31 • VAN

HOOIMAAND

1667.
V. Eene

VI. Boek,
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N E D E R L A N D SC H E

V. Eene vliegende en blaazende Faam houdt, op de eene zyde van den vyfden, tuſſchen vier
kindertjens, die zeegekranſen en Vreedetakken in hunne handen hebben, eenen wimpel, voeren
de dit opſchrift:
SOL I DEO GLORIA.
DE EER ZT AAN GO D ALL EEN.

Waaronder op de zelfde zyde het ſlot van Breda verbeeld, en waarrondom in den rand dit Ne
derduytſche tweelingdicht geleezen wordt:
HET

OUD BREDAAS
EN WERK,

KASTEEL, DOOR

MULLERS

VOND

VERTO ONT VAN BINNEN EEN GEWENS TE VREEDE KERK.

De andere zyde verbeeldt een zwaar oorlogſchip met eenen gunſtigen wind onder zeyl, in wiens
op de kampanje de drie Franſche leliën, op het grootemarszeyl het wapenſchild der
ereenigde Geweſten, op het voormarszeyl dat van het Engelſche en Ierſche ryk, op den fok de
Schotſche diſtelbloem, en op het grooteblinde de Deenſche Elefant geſteld zyn , binnen deeze

# vlag

twee dichtregels:
HIER ZE IILT HET VREDES CHIP OP 'T ZILVER IN DE ZEE,
MET B L I I DE WI M PE L S VA N EEN VI E RG EK NO OP TE

VRE É
AN N O. 1667.

VI. De eene zyde van den zesden verbeeldt het verbranden en omkomen der Engelſche ſchepen
te Chattam, en voert op den voorgrond dit opſchrift:
ANNO 1667.

DOOR ORDER VAN HA ERE HOOGH MOG END HEDEN,
ON DER 'T BEL EY T VAN DE N

HEER RIDDER MICH 1 EL AD R1 AANs zo oN DE RUYTER,
L U Y T EN ANT AD M 1 R A A L G EN ERA EL,
SYN BESPRONG EN OP DE R IV 1 ER VAN CHATT AM

D'CON IN CKX O ORLOG H SCHEPEN ,
EN DIE VER BRANT EN GEZON CKE N.

De Vreede, zittende op de andere zyde op eenen ſtapel wapenen, houdt in den ſlinker arm den
Hoorn van overvloed, en in de rechter hand eenen Vrcede- of Olyftak. Boven haar hoofd op
cenen wimpel:
SOLI DE O GLOR IA.'

'DE EER Zr AAN GOD ALLE EN.
Voorts ziet men aan haare ſlinker zyde de ſamengekoppelde wapenſchilden der ze
ven Vereenigde Landſchappen, evenals aan haare rechter die van Vrankryk, Groot
brittanje, Zweede, en Deenemarke, en onder haare voeten op den voorgrond dit op
ſchrift:
DEN 6. SEPTEMBER, AN No 1667.

IS DE VREEDE TUSSCHEN HAARE ED ELE HOOGH

Moog END HEDEN EN DEN CONINGH VAN
GROOT BRITAN IEN GEPUBLISEERT.

VII. Op

H I S TO RIP EN N IN GE N.

VI. Boek.
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VII. Op de voorzyde van den zevenden ziet men in 't verſchiet eenige ſchepen in ge
vecht, doch voorwaart Neptuyn, op zynen zeewagen zittende, met opgeheeven drie- (1) virg.
tand het woedende zeekrygsgeweld beteugelen, zooals deeze ſpreuk van den (i) Mantuaan be- #d.
l D. 1.

veſtigt:

X'ſu 158.

-

SIC CUNCTUS PE LAGI CECID IT FRAGOR.

ALDUs Is A L Hez z EEGE DRUrs G EÉrNDIG D.

N:.

Onder de wapenſchilden van Vrankryk, Engeland, Zweede, Deenemarke, en den Nederland
ſchen Vryenſtaat, is de ſtad Breda, boven dit opſchrift, 't gene op den voet der rugzyde ge
ſteld is, verbeeld:
k

BREDA. DEN 7. SEPTEM B ER - 1667.

:
d*

:

Holl.
Zynde de dag naadat de geſlooten Vreede aldaar met veeleplegtigheden was afgekondigd, dieC (2)
E#
alom door de Vereenigde Geweſten met het doen van (2) dankzeggingen in de kerken, en het #.

branden van vreugdevuuren langs de ſtraaten, is geſleeten. Voorts leeſt men in den rand deeze pag. 139,

ſpreuk van den zelfden (3) Heldendichter:

(3) Virg

-

AEneid.

#
yſu 3 z:

NULLA SALUS BELLO, PACEM TE POS CIMUS OM NES.
k, -

r

IN DEN ooR Log Is GEEN HErL, Wr ALLEN SMEEKEN
U oM DEN VREED E.
l

VIII. Een Engelſch en Nederlandſch Admiraalsſchip zyn op het voorſtuk, evenals de gekroon
de en ſamenverknochte wapenſchilden van Grootbrittanje en de Vereenigde Geweſten, op

het ruggeſtuk van den achtſten verbeeld, boven dit opſchrift, op eenen wimpel te lee
ZCn :

-

w

®

BRIT ANN o-BATAVA PAX. 1667.
DE BRIrscHE EN HoLLAND sc HE VREED E. 1667.
IX. De laatſte eyndelyk, die te Leyde wegens deezen Vrcede gemunt, en van goud door den
Magiſtraat aan iederen Wykmeeſter is vereerd geworden, voor hunne moeite in 't voorgaande
'jaar door hen in 't opſchryven der haardſteden aangewend, voert, boven het gekroonde wa
penſchild dier ſtad, dit opſchrift:

TRIBUUM PRAEFE cris, oB oPERAM PRAESTITAM.
MD CL XVII.

AAN DE WYKMEESTERS, WEGENS HUNNEN GEDAANEN
O

ARBETD, GESCHONKEN. 1667.

En dewyl door deeze en andere middelen de noodige gelden waaren gevonden, waardoor de
oorlog tot zulk een gelukkig eynde gebragt was, leeſt men voorts daarboven op eenen wim
pel:

E Foco REFocILLATIo.
VAN DE HAARDsz EDEN KoMT DE VERg UIKKING.
II. Deel.

Ce c ccc e

Ver
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NED. HISTORIPENNING. VI. Boek.

1667. - Vermids nu ook de vrye zeevaart, door een ſchip op het ruggeſtuk verbeeld, zoo GELUK
- KIG LTK (FELICITER) by deeze Vreede was herſteld, gelyk die door het ingevoerde
Haardſtedegeld verkreegen, leeſt men rondom het zelve in den rand:

ASSERTO PER VUL CANUM NEPTUNO PAX.

•

DOOR HET VUUR DE ZEE VAART VERZEKERD Z2TN DE
IS HET VREED E.

Eynde des tweeden Deels.

LUK,

B L A D W Y ZE R

'Wot:

Der Zinſpreuken en Opſchriften, voornamelyk, die op de ruggeſtukken
gevonden worden.
Blasfemant Deum, necant Regem,ſpernunt le

A

bellis, utrimone &c. 46o.
A Deo & Chriſtina. 397.
A Domino factum eſt iſtud. 5o.
A navibus ſalus. 276.
A Sole eſt quod ſplendeo nautis. 554.
Accipit a caelo &c. 459.
AE. 58. 1625. 161.

gem. 335.

Bono publico via & foſſa &c. 42o.
Bonum certamen certavi, fidem ſervavi. 321.
Braſil. anno 1946. 283.
Breda a Phil. &c. 164.
Breda obſeſſa. 157.

Budiſſina Caeſari Regique ſuo reddita. 125.

AEqua potentia. 78.
AEre perennius. 493.

C.

AEternae Concordiae Franciae &c. 457.
AEternae foedera pacis. 94.
AEternam ſibi reſervavit. 472.
AEternitati Auguſtae. 217.

Aeſaris & Regum junxit pax aurea dextras.
ZZ.

Calculus juſtus &c. 33.

Cantans fugat. 4oy.

AEternitati S. ob Hiſp. Claſſem navib. &c. 252. Capella capta.

#

AEterno foedere jungam. 455.
AEterno vićtori gloria. 185.
Ad utrumque. 28.
Ad utrumque paratus. 41 5.

Capta Sluſa &c. 12.
Cedunt triremes navibus. 5.
Certus viarum exitus ratio. 97.
Civit. Buſcid. milite ext. &c. 176.

Ad utrumque paratus. 1656. 415.

Civitas Montfortia. ro1.

Admirabile opus excelſi. 393.

Clara ubique. 137.
Coeli munus. 246.

Adverſis immerſabilis undis. 1 2 3.

Agitata reſurgo. 191. 243.
Al lag d'Oranje boom geknot, enz. 413.
Albertus & Iſabella Archiduces &c. 8.

Albionum genuit &c. 258.
Aliud in lingua &c. 1o.
Altiora peto. 179.

Als 't Haarlems volk na Haſſelt gaat. 148.
Amantium ira amicitiae redintegratio eſt. 386.
Ambiguopax & bellum luêtamine certant&c.317.
Anno 16 ſo. den 3o. July, iſt die veſting Gulich
belagert, &#c. 73.
Anno Flandriae Hiſpanicae fatali &c. 279.
Ante fame, ante aſtu, vimodofaéta via eſt. 239.
Antiqua virtute & fide. 43.77.
Argentum ex fumo &c. 539.
Armata nequitia mergitur. 127.
Arte & labore fruitur honore. 2o 3.

Aſpera compoſitis miteſcunt ſecula bellis, 316.

Collapſa reſurgent 7
Colloquium ad Bidaſſoam. 454.
Cometa venturi Dei virga. 1o4.
Conciliabulum Angliae. 335.
Concordia militantium. 7z.
Concordia Friſiae libertas. 42, 44.77.
Concordia res parvae creſcunt. 53. 15 3.
Concordia res parvae creſcunt, diſcordia maxi
mae dilabuntur. 28o.

Concors vera fides. 92.

Concuſiit utramque. zot.
Conficere eſt animus. 338.
Conformitamini Deo confidentes. 165.
Conjurati veniunt ad claſſica venti. 198.

Contra vim tyrannorum. 51.
Corona cxultationistimor domini. 412.
Creſcente hac pax aurea creſcit. 429.
Ab uno diſce omneis. 35 3.

Aſſerta Religione. 1oy.
Auguſtac paciferae &c. 47o.
Auguſto funeri &c. 141.
Avia peragro loca. 285.
Avidi ſpes fida coloni. 55.

xPrx EA xAAKEqN. 15. 17.

Avita fide. 86.

Curam Religionis &c. 473.

Aurae nobis famulantur & undae. 359.
Aurea condit ſaecula. 193.
Aurea pax &c. 322.
Auſpiciis adſit victrix concordia. 194.
Auſpiciis armata Dei. 198.
Auſpic.potent. Belg. Ord.&c. 26o.
Auxiliis profcčta tuis. 152.

Cum ſole & aſtris. 357.
Cura Domini vivax concordia. 162.

D.

a nobis pacem Domine. 1656. 409.
Da pacem Domine. 1658.437.
Da pacem Domine in diebus noſtris. 226. 231.
Dabit populis pacem. 429.
Dante Deo & Ordinum concordia. 1 zo. 121.

Ataviac anno 1645. 29ó.

Das ſechsſehnhunderſt achtzehn jahr &#ci 326.
D'eerwaarde deugt &#c. 8o.
De coelo Spiritus unit. 461.

Batavis terra marique defenſis. 54t.

De God der Goden zet enz. 547.

B.

Bavariae Ducis mors. 77.
Beatus populus, &c. 13.
Bellonam Princeps &c. 259.
Benignitate, fide, juſtitia &c. 96.
Beydes Pofels macht und ſtreit,
Leyden, Gott und Obrigkeit. 335.
-

Cui pater aeternas &c. 495.

Cum duplicatur onus &c. 486.

II. Deel,

De felle Zee, en Vlaamſche Ree enz. 248.
De Fenix van het Vaderland enz. 291.

De forti dulcedo. 46o.
De heldere zuyvere naakte waarheyd enz. 269.
l De Ruyter, die den Brit zyn moet geteugelt heeft
enz. 549.
De

B

L

A

D

W

De Schutters &#c. 1o8.

De tyd heeft nimmer wegh genomen &#c. 1 1o.
De victorieuſe Zeeſlag anno 1666. 5 yo.
De Vree met een Olyvenband enz. 497.

Dedit expectata tueri. 228.
Dees Vader van ons Vaderland. 1 1o.

Y

Z

E

R.

Extincto terra marique &c. 31 1.
Everſo miſſus ſuccurrere ſeclo. 489.
F.

. P. in Gul. Beleg. 139.
Facere patique fortia. 165o.

#.

Factus eſt Yova refugium &c. 181.

Deezen Penning door de Erfgenamen &#c. 27o.
Dei Gratia Joh. Caſi. &c. 65.

Faecundisignibus ardet. 467.

Dei Omnipotentis gratia &c. 16.

Fato, nec fraude nec aftu. 131.

Dei Opt. Max. nutu &c. 31.
Den ouden Willem, Vorſt van Naſſou en Oranjen,
Die was der Staaten arm, en geeſelroe van Spanjen.

Fato prudentia major. 191.
Favente Deo &c. 17o.

.

Fauſto numine Berga vixtrix. 15z.
Favente Deo. 545.

373.

-

D#n van Orangie ,

onzen held vaardig enz.

198.

Den Wyand Bergen flux verlaat. 148.

Deo Fav. Auſp. Ord. Foed. Belg. virtute Fr.
Henr. Aur. Pr. Breda recepta. 238.

Deo Julius Eques ded. 458.
Deo Optimo Maximo grat. memo. &e. 47.
D. O. M. Hiſp. Claſſem Auſp. Ord. Belg &c.

Fecit potentiam in brachio ſuo. 14f.
Feliciſſimus Reginae in Urbem adventus. 469.
Felicitas aeterna. 74.
Felicitas Brittanniae. 484.
Felicitas publica. 468.
Felicitas ſeculi. 66.

Felix Galliarum Genius. 495.
Felix progreſſus, Curtaco &c. 294.
F#"

I 99.

D. O. M. S. Bredam, primo &c. 239.

, fides pietatiubi juncta triumphat.

318.

Felle nocet, quod melle favet. 268. 309.

Deo: proximo. 317.
Deo vigilante p. r. 25.

Des friedensſtim ietzt hoch erfreut, Öc. 325.
Deum providentia &c 485.

Fide, ſed vide. 47.
Fideli militia & legatione. 4o9. 438.
Fidelis revolutionum exitus. 22.1.

Deus nobis haecotia fccit. 31 6.497.

Fines defenſi & ampliati. 428.

Deus noſter refugium & virtus. 41 3.

Foderunt foveam. 82.
Focdus initum. a. 162o. 128.

Deus refug, meum. 59.
Deus ſecundet &c. 1o1.

Force m'eſt trop. 144.

Detectus qui latuit. 22.
Die Veſtun Gulch Ö'c. 72.
Diſcordia maximae dilabuntur. 54.

Fortibus eſt fortuna viris. 123.
Fortitudine & prudentia. 276.
Fortitudine & temperantia. 463.
Fortitudo Belgica. 37.48.75.

Diſſipavit nebulas. 83.
Dit pronkjuweel bevat. Het Wereltswonder, dat

Fortuna redux. 418.

enz. 355.
,

Fortius munitur adortus. 222.

Dit 's Vaderland, uw Vader enz. 1 1o.
Diverſo ex hoſte &c. 305.
Dominus providebit. 442.
Domus Domini. 452.

Fortuna redux verſura vicem. 228.

Donec pax reddita terris. 166.
Door Burgermeeſt'ren en den Raedt, enz. 401.
Drciſig jahr hatt gewert der Krieg & c. 323.

Fugiens fumum &c. 6.

Dulcia mixta malis. 5 21.

Firmando firmior haeret. 458.

Dulcia ſic meruit. 196.

Firmantur bina &c. 2.

Dum bellum Octuagenarium &c. 3C6.

Fit pax, dum thalamo &c. 467.

Dum totus miratur Orbis &c. 363.
Dunkerca iterum capta. 433.
Dus wort Brittanjes trots geſiuyt enz. 531.
E.

benezer. 447. 475.

Een onverwacht Soldaten macht, enz. 349.

Francorum

# magna ineunte regno.

274.

Frangimur ſi collidimur. 1 1.99.

Fugat nubes, ſolemque reducit. 463.
Fuit haec ſapientia quondam. 4oo.
Futura in terris deſolatio. 129.

G.

. W. C. 293.
Gallia ubique vixtrix. 287.
Galliae Delphinus. 246.
Galliae Monarchia pacata. 457.
Gedachnus des allgemeinen Fridenſchluss enz. 325.

Eerſt twintigh Vaendels waren wy,
Nu comt'er vierendertig by. 348.
Ehre gibt Gott. 23.

Gedachtenis van 't beleegert Amſterdam enz. 344,

Ehre ſei Gott in der hohe. 325.
Emoritur & requieſcit. 424.
Equo ne credite Teucri. 41.

Geoëtrooyeerde Weſtindiſche Compagnie. 1654. 381.

Erunt ut mons Sion. 1o6.

Gevet den Heere enz. 523.

Eſt a preſſura largior & melior. 11 1.

God ſloeg 's Wyands hoogmoed. 254.

Et dominus perficiet pro eis. 48.

God was zyn volk enz. 198.

Et nebulones. 83.

God heeft ons bewaert enz. 35o.

Et juncti curium dominae ſubiere leones. 313.

Gott lob, der uns ſo gutig libt, enz. 326.

Ft pontus ei ſerviet. 53o.

Gravelinga capta. 27.8.

Gentes ſervient ei &c. 174.

Genus antiquum. 528.
Geſgend Amſtels Stad, die Vreede en
6/1%. 344-

VE#

'V06#

-

Etiam ſylvae ſunt milite dignae. yo9.
Etſi mortuus urit. ctorocLv. 402.
Ex utraque gloria. 277.

Exteris ſtupori, incolis uſui &c. 525,

H.

ac foelix Reſpublica navigat aura. 2
43
utimur, illo # 84,

| l##

Hacte

te,

DE R ZINSPREU KEN EN OP SCHRIF TE N.

Hactenus Anglorum nulli. 192.
Hae mihi erunt artes. 384.
Hae tibi erunt artes. 31.
Haec e jubilante Ligone. 342.

In memoriam pacis univerſalis, Monaſterii &c.
32 1.
In memoriam rei, qua arte admiranda &c. 478.
In nomine meo exaltabitur &c. 481.
-

In perpetuam gratitudinis memoriam &c. 208.

Haec ſunt praeludia pacis. 395.
Hanc capimus v. d. 1o. 17.

In 't gulde Vreedejaer Julius 3mael 1o, enz. 345.

Hafnia Daniae. 445.
Harpyas pellere regno. 51 1.

In 't Vreedenjubeljaer, op july 3o
Inconcuſſa manet. 263.

Heer Everts met triomf op 't bod van eer geſneeft,

net enz. 349.

Indica claſſe intercepta &c. 17r.
Innumerispotiorvivat pax unatriumphis&c. 323.

enz. 55 I.

Heer Jan Huydecoper, Ridder, Heer van Maerſe Inter Hiſpaniarum Regem & Foederatum Bel.
gium. 3 16.

veen, Kapitein, enz. 348.

Invia nulla via. 97.
Herculeas ultra &c. zo1.
Invia virtuti &c. 44o.
Invidia major. 48o.
Herculi Hiſpano &c. 134.
Jo de Rude&c. 283.
Heroi, generis nobilitate &c. 241.
Het jaagpad lang verwagt enz. 5 24.
Ipſo favente caelo. 485.
Ipſis Calend. Septemb. &c. 71.
Hier bint de Heilge Vree den Brit en Batavier,
De werelt eer 't Verbont, en vreez'er Krygsbanier. Irato bellum, placato numine pax eſt. 556.
Iſto crevimus enſe. 472.
384.
Heiniad. nup. ſenſitſpoliata Matanca. 174,

Hier ſtaat Keurbrandenburg enz. 542.

Itane Flandriam &c. 16.

Hier ſtrykt het Britſch gewelt voor Nederlant de Jul. Cap. 72.
vlagh, enz. 55o. 55 1.
Juncta corda fidelium, 5 1.
Hinc inimica mihi &c. 18z.

Hinc ordo, hinc copia rerum. 45 8.
Hinc pax &c. 19.
Hinc toti pax inſonat orbi. 322.

Juncta ſalus noſtra. 341.
Juſtice, art, &# viëtoire, 1 15.
Juſtitia ſit caeca. 69.

Juſtitia thronum firmat. 64.

Hiſpanis caeſis ad Dunquercam. 432.

Hiſpanistrans Scaldimpulſis & fugatis, Conda
tum & Malbodium capta. MDo. xL. 34o.

K.

Ker wirdt verſert &fc. 104.

Hiſpanorum commeatu intercepto, Guiſa libe
L.

rata. 358.
Hoc fido. 47.

L#
nu den bittren Brit enz. 54z.
Labore & induſtria. 493

Hoc nitor hoc glorior. 48.
Hollandia. 248.
Honeſti comes ratio. 214.

Laeta Deum partu. 245.

Laeta trophaea tulit victo pax optima bello &c.

Hony ſoit qui maly penſe. 87. 1 13. 121.156. 168

317.

Landrecium, Condat.&fanum Sancti Giſlani ca

169.347.

Honori Princ. Mag. Brit. &c. 192.
Hoſtem fugaſti. 417.
Hoſtibus Hiſpanis profligatis &c. 241.
Hoſtibus Mauritio duce fugatis &c. 15o.

pta. MDCLv. 406.

Legionum Hiſpanicarum reliquiaedeletae adLen
tium MDCxLvIII. 329.

Legitime certantibus. 1 16. 1 17. 118.
L'entre'e de la Reine a Paris. 47o.

I.

. V. R. 7o.

Liberatio fidelium prope. 129.
Liberatori debitam rependo. 395.
Libertas Germaniae. 321.

J'aime qui m'aime. 154; .

Libertas ne ita cara &c. 6.

-JJam placidum ventis ſtabit mare. 309.

Libertas patriae me defenſore &c. 265.

Ictu fulmineo potentior. 5 II.

Libertati Foederatorum Belgarum, &c. 316.

Idem pacis

# belli.

132.

Jehova prius dederat &c. 16.

Lof Amſtels Burgeri die in den tit van noot enz. 345.
Luctor & emergo. 13.48.307.

je Maintiendray. 1 13.15o. 156.
je ſuſtenteray Croy. 154.

Ludovico Juſto, Parenti optime merito. 271.
Lud. XIII. Rex, Pius, Juſtus, Invictus, Aria

Ignorat, tanto nomine tuta, metum: 236.
Illecebris irretiti, & vi oppreſſi, Dei clementia
liberati, concordes reſurgunt. 365.
Immota triumphans. 336.

Imperat, regit, pacificat. 517.
Imperio & obſequio. 91.
In adverſis virtus. 1o.

In aeter. memor. Caroli II. &c. 486.
In caſtris cave ab omni re mala. 27.
In commune bonus. 224. .
In Deo mea conſolatio. 63.
In eam ceciderunt. 83.

In foraminibus Petrae confidentia mea. 14o.
In honorem Caro. Princ. &c. 192.

In manu belli finis. 249.

uno anno bis obſeſſa. 261.

agnalia Dei. 485.M

e

Magnanimis, pretio quos vis &c. 448.
Magnis excidit auſis. 354.
Magna opera Domini, 485.
Majeſtas & amor. 491.
Mais le Roy &#c. 3o3.
Manhaftigheyt beſchermt het Land enz. 548.
Mardico & Fano S. Venantis &c. 428.
Marg. Aug. Hiſp. Reg. 5 2.
Marianae auſpiciis &c. 535.
Mars devoto e Lare pacis &c. 412.

In memoria aeterna erit juſtus. 107.

Mars, ferridecus, e Lare. 41 3.
Mars victusfuit Cupidinis arcu. 462.

In memoriam. I 2. I.

Mauricii auxilium &c. 15o.
A 2

Me

L

B

D

A

W

O

Medoctarum premia frontium &c. 235.
Melior poſt aſpera fata reſurgo. 135.

Mentibus unitis priſcus procul abſit amaror,
Pilea ne ſubito parta Cruore ruant. 385.

*

&c. 187.

Omnia praetereunt. 2.18.
Omnibus idem. 4oo.
Onder Gods en 's Vorſten hand enz. 523.
Ons hart en handt, is voor het Landt. 345.349.
Ons hart en handt, is voor het Landt. 3yo.

Ons Voorouders hebben gevochten voor Vrede en
Vreyheyt in alle ſtryt, enz. 379.

-

Opera pro aris & ſocis praeſtitae redhoſlimen
tum. 538.

-

Oportune vindicas cauſam tuam Domine. 185.
547.

Optima quaeque ab alto. 167.

Ord. Confoed. Belg &c. 184.
Ord. Foed. Belg. a Rege Hiſp. &c. yo.

Moderata durant. 2.4.2.

Moderatio 38, 133.
Modicae fidei &c. 24.

b cives ſervatos. 3 II.
natum Phil. 4°. Hiſp. Regi primog,
O#
*

Mem. Caroli Prin. &c. I92.
Memoriam viae munitae &c. 42. I.
Men doof'er 't Britſe zegeweld. 5 39.
Men gaf in Holland haarſteegeld &#c. 540.
entemque manumque. 34.

Meruiſti poſt hac meliora. 337.
Miraculoſo feſto adora. 416.
Miraculum meum Jehova. 13.
Mirtus in oliva. 462.
Mitis & fortis. 5, 6.
Mnemoſynon ſpectandae victorie &c.

R.

E

Z

Y

Ortus ſolis Gallici. 246.

37.

Molis regiis Urbano Theſauro additis,

Monaſterium Weſtphaliae.

35 9.
P.

325.

Monaſterium Weſtphalorum, 6.48. 322.
Monaſt. Weſtph. ad obed, reductuin. &c. 488.

Monaſt. Weſtph. obſeſſum. 487
Mons Medius captus. 426.

ace domi forisque ſancita, &c. 33o.
Pace reſurget juſtitia & ratio 461.

Pacem & connubia firmant. 468.

w

Monumentum venerandi ſenis , Gisberti Voctii Paci aeternae, pactisque Hymeneis. 47f
Pacis adytum. 454.

&c. 1oS.

Mors nova vita piis. 218.

Munificentia Magiſtrat. &e. 236.
Myn bert en hand was voor het Landt. 377.
N.

ubique. 427.
NE
Natalis Delphini.

49W.

Nato feliciter Hiſpaniar, Principe &c. 419.
Natura hoc debuit uni, 44o. ++1.
Nee arma nec induciae &c 48.

Pacis felicitas ad utrumque ſolem utrumque &c.
3 I4,

- --

-

Pacis foelicitas orbi Chriſtiano, &c. 31 3.314.
Palladium Amesfort. 494.
Parn. d. de Gra. &c. 425.
Parcere ſubjectis. 367.
Paſcitur inter lilia. 46o.
Patiens ſub cruce &c. 47.
Patientia & virtute. 423.
Patriacquc Patrique. 16o. 169.194.200. 211 •
Pax ad Pyrenacos. 464.

Nec meta mihi, quae terminus orbi 2.32. 233.

Pax Aquilae cum Aquilone, &c. 323.

Nec pluribus impar, MDcLxiii. 55 3.

Pax aut Victoria creſcat. 21.

Nemo

ignavia factus immortalis, 2. 34

Nexos favorenuminis. 72.

Nihil inexpugnabile. 71
Nil niſi conſilio. 427.454 4-1.
Nil penna ſed uſus. 39.
Nil placitum ſine pace Deo. 47.
Niſi Dominus aedificaverit &c. 45 2.

Pax cum Juſtitia fora, templa, & rura coronat.
18.

p: & connubium.

467.

Pax & Lib. Fad. Belg. 316.
Pax Hiſpano-Batava. 313.
Pax nuptiis felix. 462.

-

-

Pax optima rerum. Anno Domini MDCXLVIII
y

Noch zilver, gout enz. 176.

Non defitient olivae. 43 r.

- .

-

Pax quaeritur armis. 366.

.

Non dormit, nec dormiet &c. 4o.

Pax quaeritur bello. 434.38o.

Non dormitaſti &c. 22.

Pax, Themis, & pietas, ſapientia, Muſareſur

Non eſt coarctata &c. 27.

gunt &c. 323.
Pax una triumphis &c, 31 1.
Pedetentim. 25'o.
Pelagus quantos aperimus in uſus. 4o 1.
Perit unda laborque. 212 21 f.

Non ferro tantum &c. 175.
Non jam animant flammae &e. 463.

Non inferiora ſecutus. 23o.
Non laetior alter. 465.
Non ſic impii, non ſic. 95.
Non ſic mille cohortes. 21 6.

Non telis, primis Belgi &c. 304.443.498.
Non temere fallitur &c. 34.
Nos penes imperium, 529.
Novi imperii auſpicio bono. 259.

-

Perrumpet.

-

-

# #nn vallo,

-

caſtris direptis &c.

94.

PEm ad # paratus. 408.
Petrus Jeanninus &c. 33.
Phil. # Rex, ##ne , Ariaobſeſſa. 262

Nu ruſt dicn Prins, die 't vrye Nederland, enz. 35 1. Plurimae urbes receptae. MDCLIII. 371.
Plus triennio &c. 17.
Nulluin numenabeſt. 484.
Plus vigila. 56.
Nullum numen abeſt &c. 79.
-

- --

-

Numisma poſteritati ſacrum, Belga Britannoque Popule meus, quid feci tibi? 1649.335
&c. 556.

Portarum, clauſtra revellit. 393.

Nunc pax amborum ſuper arma abjecta trium Poſt nubila Phoebus. 191.25'o.
phat. 3 14.
Nunc ſpes horrida ruſco. 288.

Nunc victa quieſco. 215.

Potens in terraſemen ejus. f 17.
Potentior hoſtibus aeger. 266.
Praeſulis Erneſti &c. 77.

Pra:

DER ZIN SPREUKEN EN OP SCHRIF TEN.
Praevalet hac triga &c. 203.
S.

Premor non opprimor. I 19
Prima finium propagatio. 27ſ,
Princeps me
Henricus
&c. 258.
Ptincipis
auſpiciis,
lector,
nova foſſa creata eſt
&c. 419.
Pro anno nativ. &c. 515.
Pro aris & focis. 33
Pro talibus auſis. 526.
Probaſti me &c. 485.
Procul hinc mala
regnis. 556.

Serenitas. 371.

Proſpere procede & regna. 439

Servanda ducibus. 92.

# & in ipſoſperavi &c. 488.

Servat vigilantia concors. 24.
Servat vigilantia Regna. 57.
Servire Deo regnare eſt. 3o3.

S# & cives ſervare potens. 4oo.
Sancti Caroli praecurſor. 282.
Sapientia duce. 49.
Saule, Saule, quid &c. 4z.
Secreta ducum conſilia. 22o.
Seculum Lutheranum. Ioo.

Sed conſtant libra &c. 443.498.

-

#

Providentia Principis Dunquerca recuperata'
5 11

– VI. Id. Sept.

Prudens tempora obſervat. 14.
Pugnando. 547:

##

auſpic. Faed. &c.

174.

Si Deus eſt cuſtos &c. 485.
Si ſciens fallo. 36.
Sic vincit amicos. 51 1.

Pulchrum clareſcere utroque. 141.

Siet Munter vertoont dit koſtelyck Gebou &#c. 401.

Q.

Silvervloot. 176.
Stet quocunque loco. 21o.

uae nobis noſtra dederunt. 457.

Sol Iberus occidens. 262.

Quae tibi majores &c 171:
Soloccidens renaſcitur. 2oy.
Soli Deo. 493.

uaerentilux parva nimis. 21**

Quam bene conveniunt? 1 21

Soli Deo

Guatuor maria vindico ſ 39.
Güipoſuit fines ſuos pacem: 447.
Qui dat, tueatur & ornet 121
Quia bella vetabat. 334.

Spes & felicitas publica. 247.
Spes mea in Deo. 442.

Quies. I43

Spes ſupereſt ſola, ſpes ultimum ſolamen. 189,
Sta vigilans, coeli fraus nota ſereni. 268.

Quieſco. 56.

Quique regas orbem &c. 49f.

Stabunt. s 16.

Quis ſicut Rex noſter. 431.

Stant

Quotefelix
Marsfauſtumque
& Amor &c.
Quod
ſit. 26%
Poſt

-

Sub hoc clypeo. 309.
Super bonos & malos. 286.
Super hanc petram &c. 188.

48.

Superanda ferendo. 123.

R.

Surculus jam robor perfecta. 127.

Redeant Saturnia regna. 26.
edit concordia mater. 556
Redit idem. 533.

'T,

andem. 449.

Tandem bona cauſa triumphat. 48.

Regum congreſſio. 464.
amorem non cadesfovet. 68.
Religio foederum. 541.

#

-

Tandem fit ſurculus arbor. 2o.

Tandem inhaeret ſpinulis. 18.

--

Religione, Conſtantia, Magnanimitate. 308.
Religione & juſticia reſtitutos. 113.
Relligione & juſtitia, 7:

# licet invidia &c.

524

Renaſcitur. f36.

Tandem volubile fixum. 143.
Te moderatore. 5 33.
Te poſcimus omnes. zo9.
Tempore & loco. 9.

A

Ter eeren van de Prins is deze Mei geplant enz.

Rerum pars altera adempta. 450

Ter gedachtenis dat onder 't gezag der Heeren Bur
germeeſteren den eerſten Steen van 't Amſterdams

225.

Reſpublica demum florebit. 1.13:

R# toy, Phonneurappartient au Roy mon (3e.

Piz

Tandem reſurget. 89.

Requies poſt tot diſcrimina. 47.
Reſpice finem. 29.

, 262

-

Sylva-Ducis a Max, orbis terr. Ducib. &c. 182.

Commercia Flandris. f44

Regia res &c. 178.

, &c.

365.

Stenaeum captum. 393.
Studeto poſteritati. 493.

-

MOnaf,

XLVIII

# junéti.

-

atrox bellum

Quod non poteſt ratio, ſanat mora.

R#

17.445. 475.

Soli Deo honor & gloria. 26. 1o2. 15'o. 19f.
Soo beeldt men Tromp hier af, des Amſtels Admi
raal enz. 55 1.

duid miſeris ſupereſt? zo9.

&c. 384.

#

Stadhuys enz. 332.

ſer memorie der Vreede, Unie, en Confederatie,
O7.

R# #dian victus vincebat hoſtes, victorque

den 15. April ſolemneelyck geſlooten tot Weſimun
ſter enz. 386.

triumphat in caelis. 334:
Terrasque tuebor & urbes. 4.
Ridder
MartenJacob
Harpertſen
Tromp:JanPieter
ſen Heyn:
Heemskerck:
van Pieter
Galen.
-

The common Wealth of England 374.
The Lord of Hoſts. 368.

373.

Roemt Epheſen &#c. 81.

Theodoni Villa exp. 274.

Rynberck. 21 1.

Tienen. 292.

Timide ac prudenter. 3o6.
Timore

' II. Deel.

BLADwYZER DER ZINSPREUKEN EN OPSCHRIFTEN.
Virtutis amore. Yo6.

Timore Domini. 301.
Toen Munſter week enz. 548.
Tot Bergens ontzet enz. 147.
Tout avec Diu. 146.
Trahite aequo jugo. 11.99.
Traject. ad Moſam recept. 2o6.21 1.
Tranſitus glorioſus maris Baltici, 44o.
Traxit, duxit, dedit. 13.
Tutae pax ubertatis origo. 496.

Virtutis premium. 292.

Vis imperio ſecura benigno (9.
Vive la Libertè. 365.

Ultimus ante omnes de parta pace triumph"
298.

Ultra nihil admirari. 41o.

Ultrajectenſis Academia 235.
Ultimus imminet iétus. 4yo.

Und den Menſchen friedt aufferden. 325.
Unionem religionemque ſimulant 353.

V.

Unioni piae victoria laeta 172.

VrValenciam
duplici corde. 69.
liberaſti &c. 417.

Urbium Gallicarum ad Moſam ſecuritas 393:
Uſque quo? hoſtes imminent undique. 165.

Velavia liberata. 185.

-

Verbum Domini manet &c. 62. 1 oo. '

Ut pavit edax vatem corvus 227 . a.
Ut rupes immota mari, ſtant foedere juncti. 36z.
64.

Vere novo. 357.

Vere ſurrexit De & diſſipati ſunt inimici ej.
2OO.

-

U#e
ab littore. 37o.
Uyt Hectors 2, Rodi wert Amſtels Stact gedaght
enz. 349.

Verkragting van Hollandt. 3yo.
Verrit turbida nauta aequora. 55.

Uyt Rook, de grootſte ydelheyd enz. f39.

Veſalia ab Hiſpano &c. 178.
Veſalia expugnata. 185.

W.

Victae peremto Spinola. 12.

-

aerom doet Muller Tromp door kunſt van Gout

Vici mea fata ſuperſtes. 257.
Vicit vim virtus. 421.

-

Silver leeven ? enz. 377. .
Waarom enzoylt
't Vreedeſchip op 't Zilver in de Zee?

Victor hoſtium, fortiter pro Patria pugnans,
occubuit. 378.
Victoria Ord. Confoed. &c. 548.

Om dat de Broederkryg verandert is in Vree.
384.

Victoria pacifera. 432.

Wo Gute und Trcu ſich kuſſen &#c. 326.

Victoria primigenia &c. 273.
Victoria, Prudentia & Fortitudine. 163.
Victoria Retelenſis. 361.

Word at Dunbar. September 3. MDCL. 368.
Y.

Victoriae premium Libertas. 33o.
Victoriarum impetus &c. 437.
Victum tibi praeparo, perge. 3. 4.
Vier Burgermeeſters, eel van Stam, en vroom enz.
So.

.

Yer

499.
Z.

-

Vigiliis fauſtoque labore. 221.
Vincit qui patitur. 48.
Vires hoſtium navales acciſae &c. 296.

Virtute duce. 508.
Virtutem ex me, fortunam ex aliis. 334.

elandia vixtrix priſca per &c. 198.
Zo oorloogt de Baron enz. 445.
Zum glucklichen &#c. 1 24.

Zyn Hoogheyt Willem Prins van Orange heeft de
enz. 346.

BLAD

B L A D W Y z E R.
mphºl

vooRNAAMs TE ZAAK EN
De letter a. betekend de

eerſte Colom, de letter b. de tweede, als deeze niet

worden gevonden, moet men de doorgaande regels nazien.
A.

- dood van Aalbert, zyn lof en begraavenis,
136. a. 139. a. b. 14o. a. b. 141. a.b.

albert, Aartshertog, verklaard na de dood
van Elizabet, met haar, en niet met het
Engelſche ryk in oorlog geweeſt te zyn,
------

zyn begraavenis-penning, 141.

Aalbert Ambroſius, de naam van een Kind op een
zeldzaame wys behouden, 15 1.a.

dat bekommering aan de Staaten baard, Aalbert Frederik, Markgraaf van Brandenburg,
2. b. 3. a.
en Hertog van Pruyſſen, trouwdt de Zuſter van
- zoekt vergeefs een inval in Zeeland te doen,
den Hertog van Gelder, op hoop van opvolging in
*

dat Hertogdom, 6o. a.

A. a.

-

4" werft nieuwe benden om de Spaanſche mui Aardenburg veroverd, en legpenning daar op, 17.
Aarſchot (Philips de I. Hertog van Aarſchot, ſchiet
telingen te dempen, 6. a.
– draagt het Oppergezag in het leger aan Am
de Vogel met de Voetboog, 1 15.a.
Aarſſens (François) eerſte Afgezant van den Vryen
broſius Spinola over, 6. b.
zend den Graaf van den Berg om de Mui
Staat naar Vrankryk, 52. a.
telingen te Hoogſtraate te dwingen, 7.
als buyten gewoon. Afgezant naar Enge
komt binnen het belegerde 's Hertogenboſch,
land gezonden, 165.a.
en verzekerd die Stad tegens Prins Maurits, 7. b. Aarſſens (Joachim) Stigter der nieuwe Abtdye van
Sint Peter tot Gent, 188. a. b.
penningen daar op, 8.
laat het veylig wederkeeren aanbieden aan Aarſſens (Kornelis) Griffier der Staaten in zyn
alle die uit zyn onderhoorige landen, aan inland
trouw door Neye beproefd, 34.a.
-

A"

-

de Za?
, Vºt,

âſ.

-

-

Abbeville (van) een Geneesheer, redt Lodewyk den
XIV. tot een zichtbaar dood gevaar, 436.a.
- beveeld Spinola Sluis te ontzetten, en is zeer Abeele (P. van) Penningmaaker, 387.b. 44o.
droevig over deszelfs verlies, 12.a. 13. a.
Abingtons Vrouw is oorzaak dat het Buskruyd
verraad ontdekt word, 21. b.
– verſpild veel tyd, volk en geld aan het beleg
van Ooſtende, 12.b.
Abtdye van Sint Peter op den Blandynsberg tot
ſche beroertens ſchuldig zynde, waren geweken,

komt binnen Ooſtende met Izabelle, 17.b.
Godvrugtig uit den aart, en tot vreede gene

Gent, L88. a. b.

-

Adolfszoon (Chriſtoffel) Maaker van de Gedenk

gen, 26.a. 29.b. 58. a. b. 66.a. 89. a. b. 137.a.

penning Mitis & Fortis, word zyn ſchaade by
't breeken van den Stempel vergoedt, 557.
- handeld over vreede met den Vereenigden AEncas Sylvius Pikolomini maakt zyn Geſlacht
zonder Kinderen, 28. a. 29. b. 143. a.

Staat, als met een vry Volk , 29 a.

r

groot, 285. a.

-

zyn eedelmoedigheid omtrent de gevange Viſ Afgezant van Engeland in 's Graavenhaage ver
mooid, en een tweede opentlyk gehoond, 369. a.
ſers enz. 29. a.
noemd zich en Iſabelle, na voor te geeven Aimerië, een Slot, door de Francoizen ingenomen,
met een Vryen Staat te handelen, Prinſen en
Heeren der Nederlanden, 34. a.
wil, om vreede te krygen, wel afſtand doen
van den Zitel en Wapenen der Vereenigde Gewe
ſten, 37.

405. a.

Aiqueberre, Stedevoogd binnen Arië, word door
de Kardinaal Ferdinand belegerdt, ſlaat Nood
munt, en moet de Stad overgeeven, 26o. a. b.
26 1. a. b.

-

-

doed geſchenken aan de Staatſche Gevolmag Aiskuë ontſnapt den toeleg van Tromp, op hem in
tigden wegens 't ſluyten van het twaalf jaarig be
ſtand, f1. a. b.
- zyn waakzaamheyd in 't herſtellen van Staat
en Krygszaaken, ten tyde van 't beſtand, 56.b.
Aalbert en Izabelle ſtigten de nieuwe Kerk der Lie
ve Vrouw van Scherpenheuvel, 58. b.
herſtellen de Godsdienſt en Rechtzaaken, en
-

gen laſt van Keyzer Rudolf en namaals van Mat
thias ter uytvoering van den ryksban tegen die
Stad, 78. b. 9o. a.

veroveren door Spinola Aken en herſtellen
alles op den ouden voet, 91. a.
ſlaan de Keyzerlyke waardigheid en erfry
ken van Boheemen en Hongaryen af, 118. b.
-

119. a. b.

- doen groote onderſtand aan Ferdinand tegens
-

raakt op een Zandplaat vaſt, wordt geno
men, en zyn Schip verbrandt, 545. b. ' .
Aitzema (Leo van) Gemagtigde van de Stad Mun

ſter, zoekt hulp by den Staat tegen den Biſſchop,
487. a.

Aken. Onluſten aldaar tuſſchen de Roomſche en On

legpenning daar op, 66.a.b. 74.b.
- veranderen de Magiſtraat tot Aken, en kry

de Boheemers, 1 zz. a. b.

Duyns gemaakt, 369. b.
word door de Ruyter geſlagen, 369.b.

-

roomſche ontſtaan, 78. a. 89. a. b.
– begeeft zich onder de beſcherming van de
Aartshertogen, 78. a.
in den Ryksban gedaan, 78. b. 9o. a.
door Spinola veroverd, en de Onluſten al
daar gedempt, 9o. a. b.
Algemeene Staatsvergadering in 's Graavenhaage
tot het regelen eener Stadhouderlooze Regeering,
361. a. 362. a. b.
Gedenkpenningen daar op, 362. 364.
Albukerke (Hertog van) belegerdt Rocroy, en wordt
B 2.
- geſla
-

-

B

L

A

D

W

geſlagen, 272.a. 273. a. b.
Alexander de VII (Paus) doedt groote poogingen
om Vreede tuſſchen Spanjen en Vrankryk te be
werken, maar te vergeefs, 414. a.b.

Z

E

R

– door Lodewyk den XIII tot beſtierder des
Ryksſterft.
aangeſteld,
541. 27o. a.

t

IX., recht de Ridder-Ordre van Sint Jakob in

Anna, Dogter van Willem Frederik van Pruyſen,
trouwt met Johan Sigismund, Keurvorſt van
Brandenburg en Hertog van Pruyſen, 6o. a. b.

Kaſtilien op, 328.
Algerynen rooven op de Hollandſche Schepen, en

Antigon of Druon, een Reus tot Antwerpen, 123.
Antonette van Arenberg, Huysvrouw van Salen

# door de Wapenen tot reden gebragt, 126.

tinus Izenburg, 272. a. b.
Antonia, Gemaalin van den Hertog van Gulik,
Kinderloos, 59. b.

Alfonſus den Kuyſchen, of (zo anderen willen) de
n

-

Y

a. b. 127.

Amalia, Graavin van Zolms, trouwdt met Frede
rik Hendrik, en haare Gedenkpenningen, 158. a. b. Antwerpen, waarom Handwerpen genoemd, 123.
15-9. 16o.
Aanſlag van Maurits op die Stad door Vorſt
en Onweer verydeld, 15 3. a.
- krygt van den Staat een Huuwlyks-gaaf van
nader Aanſlag weder mislukt, 156.b.
twintig duyzend guldens, 16o.
- wordt door den Staat, Weduwe zynde, met

een jaarlykſche Lyfrente van twintig duyzend

Ar# door Van Galen geſlagen en

veroverd,

372. a. b.

Arciszewski (Elias) vermaard Sociniaan, Vader

guldens beſchonken, 3oo.
- haar Gedenkpenning, 299.
Amerika door Amerikus Veſputius ontdekt, en naar
hem genoemd, 174.

Ardrés door de Spanjaarden belegerd, en door Tu

Amerikus Veſputius ontdekt Amerika, 174.

Arend en Paauw verbeelden de vergoding, 218.

Amersfoort door de Graaven van den Berg en
Montekukuli ingenomen, 177.a.

Arenberg (Erneſtine van) Huysvrouw van den

Amersfoorder Kay, deszelfs geſchiedenis, inhaa

Arenberg (Karel, Prins van) als buyten gewoon
lyken. Afgezant naar Engeland gezonden, 2. b. Io.
Arenberg. Philips, Prins en Graaf van Arenberg,
Hertog van Aarſchot, zyn Dienſten, Staaten,
Geſlacht, en Gedenkpenning, 21o. a. b.
reyſt naar Spanjen, om de Vreedehandeling

-

ling, oprechting, Strooy- en Schimp-Penningen,
492. b. 493. a. b.
Ampten, voormaal tot laſten, worden ſteunzels
der grootſte Huyzen, 54. a.

Amſterdam ſtaat als getuyge over den Doop van
den jongen Keurprins van Brandenburg, 398.a.
- door Prins Willem de II belegerd, wiens
Aanſlag mislukt, en Gedenkpenningen daar van,

343 b.
344 345.348.349,37o 353.
verdraagt zich met den Prins, # b.

van den dapperen Kornel Artiſchofski, 241.
renne ontzet, 427.a.b.

Graaf van Izenburg, 395.

voort te zetten, 212. a. b.

wordt aldaar onder verſcheyde voorwendſels
opgehouden, 214. a. b.

word gevangen gezet op 't Slot van Alleme
da, 22o. b.

-

uyt wantrouwen verſterkt, 347. a. b.
de Magiſtraat aldaar laat in groote duurte
van Brood, noodlootjes onder de Gemeente uyt
deelen, om 't Brood beeter koop te ontfangen, en

word uyt zyn gevangenis vrygelaaten, her
ſteld, #r blyft als balling in Spanjen, en ſterft,

verbeeldinge van dien, yo6.a.b. ro7. a. b.

25y.

Amſterdamſche Beurs gebouwd, en Penningen daar
op, 79. b. 8o. 81.

25 5. a. b.

zyn Legpenning, als Landvoogd van Namen,
zyn Lyk word na de Nederlanden gebragt,
en te Angien begraaven, 255.

Amſterdamſch Haardſteengeld, en Gedenkpenning Arundel (Graaf van) met een vloot Engelſe Schee
pen in Zee, om het gewaande zeerecht van En
daar van, 5 39.
Amſterdamſche Doorluchtige Schoole opgerecht,
geland te ſtyven. 233.a.
in weerwil van Leyden, en Hoogleeraars aldaar Argenteau door Aytona gewonnen, 22 I. a.
beroepen, en Gedenkpenning daar van, zo2. a. b. Argenteau (het Huys van) hoe lang in 't bezit van
2o3. a. b.
Dongelberg geweeſt is. 309.
Arië door # Franſche, onder den Maarſchalk van
Amſterdamſche nieuwe Uytlegging, 54. a.
Meilleraye belegerdt en veroverdt. 259. a. b.
Amſterdamſch Stadhuys gebouwd, 331. a. b.
– Gedenkpenning gegeeven aan die den eerſten - ſlaat Noodmunten, 26o.
weder door Ferdinand belegerd, ſlaat Nood
Steen gelegt hebben, 332.
munt, en word heroverd, 26o.a.b. 26t. a.b.
- volbouwd, en Gedenkpenningen daar van,
Armentiers door de Francoizen gewonnen, 286. b.
398. a. b. 399. 4oo.
oude Stadhuys door een onvoorziene vlam
door den Aartshertog Leopold belegerd en
veroverd, 3o1.b. 3o2. a.
verteerd, 398. a. b.
Andelot (Markgraaf van) veroverdt den bedekten Arminiaanen in de Dortſche Kerkvergadering ver
oordeeld, 1oy. a. b.
weg voor Rocroy, 274. a.
Anguien (Hertog van) ſlaat met groote dapperheid Arminius (Jakob) en François Gomarus verſchillen
in gevoelens, waar uyt hevige Kerktwiſt ontſtaat,
het beleg voor Rocroy op, 272.b. 273 a b.
-

veroverd Diedenhove , en doet aldaar zyn
41. a.b. 42. a.
ſtaatelyke Intreede, 274. a.b.
ſterft,maar laat een grooten Aanhang na,75.a.
- gebiedt een van de Franſche legers, 276. a.
hoe zyn navolgers aan den naam van Re
– krygt van Orleans het bevel over het Fran
monſtranten gekomen zyn, 75.b.
ſche leger, neemt Veurne in, belegerd en veroverd
op wat wyze in Holland enz. onderdrukt zyn
geworden, 1 12. a. b.
Duynkerken, 295.a.b.
Anhalt (Graaf van) Luytenant van Tilly, 171.b.
Arlen door Frederik Hendrik veroverd, zof. a.
Anna, Dochter van Philips de III. Koning van Artiſchofski (Chriſtoffel) een Pools Edelman van
Spanjen, trouwt met Lodewyk XIII., en Strooi
uytmuntende dapperheid en geleerdheid, wint het
penning daar op, 93. a. b. 94. a.b.
Slot Larrayal in Weſtindiën, en voert aldaar
groote

DE R VO O R N A A M S TE ZA A K E N.
ſierde in
|

groote zaaken uyt, 24o. a. b.
Prºr

MJ

rvori ti,
» 62.15,
ºpen, it!
ºan Jala.
47

Cit

en", lt".
door Vºg

neemt verſcheyde plaatzen in Gulikkerland

Artiſchofski (Chriſtoffel) Zegezuyl en Gedenkpen

in, 97. a. b.

ning ter zyner eeren, 24o. b. 241. a. b.
Atrecht door misnoegen van La Riviere op Maza
ryn aan Konde overgeleverd, 43o. a.
door Kondé en de Spanjaarden belegerdt, en
door Turenne ontzet, 393. a. b. 394. a.b.
- Gedenk- en Legpenningen daar op, 394.
Axpe (Don Martin) handeldt eens en andermaal
over Voorſlagen van Vreede tuſſchen Spanjen en
Holland, 23o.a. 274. a.

- - veroverd Gulik voor Spinola , 138.
a. b. 139. a. b.

Aytona een Barony, Graafſchap en Markgraaf
ſchap in Katalonje, en zeer oud Stamhuys van
Monkada, 22o.
B.

althazar Karel Dominikus Lukas Philips van
Ooſtenryk, nieuwgebooren Erfprins van
Spanjen, en zyn gedenkmunt, 187.ab. *
ſterft, 34o.a.
Barbançon (Prins van) door den Markgraaf van
"

-

TIES # zich by Spinola voor Bergen op Zoom,
I46. D.

-

doet een inval in Gelderland, doch wort ver
dreeven, 154. a.
gebied het leger voor Breda, terwyl Spinola
tegens Frederik Hendrik optrekt, 162. a
voltooyd de wyde vaart van den Ryn by
Rynberk, door Gelder, tot aan de Maas by Ven

lo, ſlaat de Staatſche ruytery, en krygt den Graaf
van Styrum gevangen, 164. b.
- taſt te vergeefs het leger van Frederik Hen
drik voor Grol aan, 169. a. b.
zo ook voor 's Hertogenbos, 177.a.
veroverd Amersfoordt, en blakerd de Ve
luwe, 177. a. b.

"

wykt te rugge, 18o. a.
– regt twee Schanſſen op aan den 7ſſel, met
-

*

voorneemen, om wederom in de Veluwe te vallen,

183. a. b.
is misnoegd op Spanjen, ontrekt zich den oor
log, en word als halsſtarrig zyn leeven en goed
verbeurd verklaardt, zo8. a. b.
veroverdt, f4-5. a.
Barlemont (Klara van ) Gemalin van Philips, - Montfoort door Spanjen aan hen gegeeven en
weder afgenomen, 22o. a.
Hertog van Aarſchot, en Graaf van Arenberg,
21o.b.
veele der misnoegden van den Brabandſchen
Adel voegen zich by hem, 22o. a.
Barlaeus (Caſpar) zyn Latynſche dichtregels op het
winnen van Grol, 17 I.
Bergen der Barmhertigheyd, in plaats van Ban
ken van beleening opgeregt, 59. a.
- zyn bediening ontnomen, II 2. a.
– word Hoogleeraar tot Amſterdam , en doet Bergen in Noorwegen verſtrekt de Ooſtindiſche
by 't openen der Schoole aldaar een geleerde Reden
Vloot een ſchuylplaats tegens de Engelſchen, die
afgeſlagen worden, 528. a. b.
voering, zo3. a.
Batavia op Java door de Ooſtindiſche Maatſchappy Bergen op Zoom. miſlukten aanſlag van Spinola
daar op, 2o. b.
vermeeſterd en behouden, 2o7. a. b.
Aytona gevangen genomen, 22o. a.

-

Barçelona door de Spanjaarden heroverd, 37o. b.
Barkley (Ridder) ſneuveldt, en zyn ſchip wordt

-

door Spinola belegerd en verlaaten, 146.a.

gedenkpenning van de Chineezen dier ſtad ter
eeren van Jakob Spekx, 2o7.

Baugy, Afgezant van den Koning van Vrankryk,
verzoekt vrye oefening van Godsdienſt voor de

Roomſche tot 's Hertogenbos, maar te vergeefs,
181 b.

tºt Sºber
van E

Baume (Lodewyk van la) Graaf van Sint-Amu r,
9O.

3

Philibert Emanuel, zoon van Lodewyk,

b. 147. a. b. 148. a.b.15 1. a. b.
Bergeré (Heer van) berendt Dixmuyde, 304. a.
Berkel (Johan van) ſterft, zyn roem, yo7. b.
Bernovette, Stedevoogd binnen Arië, geeft na
dappere tegenſtand de Stad over, 259. a. b.
ſlaat noodtmunten, 26o.
Beſtand van veele jaaren met Spanjen vindt heevi
ge tegenſtand, en wordt door Zeeland by 't paard

l.

van Trooijen vergeleken, 39.ab.40.ab.41. a.b.

9O.

bezit van

E#

(Adriaan van) Schepen tot Bruſſel, en zyn
Wapenſchild, 3o9.

balk vis
ab.

Bautſen, hoofdſtad van 't Opperlaunitſche, door de
Boheemers verraſt, en door de Keurvorſt van Sa
xen hernomen, en gedenkpenning daar op, 125.

it Nood
tab.

186b.

kind is

3l. D.

Beaumont (Thomas Philips, Graaf van) Aarts
biſſchop van Mechelen, en Kardinaal der R. K.
uyt den huyze van Chimay, 179. b.

Beck (Johan) van een Reysboode door lange krygs
rigºr

dienſten tot Hoofdbevelhebber van 't Spaanſche le

ger opgeklommen, 328.b.
wiſt in
wijſinº,
-

wordt by Lens van de Françoizen geſlaagen,
328. b. 329. a.
brengt onderſtand in Arië , 259.a

na,7fi.

– ſlaat de Françoizen by Chatelet, 267.b.

van Kº

Bereſteyn (Pauwels van) Burgermeeſter tot Delf,

42. a. b.
- voor 12 jaaren met Spanjen geſlooten , en
penningen daar op, 45. a. b. 46.
neemt een eynde, I 36. a.
van zeeven jaaren, geeyndigd zynde, wordt
verlengt, 136. a.
wordt vernietigd, en den oorlog weder aan
gekondigt, 1 37. b.
Bethlem Gabor, Prins van Zeevenbergen, wordt
Koning van Hongaryen, 1 18.a.
veroverd Kaſſan in Poze, 122. a.
Bethune door de Françoizen genomen, 286.b.
Beudeker (Chriſtoffel) zyn penningkas, 107.
Beveren (Kornelis van) met groote geſchenken aan
Karel den I. afgevaardigt, 233. a.
"

-

Beverning (Jeroen van) naar Kromwel gezonden

Berg (Graaf Hendrik van den Berg) belegerd de

om vreede te maaken, 382.a.
als Afgezant van den Staat naar
Brandenburg gezonden, maakt eeu verbond met
den Keurvorſt, 541. a. b.

Spaanſche muitelingen te Hoogſtraate , en opge
gebrooken zynde belet Prins Maurits 's Herto
enbos te veroveren, 7. a. b.

Beuningen (Koenraad van) Afgezant aan 't Fran
ſche Hof, dringt ſterk op de beloofde onder and
tegens de Engelſchen, 44eg

#

gedenkpenning en nakomelingſchap, 162.

3. D.

s"##",

-

- uyt

B

L

A

D

W

– uyt Denemarken wedergekeerd, vertoonde
het gevaar van dat Ryk aan de Staaten, 442. b.

Y

Z

E ; R.

Bourbourg ſtormenderhand door de Françoiſen ge
wonnen, 286.a.

Beurs tot Amſterdam gebouwd, en penniugen daar
door de Spanjaarden heroverdt, 366. b.
Bournonville (Hertog van) anders Graaf van Hen
op. 79. b. 80.81.
beſchryving derzelve, en waar het woord
min, ontkomt het gevaar van door Monkada ge
van daan komt, 8o.b. 81. a.

Bidaſſoa, een Rivier die Vrankryk en Spanjen van
elkander ſcheydt, 45 3.b.
Bie (Eliasde) Ridder, Heer van Sint Peter enz.
zyn Gedenkpenning, 521.
Bielke, Deenſche Admiraal, voegdt zich by de Ne
derlanſche Vloot, 445. a.

– doet het Koninklyk geſchenk aan de Ruyter,
448. b.
Bikker(Andries en Kornelis) op 't aandringen van
Prins Willem den II. uyt de Regeering van Am
ſterdam gezet, 343. b.
Bilde (Andries) Veldmaarſchalk van den Koning
van Deenemarke veroverd eenige ſteden in 't Sticht
Breemen, maar moet diezelve weer verlaaten,
438. a. b.

Blaak ſlaat tegens Tromp, 369.b.
veroverd eenige Hollandſche Haringbuyzen,
369. b.
valt trouwloos op de Franſche vloot hy Duyn
kerken, 37o. a. b.

ſlaat zeer hevig met Tromp, lydt groote ſchaa
de, en veroverdt cenige Koopvaarders, 373. a.b.
74. a. b.

Blanſaart (Abraham en Jan) over zaamenſwee
ring tegens Maurits geſtraft, 152. b.

Blyſpel door Epicharmus uytgevonden, 498. a.
Bodley (Richard) door van Galen geſlagen, 372.a.
Boheeme en Boheemers. Ouluſten aldaar tuſſchen
de Roomſche en Onroomſche berſten in daadelykhe
den uit, 1 15. a. b.
-

gens den voorſpoed der Franſche wapenen, 437b.
449. a. b.
Brakel (IIopman Jan van) zeyldt de eerſte over de
Keten by Chattam , en veroverdt een vyandlyk
fregat, 554. b.

Brandenburg (de Keurvorſt van) een der Prinſen
Bezitters van Gulik, raakt in verſchil met Nieuw
burg, 91.a. 95. 4. 97. a.
maakt een verbond met den Staat,
-

f41. a. b.
bevorderdt den Vreede tuſſchen den Staat en
den Biſſchop van Munſter. 542.
zyn Gedenkpenning, 542.
Brazil wordt voor een groot gdeelte door de Hollan
ders overweldigt, 193. b.
door de Portugeezen trouwelooslyk de Weſt

indiſche Maatſchappy ontnomen, 292. a.b. 293.
a. b.

-

Noodtſtukken aldaar gemunt, 293.
geheel en al door de Portugeezen gewonnen,

38o. b.
Breda door Spinola belegerd, 156. a. b.
doet wakkere tegenſtand, en ſlaat noodmun
ten, 15-6. a. b. 157.
geeft zich over, 163.b.
door Frederik Hendrik belegerd en verlaaten,
221.b. 22.2.a.

-

verkiezen tot Koning den Keurvorſt van de
Palts, 1 19. b.
maakcn grooten voortgang, 122.a.
in den Keyzerlyken ban gedaan, 123. b.
krygen onderſtand uyt de Nederlanden, 128.
Al. O.

– worden geheel en al by Praag uyt het veld
geſlaagen, 13o. a.b. 131. a. b.
Boom (Kornelis) verwelkomt de Koninginne Moe
der, uyt naam der Schutters, 244. b.
Boonen (Jakob) Aartsbiſſchop van Mechelen, aan
de Landvoogdes te Bruſſel gezonden, 189. a.
Boſch (Karel van den) Biſſchop van Gent ſterft aan
cen hartvang, 5 19. b.
zyn Gedenkpenning, 5 zo.

Bordeaux door de Spaanſche vloot geſteven , maar
door de Kardinaal van Mazaryn gedwongen,
36o.a.

kieſt de zyde van Kondé, 365. b.
Boreel (Willem) verwelkomt de Koninginne Moe
der myt naam der Stad Amſterdam, 244. b.

als afgezant naar Engeland gezon
den, # Karel met zyn Parlement te verzoenen,
28 1.b.

Borſele (Maria van) huysvrouw van Lodewyk van
Bruges, 39o.
Borzen of Beurzen, van waar de naam oorſpron
kelyk is, 8o. b.

Bouillon (Hertog van) en andere, rechten een ſta
menſweering tegens Richelieu aan , die tot hun
ſchaade ontdekt wordt, 263. a. b.

Bourdeaux (Heer van) als buytengewoon Afgezant
door Vrankryk naar Engeland by Kromwel ge
zonden, 406. b.

vangen genomen te worden, 22o.a.
Brabant door de Spaanſche muytelingen onder brand
ſchatting geſteld, en legpenning daar op, 5. b. 6.
-- groote ontſteltenis en Wanordre aldaar we

door Fredrik Hendrik, belegerd en veroverd,
1 37. a. b.
t
- - gedenkpenningen daar op, 238.
– door honger van Spinola gedwongen, 238.

op wat wyze door erfrecht aan de Prinſen
van Oranje gekomen, 24o.
Vreede aldaar tuſſchen Engeland, Holland,
en Vrankryk geſloten, 554. a. b.
– - Gedenkpenningen daarop, 555.559.
Bredero (Gerbrand Adriaanz. 3 boertig Dichter,
een Lid van de Rederykkamer, 499. a. b.
-

Breederode (Graaf van) wordStedevoogt van Bre
da, 18o. b.

-- ſlaat een vyandlyk leger, en neemt Graafjo
han van Naſſau gevangen, 192.b. 193a.
Breederode (Johan Wolfert) xxv. Heer van Bree
derode ſterft; zyn geſlacht, huuwelyken, verdien

ſten, krygsdeugden, kinderen en gedenkpenning,
4o I. a. b. 402.403.

Breederode (Hendrik) oudſte zoon van Joh. Wol
fert krygt zyn vaders Regement voetknechten,
o1. b.

- ſterft zonder kinderen in Vrankryk, 432.a.
– beweerdt de onafhankelykheyd van Viane tegens
Philips de II. 402.404. a.
Breederode (Wolfert) krygt na de dood van zyn

vader Jan Wolfert, een Ritmeeſtersplaats, 4o1.b.
-- ſterſt ongehuuwd, en is de laaſte van zyn
geſlacht, 403.a.
Breevoort door Du Terrail overrompeld, 22. a.

Brezé en Chatillon ſlaan het Spaanſche leger,
226. a.

-

Bridieu (Heer van) verdedigt Guize tegens de Span
jaarts, tot dat ontzet wordt, 357.b.
Briel

w

D ER VO O R NA A M ST E

ZA A K E N.

:

Chatillon en Brezé ſlaan het Spaanſche leger?

Briel door Prins Mauritz bezet, tot ongenoegen der
6. b.
an H.,
kids •'fº,

226. a.

byzondere Staaten van Holland, 1o3. a.
A

Broglio (Graaf) veroverde Kondé, 339.b.
Broek (Graaf van den) werpt zich binnen Kame
ryk, 424.b.

hiv.

Bruges (Jakob Niklaas van) en la Baume, Graaf

f,b 4.
dat zº.
» ",

van Sint Amour, wordt Landvoogd enz. van
Namen, zyn geſlagt, en legpenning, 39o. b.

Bruges (Lodewyk van) Ridder vvn 't Gulden Vlies,

ie Wºrk

Opperlandvoogd van Hollandenz tentyden van Phi
lips den Goeden, 39o.

ºy

»

r

7.%,t

P, n

" Jºr
-,

Wat '7

Brug-en-Gentſche vaart gegraaven, 523. a.
Brugge heeft de eerſte Koopmans beurs gehadt, 8o.
b

al. D.

Brun (Antoni) SpaanſcheAfgezant recht een groote
vreugdemaaltydaan, ter gelegenheyd van 't huuw
lyk van zyn meeſter, 34o. b. 341. a. b.
- Spaanſche Afgezant, zyn taal, en verwag
ting des Spaanſchen Konings, wegens de dood van
Willem den II. Prins van Oranjen, 364.a.

Brune (Johan de) Loontrekkend Raadsman van
Zeeland, ontwerpt een Gedenkpenning op de Al

gemeene Staatsvergadering, 362.b.

-

c#m. Konings Schepen aldaar verbrand » Jy4
3l. O.

Chriſtiaan, Hertog van Bronswyk en Lunenburg,
Biſſchop van Halberſtad, voegt zich by Mans

#eld, en zoekt den Koning van Boheeme te herſtel
len, 144. a.

- word by Fleury geſlagen, laat zyn arm af.
zetten, zyn dapperheyd, rooveryen, Munten,
tegens de Geeſtelyken, 145. a. b. 146.

#"
3. D.

Chriſtiaan de II. Hertog van Saxen, zyn penning,
en erfrecht op Gulik en Bergen, 65. a. b.

Chriſtina, Koningin van Sweeden, groot liefheb
ſter en aankweekſter der geleerdheyd, 29o.b.
- zeldzaame

hoedanigheden bezittende, en

# een ampteloos leeven

en royzen beluſt, ſtaat de

(roon ten voordeele van haar neef Karel Guſtaaf

af 396. a. b.

haar gedenkpenning, 398.
haar reyze door Braband en Holland naar
Italien, 397. a. b. 398. a.b.

-

Brunswyk door de hulpbenden van Frederik Hen
drik verloſt, 95': a.

-, verklaard zich tot Inſpruk in de Hoofdkerk

Bruſſel heeft eens zeven gekroonde hoofden binnen

Chiflet (Johan) vermaard lyfarts en geleerde, geeft

haare wallen gehadt, 341. b.
Bruſſelſche Schatkamer uyt hoe veel leden beſtaan

een beweerſchrift uyt over 'i geſchil van den voor

de , 5 I T.
Bruſſelſche Vaart, hoe en wanneer gegraaven, des

Roomſch. 398. b.

-

rang fitſſchen Vrankryk en Spanjen, ten voordeele
#
de # 3 &yn geſlacht, gaaven, gedenkpenning,
284. a. b.

zelfs zonderlingheid, en honderdjaarige legpenning Chimay (Aalbert Prins van) ſterft zonder kinde
daar op, 341. a.b.342. a. b.

ren, 179.338.

Buquoy (Graaf van) werpt een ſchans by Keyzers Chimay (Alexander Prins van) zoon van Karel
van Ligne en Anna van Croy, ſneuveld in de
verraſſing van Wezel, 172. a.

waard op, 2o.a.

- berend Grol, 23. a.
- door de Aartshertogen naar Gulik gezonden, - &jn geſlagt , en gedenkpenning, 179. a. b.

E- Vader van Aalbert en Philips, 338.b.

66. a.

- door Aalbert tegens de Boheemers gezonden,
122. b.

Chimay (Anna van ) dochter van Alexander 9

trouwd met den Graaf van Boſſu, en haar na
-

komelingſchap, 197, b.
Buëlins (Hendrik) voert voor hem en zyn nako Chimay. (Erneſt van)zoon van Aalbert,Onderkoning

- verdryft diezelve uit Moravie, 122.b.

lingen het wapen van het uytgeſtorven geſlacht van
Steenhout, 403 b.

- van Matarre, 338. b. 399. a.

22 1. b.

- Landvoogd van Namen enz. zyn geſlacht,
#via en legpenning , 338. b. 33. 9.

4.

Chimay (Philips van) erft dat Prinsdom door de
dood van zyn broeder Aalbert 179. b.
Buroug (Johan) ſchryft tegens de vrye zeevaart,

B#vend in Engeland ontdekt, en legpen
ning daar over, 21. a. b. 22.
Burgus (Pieter) een Genuees nopens het Zeerecht
door Graswinkel wederlegt, 233. b.

2l

Chiſi (Fabio) wordt Paus, en zyn bekwaamheyd
en pogingen tot de Vreede tuſſchen Vrankryk en
Spanje, 408. a. b.

C.

Chriſtyns (Johan) eerſte Hoofdbeſtierder der nieu
wee Hoogeſchoole tot Uytrecht, 23o. a.

hambre (Abt van) door Richelieu naar E
denburg gezonden, om onluſten in het Brit
ſche Ryk te verwekken, 265.a.

Chunchilung van een Kleermaaker opgekomen,
wordt een Zeeroover, en ſtaat na 't Ryk van
Sina yo1. a.

Chambre (Beatrix van la ) huysvrouw van Rey Clanleu (Heer van) berendt Dixmuyde, 304. a.
door toedoen van Richelieu onthoofd,
nier van Groothuyzen, 39o.
265. b.
Charlemont door de Spaanjaarden vruchteloos ge

ei:#

dreygd, 425. b.

Ciſoing , een der vier hooge gerichten der Kaſte

lenye van Ryſſel, en deszelfs wapenſchild, 2 26.
Chaſtre (Maarſchalk van) komt met het Franſche
Coleri
(Joris de) planter van den Meyſtaak, ter
leger by Maurits voor Gulik, 7o. a. b.
Charneſſë (de Baanderheer van) tot Buytegewoo

eeren van Prins Frederik Hendrik, 225. b.

men afgezant wegens Vrankryk aan den Staat ge Comines, een de vier hooge gerichten der Kaſtelenye
zonden, en zyn verrigtingen, 212. a. b. 2# b.
Charnaſſe door de Ruyter veroverd en geplonderd,
. 3.

c# door Kaſtelneau ſtormenderhand ingenomen
en verbrand, 404. a. b.
Chatillon belegerdt Sint Omer , en moet het we
derom verlaateu, 442.b.

van Ryſſel, en deszelfs wapenſchild , 226.

Court(Jakob dela) Gedenkpenning op de Algemeene
Staatſche vergadering, en dood van Prins Willem

den II. door hem gemaakt, an aan zyn Kleyn
zoon Jakob gegeeven, 364.365.
- (Pieter) Kleynzoon van Jakob, heeft zich een
onſterfelyke naam
door zyn Schriften

vree:
-

2

fy

B

L

A

D

W

tegens de Stadhouderlyke Regeering, 365.

Y

Z

E

R.

ring de Algemeene Staatsvergadering in 's Graa

venhaage, 361.a.
Crollius (Quiryn) loontrekkende Raadsman 's Her
Dongelberg, Heerlykheyd in Braband, hoe aan het
togenbos, 176.b.
huys van Argenteau gekomen, 309.
Croy. Anna van Croy, weduwe van den Prins van
Arenberg, ſchiet den Vogel met de voetboog, en
penning daar op, 1 14.b. I 15. a.b.

wanneer tot een Baronny en Graafſchap ver
heven, wapenſchild van dat Huys en legpenning,

Croy (Karel Alexander van) voor buytengewoon
Afgezant door de Aartshertogin naar Vrankryk

Dongelberg (Ridder Frans van) zyn Wapenſchild,

462.463.

-

en afkomſt, 309.
Donia (Frans van) buytengewoon Gezant der Staa
ten op de Munſterſche Vreedehandel, 289.a.
Penning, 153. a.b. 15.4. a. b.
Croy Havré (Klara van) dochter van Karel Ale Dorp (Luytenant Admiraal van) met een Vloot in
Zee, tot dekking der Haringbuyzen, 233. a.
xander van Croy, 154. a.
legt, wegens misnoegen van den Staat, zyn
Croy (Wilhelmina van) Gemalin van den Graaf
Luytenant Admiraals ampt neder, 247.a.
Karel Aalbert van Longueval, en haar legpen
Dort (Jan van) wort als hoofd der bezetting in S.
ning, 276.b. 277.
Salvador gelaaten, 155. b.
gezonden, 153. a.

zyn afkomſt, huwelyken, dood, en Gedenk

D.

DE (Adriaan)

Dortſche Kerkvergadering, haar verrichting, en
Gedenkpenning daar op, 104. a. b. 1oy. a. b.
bergt Huyg de Groot,

I 34 à

Damme, vruchteloos door Fredr. Hendr. aangetaſt,
249. b.

Dantzik door de Hollanders tegens de aanſlagen van
Zweeden gedekt, 422. a.
Danaus dochters, heur misdryf en ſtraf, 21 2. 21 5.
Daufiné, wanneer aan de Kroon van Vrankryk ge
komen, 246.

Deenemarken (Koning van) trekt vyftig duyzend
guldens 's maands van den Staat om den oorlog in
Duytſland voort te zetten, doch geſlagen zynde,
moet vreede maaken, 171. b.
verſtvaart de tol van de Zondt, maar moet
ze wcder afſchaffen, 79.b.

Deenſche leger by Lutter geheel geſlagen, 169. b.

1 12.b.

onkoſten derzelve, 1 14. a.
Druon, of Antigon, een reus tot Antwerpen, 123,

Dunbar. Nederlaag van 't leger van Koning Karel
den II. aldaar, en Gedenkpenning, 368.b.
Durlach (Markgraaf van) zoekt de zaaken van
den Koning van Boheeme te herſtellen, maar wort

door Tilly geſlaagen, 143. a. b.
Duſſen (Adriaan van der) legt op het leeven van
Maurits toe, en ontkomt, 152. a. b.
Duurte der Eetwaaren in den jaare MDcLxII. 5 o5'.
Duynkerken door den Hertog van Anguien bele
gerd, veroverd, en Gedenkpenning daar op, 295.
3.

door

Aartshertog Leopold veroverd, 37o.

a. b.

door Turenne belegerd, en na het ſlaan van

tydrekening, 447.

Delft weigerd het plakkaat ter herſtelling van de

Don Jan en Kondé, ingenomen, 431. a.b. 432.

miënte aan te neemen, 1o. b.
Deventer en de Ecdelen van Twent ſtellen zich te

a.b.

Gedenkpenningen daar van, 421.432.
- wordt den Engelſchen overgeleverd, 433.a
– door Karel de II. aan Lodewyk den XIV.
der, 42.2.a.
verkocht, 5 1o. a. b.
Diedenhove door het Franſche leger onderden Graaf
Gedenkpenning daar op, 5 1o.
van Fauquieres belegerd, en door Pikolomini ont
Duynkerkers loopen uyt, en worden door M. H.
zat, 25o. a. b.
Tromp geſlagen, 247. a. b.
- door de Françoizen aangetaſt en vermeeſterdt,

gens de Overijſſelſche verkiezing van een Stadhou

-

274.. a.

Dieren ( Huys te) in bezit van Prins Willem den
II. 35 1.a.

Diesdorf (Alexander) Stedevoogd van Rynberk,
geeft de Stad over, 21 I. b.
Dieſt door Fredrik Hendrik veroverdt, 226.a.

Diogenes zoekt menſchen met een lantaaren op de
middag, 212.

Duynkerker Kaapers doen veel afbreuk aan de Ne
derlandſche Koophandel, en voorzorg der Staa
ten daar tegens, 165. 186.a. 275. a. b. 276. a.
door Peter Heyn veroverd, 186. a.b.
legpenning op heur Zeeroof, 276.

Duynkerkſche Schepen door Kats geſlagen, 294 b.
Zeeraad opgerecht , 164.a.

Duyns. Zeegevegt aldaar tuſſchen d'Ocquendo en

Tromp, daar de Spaanſche vloot geſlagen wordt,
Diomedes en Glaukus verwiſſelen hunne wapenen, 16.
Disfort (Kornel) bezet een der Schanſen aan den
25 1. a.b. 252.a.b.
1ſſel, 183. b.
Duysburg door Frederik Hendrik veroverd, 184a.
Dixmuyde door Rantzau veroverd, 304. a.b.
Duyſt van Voorhout door Prins Willem de II in
door la Ferté heroverd, 436. a.

Does (Heer van der) door Frederik Hendrik aanden

verzekering genomen, en naar Loeveſteyn ge

zonden, 343 b.

Heer van Valkenburg in 't Prinsdom van Oranje Dyk (Adriaan van) legt op het leven van Maurits
gezonden, wordt aldaar mishandeldt en de ſtadt
toe, en wort onthoofd, 152. a.b.
ontzegt, 194b.
E.
Dokkumer Trekvaart gemaakt, en Gedenkpenning
daar van, 41 9. a. b.
Dolfyn om een Anker geſlingerd, een zinnebeeld van
benezer waarom op de Geldſtukken en Pennin
maatigheid, 38.
gen van Deenemarken, 446.474.
waarom de naam van den Kroonprins van Elderen. Het huys van Elderen verwiſſeld zyn
Vrankryk, 246.
naam in Kroonendaal, waar van de eerſte was

aan Vrankryk gehooren, 494. a.
Doma (Pibo van) opendt door een ſierlyke Redevoe

Johan van Elderen, zyn Geſlachten Wapenſchild,
521.b. f22.
-

Eli

DE R. v o o R N A A Ms T E z A A K E N.
Elizabet, Dochter van de Koning van Vrankrijk,
trouwt met de Kroon-Prins van Spanjen Phi

Faber (de Markgraaf) belegerdt en verovert Stenay,
39 I. a.

Fagel (Francoys) zyn muntkabinet 32. b.378. b.

lips de IV. 93. b.
- ſterft, 28o. a.b.
– haar Gedenkpenning, 281.

Falempin, een der vier hooge gerichten der Kaſte
lenye van Ryſſel, en deszelfs wapenſchild , 226.

Elizabet, Aartshertogin, treft den Papegaai met de Fairfax (Thomas) Ridder, Opperbevelhebber van
de Krygsmagt des Parlements, zyn handel, en
voetboog, en vreugde daarover tot Bruſſel, mits

gaders haar Gedenkpenning , 93.a b., .

n

Ter

-

Embden, en 't beſte gedeelte van Ooſtvrieſland,
wort door Mansveld aan de Staaten voor een

") l
-

*, zº

368. a.

Faiskardo ſlaat de vloot van Hauteyn door ſtorm

ſomme geld ingeruymd, 1 54.b.
* »

Gedenkpenning, 336. b.
het Engelſche leger te gebieden,

T338 weygerdt

- Verſchillen der Stad met hun Graaf, bezet

verſtrooid, 24. a. b.

ting der Staaten aldaar, beding by de Vreede, Fazanteneyland in de Rivier Bidaſoa, vermaard
en Gedenkpenning te diergelegenheyd, 318ab 319.
Emmerik, Rees, en andere plaatzen door Maurits
ingenomen, 92. b.

wegens de Vreede aldaar tuſſchen Spanjen en

Vrankryk geſlooten, en Gedenkpenningen daar van
453 b.454.

-

Engelſch Parlement onder Kromwel begint vyand Farnambuko onder de gehoorzaamheydder Weſtindi
ijkheden tegens de Nederlanden, 369. a.b.
- zegt de Vereenigde Geweſten den oorlog aan,

*, tºt
5: h:
ak:

TNT

't

-:

naam van een Gemeenebeſt - zinnebeeld van Johan de IV. Koning van .

munten, 374 b.
- wordt looſlyk en geweldig van Kromwel ont
bonden en afgeſchaft, 375. a.
- weder een nieuw beroepen, het geen door
Kromwel verdeeld hem tot Beſchermer verklaardt,

379. a. b.

-

-

T

landſche Vloot tot hoe groot een top geſtegen,

vorſt Ë en geeft hem de Opper-en Nederpalts,
I 2 I. D.

en Gedenk

Ferdinand de III. Roomskeyzer, maakt de Ryks

penning daar op, 531. a. b.
Enhold (Adolf van) verraſt Schenkenſchans, 228.

Epicharmus van Syrakuza, uytvinder van 't Bly

vreede tot Munſter en Oſnabrugge, en Gedenkpen
”ingen daarop, 319.32o.321:322.324.325.326.
Ferdinand Aartshertog en zyne Gemalin Anna de
Mediſis ontfangen de Koningin Chriſtina tot In

el, 498. a.
(Simon) voerd het woord voor de Ar
E#
Kerkvergadering, 104.

Ferdinand, Kardinaal, Broeder van Philips de IV.
Koning van Spanjen, trekt na de Nederlanden,

miniaanen in de Dortſche
b. 1of. a.

-

- zyn verdienſten, lotgevallen , dood, en Ge
denkpenning, 269. a. b.
Erneſt van Beijere, Biſſchop van Keulen , zyn

lof, dood en Legpenning daar op,77. a.b.
Eſchelle (Baanderheer van) gevangen, 268. a.
Eſchylus, uytvinder der mommery en andere too
neelſieraden , 498. a.

-

-

Eſpagne (Johan d') doet een Predikaatſië ter ge
legenheyd dat Frederik Hendrik Ridder wort van
den Hoosband, 168. a. b.

endon
to'ſ,

18,1
II in
jn g”
Wariſ!

'enniſ

Monkada gevangen genomen te worden, 22o. a.
Eſtian (Markgraaf van) kwyt zich manlyk voor
Maaſtricht, zo6.
Eſtrades (Graaf van) Afgezant van Vrankryk,
openbaard de voorſlagen van een Huwelyk tuſſchen
Vrankryk en Spanjen, 't geen van verren uytzicht
by den Staat is, 297. a.

- Afgezant van Vrankryk aan Engeland en
Holland, en zyn afgerichtheyd, 51o. a. b.
Eſtrade (Kornel d') ſluyt wegens Vrankryk een
nader verbond met den Staat , 285. a.

om daar het hooge bewind te voeren, zzz. a.
223. a. b. 22.4. a. b.
ſlaat den Graaf van Saxen Weymar, en

dwingt Nordlinge tot de overgaave, 222.b.
--

zyn Gedenkpenningen, 223.224.
zoekt vergeefs Breda te ontzetten, 237.a.
belegerd en veroverdt Venlo, 237.a.b.
ook Roermonde, 237. b.
ſlaat het Staatſche Leger by Callo, 242. a.

- ontzet Gelder, en valt in de achterhoede van

Fredrik Hendrik, 243. a. b.
derd den toeleg van Fred. Hendr, die in Vlaan
ren was ingevallen, 249. a. b.
- redt weder Gulik van belegerdt te worden,
2yo. a.

zoekt vergeefs Arië te ontzetten, 459. a.b.
- nootzaakt het Franſche Leger, by gebrek van
eetwaaren te vertrekken, en herneemdt Arië,
26o. a. b. 261. a. b.

- wort ziek, en ſterft, 261. a. b.

zyn roem, en begraavenis, 262. a.b.
Ferdinand van Beyere wort Prins en Biſſchop van

Evertzoon (Jan) ſpringt Trompby in de zeeſlag tee

Luyk, en zyn inhaaling aldaar, en Gedenkmunt,

gens Blaak, 373. b.
Evertzoon(Kornelis) ſneuveld door een Kanonko

F# (de Overſte) tot Stedevoogd van 't Sas van

gel, 545 , a.
je tij
nſtil,

ſpruk, 398. b.

Eſpinoy (Prins van) ontkomt het gevaar van door - ontzet de Schanſe van Sint Job , en verhin

- zyn Gedenkpenning, dapperheyd, en verdien
idzjn

tegen hem, 1 18. a. b.

- verheft den Hertog van Beyeren tot Keur

a. b.

22:5

1 17.

Engelſche hoogmoed wegens het ſlaan der Hol

- Roofzucht voor Bergen geſtraft,

b.

- zyn Strooypenningen en Gedenkpenningen, 1 16.

- doet Boheeme in den Ryksban, 123. b.

28. b.

6.a.

II O. UD.

-

aan 433. a.

lº M?
rStad

Portugaal, 257.
, Koning van Boheeme, wordt Keyzer

FE#

- Hongaryen, Boheemen en Ooſtenryk kanten zich

- bied Kromwel de Koninklyke waardigheid

M H.

een zinnebeeld der verryzeniſſe,

2. I N5.

69. b.

–## het geld op

ſche Maatſchappy gebragt, 1o3. a. b.

F#wege ,

ſten van zyn geſlacht, 55o. 55 1.

, Euripides enSofokles volmakendeTooneelſpelen,498a.
II. Deel.

85. a.b.

Gent aangeſteld, 279. b.
Ferté (Maarſchalk la) ontzet Arras, 393.b.
- belegerdt en veroverdt Sint Ghillain, 4oy.b.
- belegerdt Valenſyn, wordt door Don Johan ge
D

f

B

L

A

D

W

Y

belegerdt en verovert Montmedi , 425.a.b.
426. a. b.

R.

#

– veroverd Wynoxbergen, Veurne, Dixmuy

3. D.

de en Grevelingen, 436. a.

- laat Oldenzeel door Erneſt van Naſſouw weg

Feuquieres (Graaf van) belegerdt Diedenhove,

nemen, 166. a.

wordt door Pikolomini geſlagen en gevangen, 25o.
a. b.

-

# aanſlag

op Hulſt en Hulſter Ambacht,

166. b.

Frederik de III. Koning van Deenemarken, doet
Zweede den oorlog aan, en veroverd verſcheyde

- wordt Ridder van den Hoosband, plechtig
heyd daar ontrent waargenomen, en Gedenkpen
ningen, 167. a. b. 168.
- trekt als Opperadmiraal,voorden tienden pen
ning, wel zeven tonnen ſchats uyt de veroverde
Spaanſche Zilvervloot, 173. a.
– belegerd en veroverd 's Hertogenbos, en Ge
denkpenningen daar op, 18o. a.b. 181.183.184.
zyn Gedenkpenning wegens de verovering van
Wezel, 178. 18o. 193 194.
veroverd de Schanſſen, Sint Antoni en Iza
belle, 18o.b.
- veroverd Duysburg, de Schanſſen aan den
Yſſel, en verjaagd den Wyand uyt de Veluwe,
184. a.b.
– - Gedenkpenningen daar op, 184.
- - Gedenkpenning op de verovering van Far
nambuko enz. 193. 194.
- ſluyt een nader beſchermend Verbond met
Vrankryk, 194. a.
- is in groot gevaar om zyn Prinsdom van O
ranje, door de trowloosheyd van zyn Stedehouder
te verliezen, 194. a. b. 195. a. b.

Steden in 't Sticht van Breme enz. die wederver

laaten moet, 438. a.
laat zich binnen Koppenhage inſluyten , en
door den Koning van Zweede belegeren , 441.b.
-

verdedigt zich manhaftig, en zyn Gedenk
penning, 442.a.b. 446. a. b.449.
bezoekt en verwelkomt den Heer van Ob

dam, 446. a.
laat een treffelyk geſchenk doen aan de Ruy
ter, dien hy prachtig benevens de Nederlandſche
Afgezanten onthaaldt, 447. b. 448. a. b.
ſluyt den Vreede met de Zweeden, en Ge
denkpenningen daar van, 474. a. b.
– belooft den Oorlog tegens Engeland te zullen
verklaaren, 55 1. a.
Frederik III. Keurvorſt van Saxen , zyn beeldenis

op de Gedenkmunten van het eerſte jubeljaar der
Luyterſchen, 1oo.
Frederik de V. Keurvorſt van de Palts, trouwd
met de eenige Dochter van Koning Jakob, komt
in Holland, en word Ridder van den Hoosband
87. a. b.

- doet een vergeefſchen inval in Vlaanderen,
I 96. a.

Gedenkmunten van hem en zyne Gemalin,
88. I zo.

- zyn Gedenkpenningen wegens de groote zeege

wordt Koning van Boheeme, 1 19. b.
zyn Strooipenningen en Gedenkpenningen, 12o.
– uyt het veld geſlaagen, vlugt naar Holland,

op de Zeeuſche ſtroomen behaald , 197. 198.

-

I 99. 2OO.

--

-

- zyn Gedenkpenning op het ſlaan van d'Ok
quendo, 2o1.
veroverdt Venlo en Roermond, 205.a.

-

I 2 I. 3. D.

E

- volgt zyn halve Broeder Maurits in alle zy
me Staaten en Goederen op, 16o. b.
zoekt Spinola voor Breda op te ſlaan, doch
den aangeboden veltſlag niet waagen, 161.

ſlagen, en gevangen genomen, 415. a.

442. a.

Z

-

e

3 trekt weder in ſtilte uyt Holland, en voegt
zich by den Graaf van Mansvelt, 143. a.
ten zynen opzicht word er een ſtilſtand van
/Wapenen geſlooten tuſſchen Engeland en de Aarts

belegerdt en veroverdt Maaſtricht, 2oy. a. b.
- wint Lingen , en Gedenkpenning daar op,

# ertogin, I 53. a.

– bemagtigt Rynberk , en Gedenkpenning daar

2oy. b. 206.
op, 2 II. a. b.
– belegerdt Breda, ter ontzet van Maaſtricht,

vat hoope op om door Guſtaaf Adolf herſteld
te worden, en Gedenkpenning daar op, 204. a.
– wordt ziek, en ſterft tot Ments, 204 b.
Frederik Hendrik veroverd 't Graafſchap Ravens

en breekt weder op, 221. 222. a. b.

- vereenigdt zich met het Franſche leger, en ver
overd Tienen en andere plaatzen, 226. a. b.
– veroverdt Dieſt, 226. a.
belegerdt Loven, verlaat het zelve, enſcheyd
van het Franſche leger, dat verſmeldt, 227.a.b.
- vat miſnoegen tegens Richelieu op, 227. a.
– zyn aanſlag op Gelder miſlukt door het verlies

berg, voor den Prins van Brandenburg, 95.a.
zend hulpbenden aan den Graaf van Solms
om de Stad Brunswyk te hulp te komen, 95.a.
met hulpbenden naar Boheeme gezonden,
129. a. b.

trekt weder te rug, 13o.b.
van Schenkenſchans, 228. b.
– wort door den Staat beſchonken met de jaar
lykſche inkomſten van de in beſlag genomene goede - belegerd en wint Breda, 237. a. b.
ren van den Huyze van Waſſenaar, 15 1.
Gedekpenning daar op, 238.
wordt door den Staat met twintig duyzend -- wordt tot Hoofd der Ridderſchap verkoren,
227. b.
guldens begiftigd, 156. a.
van den Koning van Vrankryk den
– tuſſchen hem en de oudſte dochter van den
Landgraaf Maurits van Heſſen word een huuw
tytel van zyne Hoogheyd, Welke door den
lyk beſloten en weder afgebroken, 15-8. b.
Staat goedgekeurdt wordt, 24o.
zyn aanſlag op Antwerpen verydeld, 242. a
b trouwd Amalia Gravinne van Zolms, 158.
2l. O.
belegert Gelder, doch moet het weer verlaa
hun beyder Gedenkpenning, 15-9. 16o.
ten, 242.b. 243: a.
-

krygt van de Staaten een huuwlyksgifte van
vyfentwintig duyzend guldens renten, 166.
wordt t'onrecht gemeenlyk Frederik Hendrik

genoemd, wyl na zyn Peters genoemd is Hendrik
Frederik, 162.

–#w

laat den Koning van Vrankryk over de ge
boorte van een Dolfyn door Hendrik van Naſ
ſouw begroeten, 245. b.
- doet een inval in Vlaanderen, maar voerd
weynig uyt, 249. a. b. 2yo. a.
- zoek?

DE R

V O O R N A A M S T E ZA A K E N.
– zoekt den Spanjaard vergeefs tot een hoofd Gamarra (Don Eſtevan van) recht groote vreug
debryven over de geboorte van Philips Proſper,
treffen te brengen , 249. b.
zoon van Philips den IV. aan, en laat een zil
– veroverd het huys te Gennip, 25 9. a.
“Ceremy
ten dien eynde ſlaan, 428. b.
– zyn Gedenkpenning ter gelegenheyd van bet
429.
a.
D.
huuwlyk van zyn zoon Willem, 264. a. b.
houd door verzoeken en bedreygen Richelieu Gaſtion belegerd en veroverd Armentiers en Mee
nen, 286. b. 287. a.
in gunſt van Lodewyk den XIII. 266. a.
verhindert de Spaanſche den Keyzer byſtandt Geelkerken (Philips) doet den eerſten dienſt in de
Kerk van Oudshoorn, 5 12.b.
te doen, 268. a.b.
– houdt den Spanjaart een geheel jaar bedry Geeſtelykheyd van Vrankryk doet groote poogingen
om Lodewyk de XIV. tot Vrede met Spanjen te
veloos, 273. b.
beweegen, doch wordt verachtelyk afgeweezen,
veroverd 't Sas van Gent, en andere Schanſ
414. a. b.
ſen, en Gedenkpenning daarop, 278. a b.279. a.b.
ſcheydt zyn Leger, en wordt zeer ſtatelyk in Geeſteranus (Kornelis) onder de zaamgeſwoorne

alle SJ
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Remonſtranten tegens het leeven van Maurits,

den Haag ontfangen, 28o. a.

tº Gº.

belegerdt en verovert Hulſt, en Gedenkpen

A4
ººi,

ning daar op, 287. a. b. 288.

'n E.

294. a. 296. a.

krygt een ſwakke geſteltenis des ligchaams,

,

'

Floriszoon (Peter) Hollandſche Onderadmiraal,
4.

ſneuveldt in de Zeeſlag tegens de Zweden, 444.b.

stisfa.

Fontarabien door de Spanjaarts ontzet, 243. b.

Formoza en Tayowan verlooren, yo1. a. yoy. a.
zi

mººi

Fourdyn (Omer van) een Brabands Edelman
voerd binnen Breda door Fred. Hend. belegerd,

tin 0

het gezag, 237. a.

Forneau (Johan van) Heer van Kruykenburg enz.

gevaar

Graavenhaage gezonden om over een Vrede te han
delen, 26. b.

zyn Gedenkpenning, ſlaande op het gemaakte
wederzyts verdrag, en aanſtaande Vreede, 298.
- zyn ziekte, begraaving, dood, lof, en Ge
denkpenning, 298. b 299. a. b.

m 4'n 3,

»

maar komt vry, 152. a. b.

Geevaarts (Johan) door de Aartshertogen naar 's
Gelder aanſlag van Maurits daar op miſlukt, zo b.
door Frederik Hendrik belegert en verlaaten,
242.b. 243.a.

die weder een vruchteloozen aanſlag ſmeedt,
2. Jo. a.

Gent (Otto van) Heer van Diede, en Stedevoogd
van Emmerik, verraſt Wezel, 177. b.
zyn belooning, 18o.a.

Stedehouder van Wezel, beſchiet de groote
Schans omtrent Rynberk, 21 1.a.
Gennip (Huys te) aan de Spaanſche zyde verſterkt,
tegens de verbintenis, 228. a.
dient dus tot voorwendzel van een

-

218.228.229.

François, Broeder van Karel, wordt door toedoen

trainer,
ºf"
ºf,

van den Aartshertog Leopold, Hertog van Lot
teringe, 39o. a. b.
verlaat de Spaanſche zyde, en gaat tot Vrank
ryk over, 409. a. b.
Franſch Leger verſmelt in Brabant door toedoen van
Frederik Hendrik, 227. a. b.

vººr
zegt

y-, 158.

in d'0%

Franſche Vrybuyters door de Ruyter genomen, oor

A.

zaak van verwydering tuſſchen Vrankryk en de

of ab.
duir ºp,

Staaten, 424. a.

Fruythoorn, zinnebeeld der vruchtbaarheyd, 357.
Funen door de Koning van Zwede overweldigt,

ººg dit
O. 44 I •
-

ji. ',

nieuwe Vreedehandel, 229. a.

- door Frederik Hendrik verovert,
259. a.

tweede huysvrouw van Karel Alexander van
Croy, 154. a. b.

Gent. Armoede aldaar wegens de elenden door ge
brek aan eetwaaren en opſtopping van volk, 437b.
Gent-en Brugſche Vaart gegraaven, 5-23. a.
Gent (Barteld van) buytengewoon Gezant van den
Staat op de Munſterſche Vreedehandel, 289. a.

Gerritszoon (Kornelis) ſwager van Slatius, legt
op het leeven van Maurits toe, en wort onthoofd,

-

F#e

152. a. b.
( Graaf van) begeeft zich na het
Lotteringſche Leger, om 't zelve te ſtillen , we Gersdorf (Adolf) Landvoogt van Launits, 124a.

gens 't gevangen neemen van den Hertog, 39o a.
en ver

b.
en ſkyd

:-.ab.

- heeft het meeſte bewind in de Ooſtenrykſche
Nederlanden, tot groot ongenoegen van den Aarts
hertog Leopold, 409. a.
G.

rtºren,

aleyen (Spaanſche) van Spinola,door de Zeeuwen
overwonnen,en Legpenning daar op,4. a. b. 5.
Galen (Barent van) Biſſchop van Munſter, is on

eenig met die Stad, 486: a. b.

:4: 4
verlaſ

belegert Munſter, 486. b.
– brentze gewapenderhand onder zyn macht,
487. b.
– zyn vreugde en Gedenkpenning daar over,

W

Naſ

maakt Vreede, 542. a.

Galen (Jan van) weergalooze overwinning door hem

op Bodley en Appleton behaald, 272. a. b.
r wºrd
- uit!

Glaukus en Diomedes verwiſſelen hunne wapenen,
Gloçeſter ( Hertog van) Broeder van Karel de II.
ſterft aan de Kinderpokjens, 489. a.
Goch (Ridder Johan) beraamdt de punten van een
Verbond tuſſchen de Nederlanden en Veneetſië,
128. a.

komt uyt Brazil te huys, en doet verſlag
van de zaaken aldaar, 38o.a.
Goch (Johan) afgezondene na de Aartshertogin,
nopens het geſchil van den Godsdienſt in de Meye
ry van 's Hertogenbos, 181. b.
-

Goch (Michiel van) Staatſche Afgezant in En

488.

doet den Nederlanden den Oorlog aan, 532.a.
dig.

Glarges (de) Bewindsman, 5 12.a.
I6.

ºf verſt

jaar is

gevangen genomen, 125. a.

- krygt vermoeden van de trouwloosheyd der Gezanten der vreemde Hoven met hoedanige Ge
denkpenningen door den Staat beſchonken worden,
Lotteringers, 409. b.

l", a.

rºk den

-

Genoveva, dochter van den Markgraaf van Urfé,

ſterft, en zyn Gedenkpenning, 272, b, 273.

geland, doet opening van den heymelyken handel

der Engelſchen met de Brabanders, 543. b.
Godsdienſt in 't H. Roomſche Ryk, hoe by de Mun

ſterſche, Paſſauſche en Osnabrugſche Vreede vaſt
geſteld, 319.b.
D 2
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ſlagen, en gevangen genomen, 41 5. a.
– belegerdt en verovert Montmedi , 425.ab.
426. a. b.
– veroverd Wynoxbergen, Veurne, Dixmuy
de en Grevelingen, 436. a.

- volgt zyn halve Broeder Maurits in alle zy
ne Staaten en Goederen op, 16o.b.
- zoekt Spinola voor Breda op te ſlaan, doch
durft den aangeboden veltſlag niet waagen , 161.

Feuquieres (Graaf van) belegerdt Diedenhove,
wordt door Pikolomini geſlagen en gevangen, 25o.

- laat Oldenzeel door Erneſt van Naſſouw weg

a. b.

a.b.

nemen, 166.a.

zyn aanſlag op Hulſt en Hulſter Ambacht,

Frederik de III. Koning van Deenemarken, doet
Zweede den oorlog aan, en veroverd verſcheyde
Steden in 't Sticht van Breme enz. die wederver

laaten moet, 438. a.
-– laat zich binnen Koppenhage inſluyten, en
door den Koning van Zweede belegeren , 441.b.
+42. a.

verdedigt zich manhaftig, en zyn Gedenk

penning, 442.a.b. 446. a. b. 449.

166. b.

- wordt Ridder van den Hoosband, plechtig
heyd daar ontrent waargenomen , en Gedenkpen
ningen, 167. a. b. 168.
- trekt als Opperadmiraal ,voorden tienden pen
ning, wel zeven tonnen ſchats uyt de veroverde
Spaanſche Zilvervloot, 173. a.
– belegerd en veroverd 's Hertogenbos, en Ge

denkpenningen daar op, 18o. a.b. 181.183.184.

– bezoekt en verwelkomt den Heer van Ob

– zyn Ged mkpenning wegens de verovering van
dam, 446. a.
Wezel, 178. 18o. 193 194.
– laat een treffelyk geſchenk doen aan de Ruy - veroverd de Schanſſen, Sint Antoni en Iza
belle, 18o.b.
ter, dien by prachtig benevens de Nederlandſche
Afgezanten onthaaldt, 447. b. 448. a. b.
- veroverd Duysburg, de Schanſen aan den
– ſluyt den Vrcede met de Zweeden, en Ge
7ſſel, en verjaagd den Wyand uyt de Veluwe,
denkpenningen daar van, 474. a. b.
184. a. b.
belooft den Oorlog tegens Engeland te zullen – – Gedenkpenningen daar op, 184.
verklaaren, 55 1. a.
- - Gedenkpenning op de verovering van Far
Frederik III Keurvorſt van Saxen, zyn beeldenis
nambuko enz. 193. 194.
op de Gedenkmunten van het eerſte Jubeljaar der – ſluyt een nader beſchermend Verbond met
Luytenſchen, 1oo.
Vrankryk, 194. a.
Frederik de V. Keurvorſt van de Palts, trouwd - is in groot gevaar om zyn Prinsdom van O
ranje, door de trowloosheyd van zyn Stedehouder
met de cenige Dochter van Koning Jakob, komt
in Holland, en word Ridder van den Hoosband
te verliezen, 194. a. b. 19y. a. b.
87. a. b.
doet een vergeefſchen inval in Vlaanderen,
I 96, a.
Gedenkmunten van hem en zyne Gemalin,
88. I zo.

- zyn Gedenkpenningen wegens de groote zeege

– wordt Koning van Boheeme, 1 10. b.
-- zyn Strooipenningen en Gedenkpenningen, 120.
- uit het veld geſlagen, vliegt naar Holland,
13 1. a. b.
-

– trekt weder in ſtilte uit Holland, en voegt
zich by den Graaf van Mansvelt, 143. a.
en zyncn opzicht word er een ſtilſtand van
// apen en geſlooten tuſſchen Engeland en de Aarts
ertogin, 1 y 3. a.
vat hoope op om door Guſtaaf Adolfherſteld
te worden, en Gedenkpenning daar op, 2o4. a.
wordt ziek, en ſterft tot Ments, 204. b.

Frederik Hendrik veroverd 't Graafſchap Ravens
berg, voor den Prins van Brandenburg, 95.a.
zend hulpbenden aan den Graaf van Solms

om de Stad Brunswyk te hulp te komen, 95.a.
met hulpbenden naar Boheeme gezonden,
129. a. b.

– trekt weder te rug, 13o.b.
– wort door den Staat beſchonken met de jaar
lykſche inkomſten van de in beſlag genomene goede
ren van den Huyze van Waſſenaar, 15 1.
wordt door den Staat met twintig duyzend
guldens begiftigd, 156. a.
– tuſſchen hem en de oudſte dochter van den
Landgraaf Maurits van Heſſen word een huuw

lyk beſloten en weder afgebroken, 15-8. b.
- trouwd Amalia Gravinne van Zolms, 158.

op de Zeeuſche ſtroomen behaald , 197. 198.
I 99. 2OO.

– zyn Gedenkpenning op het ſlaan van d'Ok
quendo, 2o1.
veroverdt Venlo en Roermond, 205.a.
- belegerdt en veroverdt Maaſtricht, 2of. a. b.

– wint Lingen , en Gedenkpenning daar op,
2oy. b. 206.

– bemagtigt Rynberk , en Gedenkpenning daar
op, 21 I. a. b.
– belegerdt Breda, ter ontzet van Maaſtricht,
en breekt weder op, zz 1. 2 22. a. b.
– vereenigdt zich met het Franſche leger, en ver
overd Tienen en andere plaatzen, 226. a. b.
– veroverdt Dieſt, 226. a.
– belegerdt Loven, verlaat het zelve, enſcheyd
van het Franſche leger, dat verſmeldt, 227. a. b.
– vat miſnoegen tegens Richelieu op, 227. a.
– zyn aanſlag op Gelder miſlukt door het verlies

van Schenkenſchans, 228. b.
– belegerd en wint Breda, 237. a. b.
Gedekpenning daar op, 238.
-- wordt tot Hoofd der Ridderſchap verkoren,
237. b.
-- verkrijgt van den Koning van Vrankryk den

tytel van zyne Hoogheyd, Welke door den
Staat goedgekeurdt wordt, 24o.

hun beyder Gedenkpenning, 15-9. 16o.
krygt van de Staaten een huuwlyksgifte van

– zyn aanſlag op Antwerpen verydeld, z42. a
belegert Gelder, doch moet het weer verlaa
ten, 242.b. 243. a.
laat den Koning van Vrankryk over de ge

vyfentwintig duyzend guldens renten, 16o.
wordt t'onrecht gemeenlyk Frederik Hendrik
genoemd, wyl na zyn Peters genoemd is Hendrik

boorte van een Dolfyn door Hendrik van Naſ
ſouw begroeten, 24f. b.
- doet een inval in Vlaanderen, maar voerd

a.b.

Frederik, 162.

weynig uyt, 249. a. b. 2yo. a.
- zoek?
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- zoekt den Spanjaard vergeefs tot een hoofd
1

treffen te brengen, 249. b.

42.0

-

veroverd het huys te Gennip, 259. a.
zyn Gedenkpenning ter gelegenheyd van bet
huuwlyk van zyn zoon Willem, 264. a. b.
houd door verzoeken en bedreygen Richelieu
in gunſt van Lodewyk den XIII. 266. a.
verhindert de Spaanſche den Keyzer byſtandt
te doen, 268. a.b.
– houdt den Spanjaart een geheel jaar bedry
veloos, 273. b.
veroverd 't Sas van Gent, en andere Schanſ
ſen, en Gedenkpenning daarop, 278.a b.279. a.b.
– ſcheydt zyn Leger, en wordt zeer ſtatelyk in

1%,

den Haag ontfangen, 28o. a.

ZA A K E N.

Gamarra (Don Eſtevan van) recht groote vreug
deb/jven over de geboorte van Philips Proſper,
zoon van Philips den IV. aan, en laat een zil

veren Gedenkpenning ten dien eynde ſlaan, 428. b.
429. a. b.

Gaſtion belegerd en veroverd Armentiers en Mee
nen, 286. b. 287. a.

(Philips) doet den eerſten dienſt in de
Kerk van Oudshoorn, 5 12.b.

Geelkerken

Geeſtelykheyd van Vrankryk doet groote poogingen
om Lodewyk de XIV. tot Vrede met Spanjen te
beweegen , doch wordt verachtelyk afgeweezen,
414. a.b.

Geeſteranus (Kornelis) onder de zaamgeſwoorne
Aemonſtranten tegens het leeven van Maurits,

belegerdt en verovert Hulſt, en Gedenkpen
ning daar op, 287. a. b. 288.
krygt een ſwakke geſteltenis des ligchaams,

maar komt vry, 152. a. b.
Geevaarts ( Johan) door de Aartshertogen naar 's

Graavenhaage gezonden om over een Vrede te han
delen, 26. b.

294. a. 296. a.

zyn Gedenkpenning, ſlaande op het gemaakte
wederzyts verdrag, en aanſtaande Vreede, 298.
zyn ziekte, begraaving, dood, lof, en Ge
denkpenning, 298. b 299. a. b.
Floriszoon (Peter) Hollandſche Onderadmiraal,
ſneuveldt in de Zeeſlag tegens de Zweden, 444.b.
Fontarabien door de Spanjaarts ontzet, 243. b.

Formoza en Tayowan verlooren, yo1. a. yoy. a.
Fourdyn (Omer van) een Brabands Edelman
voerd binnen Breda door Fred. Hend. belegerd,

Gelder aanſlag van Maurits daar op miſlukt, zo b.
door Frederik Hendrik belegert en verlaaten,
242.b. 243.a.

die weder een vruchteloozen aanſlag ſmeedt,
2. yo. 3.

Gent (Otto van) Heer van Diede, en Stedevoogd
van Emmerik, verraſt Wezel, 177. b.
zyn belooning, 18o.a.

Stedehouder van Wezel, beſchiet de groote
Schans omtrent Rynberk, 21 1.a.
-

Gennip (Huys te) aan de Spaanſche zyde verſterkt,

het gezag, 237. a.

Forneau (Johan van) Heer van Kruykenburg enz.

tegens de verbintenis, 228. a.
- dient dus tot voorwendzel van een

218.228.229.

François, Broeder van Karel, wordt door toedoen
van den Aartshertog Leopold, Hertog van Lot
teringe, 39o. a. b.
verlaat de Spaanſche zyde, en gaat tot Vrank
ryk over, 409. a. b.
Franſch Leger verſmelt in Brabant door toedoen van
Frederik Hendrik, 227. a. b.

nieuwe Vreedehandel, 229. a.

- door Frederik Hendrik verovert,
259. a.

-

Genoveva, dochter van den Markgraaf van Urfé,
tweede huysvrouw van Karel Alexander van
Croy, 154. a. b.

Gent. Armoede aldaar wegens de elenden door ge
brek aan eetwaaren en opſtopping van volk, 437b.
zaak van verwydering tuſſchen Vrankryk en de Gent-en Brugſche Vaart gegraaven, 5-23. a.

Franſche Vrybuyters door de Ruyter genomen, oor
Staaten, 424. a.

Fruythoorn, zinnebeeld der vruchtbaarheyd, 3 r7.
Funen door de Koning van Zwede overweldigt,
O. 4-4 I-

-

F#e

( Graaf van) begeeft zich na het
Lotteringſche Leger, om 't zelve te ſtillen , we

Gent (Barteld van) buytengewoon Gezant van den
Staat op de Munſterſche Vreedehandel, 289. a.

Gerritszoon (Kornelis) ſwager van Slatius, legt
op het leeven van Maurits toe, en wort onthoofd,
1 52. a. b.

Gersdorf (Adolf) Landvoogt van Launits, 124a.

gens 't gevangen neemen van den Hertog, 39o. a.
krygt vermoeden van de trouwloosheyd der

Lotteringers, 409 b. .

. ..

- heeft het meeſte bewind in de Ooſtenrykſche
Nederlanden, tot groot ongenoegen van den Aarts
hertog Leopold, 409. a.

gevangen genomen, 125. a.

Gezanten der vreemde Hoven met hoedanige Ge
denkpenningen door den Staat beſchonken worden,
5 3.

G#e

(de) Bewindsman, 5 12.a.

Glaukus en Diomedes verwiſſelen hunne wapenen,
I6.

G.

aleyen (Spaanſche) vanSpinola,door de Zeeuwen
overwonnen,en Legpenning daar op,4. a. b. 5.
Galen (Barent van) Biſſchop van Munſter, is on

eenig met die Stad, 486: a. b.
belegert Munſter, 486. b.
brentze gewapenderhand onder zyn macht,
487. b.
– zyn vreugde en Gedenkpenning daar over,
88.

4"

doet den Nederlanden den Oorlog aan, 532a.
maakt Vreede, 542. a.

Galen (Jan van) weergalooze overwinning door hem
op Bodley en Appleton behaald, 272. a. b.
– ſterft, en zyn Gedenkpenning, 272.b, 273.

Gloçeſter ( Hertog van) Broeder van Karel de II.
ſterft aan de Kinderpokjens, 489. a.
Goch (Ridder Johan) beraamdt de punten van een
Verbond tuſſchen de Nederlanden en Veneetſië,
128. a.

komt uyt Brazil te huys, en doet verſlag
van de zaaken aldaar, 38o.a.
Goch (Johan) afgezondene na de Aartshertogin,
nopens het geſchil van den Godsdienſt in de Meye
ry van 's Hertogenbos, 181. b.
Goch (Michiel van) Staatſche Afgezant in En
geland, doet opening van den heymelyken handel
-

der Engelſchen met de Brabanders, 543. b.
Godsdienſt in 't H. Roomſche Ryk, hoe by de Mun
ſterſche, Paſſauſche en Osnabrugſche Vreede vaſt
eſteld, 319.b.
geſteld,
3
D z
Goes

B

L

A

D

W

Goes (Marſelis) zyn geſlacht, enz. laat uyt een

gezonke Schip veel koſtelykheden opviſſen, 477b.
478.

o:. a.b.
(Klaas de) recht oproer aan tot Uytrecht,

Y

Z

E |

R.

men al te harde Voorwaarden voor, zo4. b.
Gyzels, Luytenant Admiraal van den Staat, na
Portugaal gezonden, raakt in gevegt met de
Spaanſche Vloot, 256. a. b.

G# (François) en Jakob Arminius waar in

H.

hun gevoelens verſchillen, 41. a.b. 42. a.

Graaf veroverd, en legpenning daar op, 17.
Graaflykheyds goederen by wyze van een eeuwig
gebod geveſtigd om nooit vervreemd te worden,
I I 3. a.b.
Grammont , Nienoen enz. door Turenne vermee
ſterd, 436. b.
Granvelle (Helene Perrenot van) Huysvrouw van
Philibert Emanuel van la Baume, 39o.

Graswinkel (Dirk) ſchryft zeer geleerdelyk tegens
Burgus en Seldenus nopens de vryheyd der Zeen,
en zyn belooning, 233.b.
ſchryft voor Veneetzien tegens Savoyen,
wordt Ridder van Sint Markus, zyn lof, dood,
en gedenkpenning, 234. a. b.

Grevelingen door den Hertog van Orleans belegerd
en veroverd, en Gedenkpenning daar op, 277.
ab. 278. a.b.

door Aartshertog Leopold veroverd, 37o. a.
door den Maarſchalk la Ferté belegerd en
veroverd, 436. a.
Griſſon verraſt Tienen, 292. a.
Grol door Spinola veroverd, 22. b.

Grobbendonk, verweerdt Loven tegens Fredrik
Hendrik, 227. a.

Grol door Fredrik Hendrik belegerd en ingenomen,

aagſche Burgermeeſters van twee tot drie ver
meerdert, 225. a.
Haak (Gerard) eerſte Predikant tot Oudshoorn,
12. b.

H# (Johan

de) loontrekkend Raadsman van
Haarlem, gebannen, 1 t I. a.
Haardſtedegeld ingevoerd, deszelfs eerſte Uytvin
der, en Gedenkpenningen daar op, 5-37. b. 538.

a.b. 539. a.b. f59.561. 562.
Haarlemmer Trekvaart, en Gedenkpenning daar
van, 42o. a.b. 421. a.b.
Haarlemſche Burgery gaat ſcheep ter bewaaring
van Haſſelt, en Gedenkpenningen daar op, 147.
a. b. 148. a. b.
wort uyt den Staatſchen dienſt ontſlaagen,
154.b.
H# (Dina de) Gemalin van M. H. Tromp, 55 1.
Handwerpen waar van dus genomd, 123.
Halberſtad (Biſſchop van) ziet Chriſtiaan.
Haringbuyzen door de Spaanſche roofſchepen over
vallen, 164. a.
Harderwyk afgebrandt, 329. a.
Doorluchtige School aldaar onder het bewind
van Prins Maurits opgerecht, 329.a.
Hooge School aldaar door de Staaten van

169. a. b.

Gedenkpenningen daar op, 17o. 171.
Groot (Huig de) gevangen genomen, 1o3. a.
tot een eeuwige gevangenis op 't Huis te Loe
veſleyn gedoemd, I 1 I. a.
ontkomt uit zyn gevangenis door middel van
een Koffer, 134. a. b. 1 35.
zyn afkomſt, gevallen, lof en dood , 135.
136.

ſchryft voor de vrye Zeevaart, 231. b.
zyn levensgevallen na zyn ontkoming, dood,
en Gedenkpenning, 29o. a.b. 291. a.b.
Groothuyzen (Katharine van) Huysvrouw van
Lodewyk van la Baume, 39o.
Groothuyzen (Reynier van) Kleynzoon van Lo
dewyk van Bruges, 39o.

Grunthalt (Jakob) door den Keurvorſt afgezonden,
124. b.
Guize door de Spanjaarden belegerd, en halfgewon
nen, door gebrek aan mond-en-oorlogs-behoeften
wederom verlaaten, 357. b.
Guize (Maarſchalk van) met het Franſche Leger

geſlagen, 267. a.b. 268. a. b.
Gulik (Jo. Willem Hertog van Gulik) zyn we

dervaren, dood, begraavenis , en penning daar
op, 59. a. b. 6o.
Gulik door den Keyzer Rudolf in bezit genomen,

Gelderland opgerecht, en Gedenkpenning daar op,
329.a.b. 33o. a.b.
Harkourt (Graaf van) belegerdt en verlaat Kame
»yk, Kondé en Maubeuge, blaakt geheel Hene
gouwen, en valt de Spanjaarden in de achterhoe
de, 339. a. b.
Haringvangſt en Walvisvangſt, 79. a.
Haringviſſery, groote winſten daar van in de Ne
derlanden, en verſchil met Koning Karel den I.
van Engeland, 231. a. b.

Haro (Don Lodewyk de) ſluyt de Vrede wegens
Spanjen met Mazaryn, dien hy in betrekking op
de perzoon van Konde te gauw is, 453. a. b.
d.
+ VWW. verricht

Dochters van den Koning van Spanje, 463. a.
Hattum door de Graaven van den Berg en Monte
kukuli belegerd en verlaaten, 177. a. b.
Hautain (Willem) Admiraal van Zeeland onder

ſchept en ſlaat de hulpbenden van Spinola, 19.ab.
zyn Vloot door ſtorm verſtrooid en geſlagen,
24. a.b.

Hoeke (Johan van den) Opziender van de Bruſ
ſelſche Vaart, en zyn wapenſchild, 342.
Hecktors Rot tot

ſlooten, en door Spinola veroverd, 138.ab.1 39 ab.

#nen, en deszelfs Gedenk

Wint/ig, 34 I - 340 •

H### ,

Weduwe van Karel Guſtaaf
Koning van Zweeden, neemt het Ryksbeſtiervoor

62. a. b.

- door Maurits belegerd en veroverd, 69. a. b.
7o.a.b. 71. a.b.
penningen daar op, 71.73.
– door de Graaf Henderik van den Berg inge

de plechtigheyd van den Trouw des

haar onmondige Zoon waar, 472.b. 473. a.

Heemskerk (Jakob van) ſlaat een magtige Spaan
ſche Vloot in de Baai van Gibraltar, en ſneu
veld, 3o. a. b.

- Penning daar op, 3o. 31.

Guliker Noodtmunten, 7o. I 39.
Gulikerland deerlyk geſtroopt, 97. a. b.
Guſtaaf Adolf, Koning van Sweeden, maakt on
gehoorde voortgangen in Duytsland, zo3. b.

zyn Gedenkpenning, 373.
Heemſtede (Heer van) vruchteloos door den Staat
naar Engeland gezonden tot redding van Karel
den 1, 337. a.

- ſchryft den verjaagden Koning van Bohee

Heenvliet (Heer van) bewerkt het Huuwlyk van
-

-

den
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den zoon van Fredrik Hendrik met de doch

dringt het Uytrechtſche jaagpad en Trekvaart

ter van den Koning van Engeland, 257. a. b.

door, 523.b.

-

Helsding (Hendrik van) regt beroerte aan tot Uy Hoogſtraate door de Spaanſche muitelingen ingeno
trecht, 82. a. 83. b.
Hendrik de IV. Koning van Vrankryk , maakt

men, 5. a. 7. a.

Hoogſwangere Vrouw, in 't beleg van Bergen op
Zoom doodgeſchooten, en zeldzaam geval van

groote Krygstoeruſtingen, 65. a.
– word vermoordt, en Legpenning daar op,
67. a. b.
Heremite ſlaat de Spaanſche Vloot in Weſtindien,
-

-

155. a.

Hermathenen, gepaarde hoofden van Merkurius
en Minerva, 214.

's Hertogenboſch door de Aartshertogen verſterkt,
en tot een Grensveſting gemaakt, 56. b.
de Maagdom van Braband, en waarom zo
genoemd, 176.a.
-

word van het gevaar der muytende bezette

haar Kind, 15 1.a.

H#n
393. b.

(Maarſchalk van) ontzet Arras,

- loopt van de Françoizen tot den Spanjaard
over, en wordt aldaar treffelyk ontfangen, 43ob.
blyft in 't bezigtigen der Beſchanſingen van

Turenne voor Duynkerken dood, 431. a.
Hortenſius (Maarten) leeraardt de Wiskomſt in de
Doorluchte Schoole tot Amſterdam, zo3 a.
Hovius (Matthys) Aartsbiſſchop van Mechelen,
is by 't ſtigten van Scherpenheuvel, 58. b.

lingen verloſt, en Gedenkpenning daar op, 176b. Hulſt door Fredrik Hendrik belegerd en veroverd,
door Fredrik Hendrik belegerd, en ingeno
men, 176. a. b. 177.a.b.

287. a.b.

Gedenkpenning daar op, 288.

– Gedenkpenningen daar op, 18o. a. b. 182. Hulſt en Hulſter-Ambacht, met een overval door
182. 184.
3 de

#unt in de Stad en deszelfs Meijery

veranderd, en Gedenkpenningen daar op , 181.
a. b. 182. 183.
beding daar ontrent van Zeeland in

Fredrik Hendrik gedreygt, 166.b.
Huydekoper (Johan) Ridder, Heer van Maer
, Hopman ten tyde van de wagt en ver

#

ſterking van Amſterdam, en zyn Gedenkpen
ning, 348.

Huydekoper (Johan)

de Vreede, 3o6. b.

– oploop aldaar wegens de duurte van het brood,
o6. a.

H#en Godsdienſt, en het weeren der Room

Heer van Weerdyk, Vaan
drig te dier lyde, en zyn Gedenkpenning, 348.
Huygens (Jakob) in plaats van den geſneuvelden
Willem Loos tot Admiraal verkoren, ſlaat de

Spaanſche Vloot in Brazil, 254. a. b.
ſche en aanwas der zelve, hoe verre in de Alge
meene Staatsvergadering vaſtgeſteld, 361. b.
Huygens van Zuylichem (Suzanne) haar goude
Heteren (Willem van) zyn Penningkas, joo. b.
Gedenkpenning op 't veroveren van Grol, 17ob.

Heyligdommen, Adyta, der Oude, 454.

» -

I.

Heyn (Peter Peterszoon) neemt de Spaanſche Zil

, vervloot, en Gedenkpenningen daar op, 172.ab.
173. 174. 17r...

,

uyt een gering Geſlacht tot Delfshaven, 172.b.
– wordt met groote eer ingehaald, en tot Lt.
Admiraal van Holland verheven, 173. a.

J##

Koning van Schotland, volgt Elizabet in

de Engelſche Kroon op, 1. a.b.
ſteld ordre op de begraavenis van Elizabet,
2. a.

zyn Krooning en Penning daar op, z.

- door de Staaten met een vierdubbelde Keten

heeft toezegging van hulp door Philips de III.

begiftigd, 173.

# om ten Troon te raaken moeſt wapenen,

"# # eer op de Spaanſche Galeyen ge

Z0

roeid, 175.

3. b.
-

ſterft Overwinnaar, wordt prachtig begraa - is Vreedensgezint, 3 b. 5.a. 18.a.
verraad tegens zyn Perſoon ontdekt , 1o.
ven, en zyn Gedenkmunt, 186: a. b. 373.
Hof (Izabelle) moeder van Philips le Roy , en
haar Stamwapen, 3o3

Hohenſollern (Maria van) Huysvrouw van den
Graaf van Izenburg, 395.

Hohenſollern (Maria Kleopha van) Gemalin van
Philips, Hertog van Aarſchot, en Graaf van
Arenberg, 21o. b.

21. a. b. 22.

maakt Vreede met Spanjen, 18. a.
- zendt twee Gezanten naar 'sGraavenhaage tot

bevorderinge der Vreede tuſſchen Spanjen en de
Staaten, 33. a.
kant zich tegens de Arminiaanen en Vorſtius,
en laat zyn Boek verbranden, 75. b.
-

-

Holland, de ſchuylplaats der Ongelukkigen, 131.a.
Hollaard (Zeeuwſche Admiraal) voegt zich by de
Vloot van Erneſt van Naſſouw , en ſlaat de
Spaanſche, 196.b.
Holmes (Robbert) Engelſchen Admiraal pleegt
vyandlykheden in Weſt-Indien, 525. a.

maakt Maurits van Naſſauw en Fredrik de
V. Keurvorſt van de Palts, Ridders van den

Hoosband, 87.a b.
- ſcheld 4o tonne gouds aan de Nederlanden
kwyf 2 96 . 3.

Hogerbeets (Rombout) gevangengenomen, 103a.

- geeft de verpande Plaatzen, Vliſſingen enz.
weder, 96.a.

tot een eeuwige Gevangenis op 't Huys te Loe
veſteyn gedoemd, 1 11. a.

ſluyt met de Aartshertogin een Stilſtand van
Wapenen ten opzicht van zyn Schoonzoon, 153.a.

Hongaryen valt Ferdinand af, en verkieſt tot Ko - maakt een Verbond met de Vereenigde Ge
weſten, en ſterft, 165.a.
Jakob, Hertog van Jork, gebooren, z15. b.
enning daar op, 216.
Hongersnood in den jaare 1662. in Parys en
ſlaat de Hollandſche Oorlogs-Vloot, 525.
Vrankryk, yo7.a.
- Gedenkpenningen daar op, 526.527.
Hoofd groot. Hiſtoryſchryver , Lid van de Rede
Jakoba, Gemalin van den Hertog van Gulik, ver
rykkamer, 499. b.
3
wurgt, op vermoeden van begaane
Hoogeveen (Gerard) Geheymſchryver van Leyde,

ning Bethlem Gabor, Prins van Zevenbergen,
1 18. a.

g" ":

II. Deel.

A

B

L

A

D

W

Jamaika door Kromwels Oorlogs-Vloot veroverd,

Y

Z

voorſpoed der Franſche wapenen, 436. a.
- het Nederlandſche bewind wars, word door

Philips opontboden en in het hooge Krygsbewind

Janus Tempel by Vredenstyd geſlooten, 21.
Jeannyn (Pieter) door den Koning van Vrankryk

tegens Portugaal gezonden, 45'o. a. b.
Johan Albert, Graaf van Zolms, vader van A
malia, Princeſſe van Oranjen, ſterft in 's Graa
venhaage, 158. a. b.
Johan Joris Keurvorſt van Saxen viert zeer plech
tig het eerſte jubeljaar der Luyterſchen, en laat

naar Holland gezonden, om de Vredensonderhan

deling te onderſteunen, zyn verſtand, opkomſt,
leeven en Penningplaat, 31. a.b. 32. a.b. 39. a.

Jegersdorf (Markgraaf van) van Brandenburg, be
let het Uytvoeren van den Ryksban in de Launits,

Gedenkpenningen daar op ſlaan, 99 a b. 1oo.

Ifo.b. 15. 1. a.

ſpringt den Keyzer tegens de Boheemers by,
12.4. a. b.
veroverd Bautzen, 125. a. b.
uytvoerder van den Keyzerlyken ban, her
ſteld de ruſt in Silezië, en wordt door den Key

- wykt naar Silezië, 1 26. a.

Jenſema (Bruynings) nevens den Schatmeeſter Jo
han Goch, wegens de Vereenigde Geweſten ge
zonden aan de Aartshertoginne nopens de ontrui
ming der Roomſche Prieſteren uyt de Meijery van
's Hertogenbos, 181.b.

zer met het geheele Lausnits beſchonken, 132 ab.

Jerichoos muuren ſtorten neder op het geluid der ba

zyn Gedenkpenning, 1 32.

Johan Kaſimier, Hertog van Saxen, zyn Pen

zuynen, 27.

Jeſuiten, wegens hun eerraad, uyt verſcheide Ry

ning, en erfrecht op Gulik en Bergen, 65. a. b.

Jolande (Prinſes van Ligne) Huysvrouw van Ka

ken en Staaten gebannen, zz.

Inchy (Baanderheer van) ſlaat het Leger van

rel Alexander van Croy, 15 3. b. 15.4. a.
Jongſtal ( Allard) naar Engeland gezonden, om
Vreede met Kromwelte maaken, 382. a.b.
Joris Willem, zoon van den Keurvorſt van Bran
denburg, en Anna van Pruyſſen, heeft regt tot
het Hertogdom van Gelder, en zyn Gedenkpen
ning, 6o. b. 61.

ansvelt, 145. a. b.
Indien, een vrye Vaart daar op wegens Spanjen
door het twaalfjaarig beſtand aan Holland toege
ſtaan, 5 2. a. 55. a.
Innocentius (Paus) verleend Aflaaten voor het ju
beljaar, 341. a.

Joachim (Ridder Aalbert) als buytengewoon Afge

Jork (Hertog van) eernaam der tweede zoon van
den Koning van Engeland, 215.b.
Jubeljaar der Augsburgſche Geloofsbelydenis, 99. a.

zant naar Engeland gezonden, 165.a.
Afgezant van den Staat aan 't Engelſche
Hof, wordt in ſtilte na Huys geroepen, 233. a.
voor Gezant naar Engeland gezonden om Ka
rel met zyn Parlement te verzoenen, 281.b.
-- Afgezant aan 't Hof van Engeland, zyn
verdienſten, eer-ampten, dood, en Gedenkpenning,
296, a, b 297.
ter behoudenis van Koning Karel den I. naar
Engeland gezonden, maar vruchteloos, 337.a.
Johan de IV. Hertog van Brabant, ſtigt de Hooge
Schoole tot Loven, 41 3. a.

Jubeljaar der Roomſchen onder Paus Innocentius den
X. 341. a.
Izabelle, Aartshertogin, doet een beedevaert na een
Lievenvrouwenbeeld by Duynkerken, wegens de
cvergaaf van Ooſtende, 17. b.
trekt na het overlyden van Aalbert een Gee
ſtelyk kleed aan, Penning daar op, haar lof en
dood, 136 a. b. 137.
– ſluyt met Jakob, Koning van Engeland een
Stilſtand van Wapenen voor zyn Schoonzoon, de
verjaagde Keurvorſt van de Palts, 153. a.
zoekt de Vreede in Nederland te verkrygen,

Johan, Hertog van Braganſa , word Koning van
Portugaal, onder den naam van Johan de IV.
55

R.

zaamelen, 432.b.
zyn verbaaſtheyd en verwerring wegens de

407. b.
Janſſenius, Biſſchop van Yperen, raakt in Penne
ſtryd met Gysbert Voet, 1o6. a.

2. " W

E

a.

2o8. a b.

regt een Verbond met Holland op, en zyn

haar dood, lof, en Gedenkmunten, 216a.b.
217. a. b.

Gedenkpenning, 256. a. b.

Johan, Paltsgraaf aan den Ryn, en Voogd des

Izenburg door de Aartshertogin aan Mansveld ge

Keurvorſtendoms van de Palts, ſtaat na de erve
mis van het Hertogdom van Gulik, en zyn Gedenk
penning, 62.

Izenburg(den ouden Graaf Erneſt van) belegerd Ro

Johan (Don) natuurlyke zoon van Philips den IV.

a. 273. a. b.
zyn Legpenning als Landvoogd van Namen,

zonden, 144 a
croy, word gewond, geſlaagen en gevangen, 27z.

zyn Gedenkpenningen, opvoeding en krygsdeugden,
41o. a. b. 41 1.
word Landvoogd van de Nederlanden met
een vry onbepaalde macht, 41o. a. b.
is in groot gevaar wegens Zeerovers en Storm,

272.

zoekt vergeefs 't Sas van Gent te ontzetten,
279. a. b.

vervalt in ongenade van den Spaanſchen Ko
ning, zyn Krygsdeugden , dood, prachtige be

II. â.

4t! komt in de Nederlanden, en ontfangt het

gravenis, en Gedenkpenning, 395. a. b.

hooge bewind van Leopold, 41 1. a. b. 412. a. b.
K.

zyn onthaal tot Loven , en Gedenkpenning,
41 3. a. b. 414. a. b.

alatrava, zekere ſterkte, en Ridderordre, daar
na genoemd, 58.

ontzet Valenſyn en neemt den Maarſchalk
la Ferté gevangen, 41 5. a.

Kales

veroverdt Kondé, 316. a. b. 317. a. b.
belegert Sint Gbillain , en verlaat het om
Kapelle te ontzetten, het geen miſlukt, 417. a.b.
zoekt te vergeefs met den Prins van Kondé
Duynkerken te ontzetten, 431. a.b.

werpt zich in Brugge om zyn Leger te her

# de Spanjaarden aangetaſt en verlaaten,

425. D.

Kamer (van der) Hopman der Haarlemſche Bur
gery ter bewaaring van Haſſelt, 147. a. 148.
Kameryk door den Graaf vmn Harkourt belegerd

|

en verlaaten, 339. a.

-

- door

VOOR N A A M ST E ZA A K E N.
- door Turenne belegerd, en door Kondé ont Karel de II. geboren, en Penningen daar op, 191.
D ER

# ing daa

zet,

a. b.

f

- Gedenkpenning daar op, 44f.

Kampen (Niklaas van) ſticht den Amſterdamſchen
Schouwburg, Too.a.

Kanter (Dirk) regt beroerten aan tot Uytrecht,
82.a. 83. b.

Kap (Leermeeſterlyke) of ſabbaard en Gedenkpen
hingen derzelve geſchonken door de Magiſtraat
van Uytrecht, 23ſ. b.
Kapelle door de Spanjaarts veroverd, 357. b.
door Turenne veroverdt. 417. a. b. 418.ab.

in Holland gevlucht, ontfangt van den Staat
het rouwbeklag over de dood van zyn vader,
333. b.
- zyn Krygsmagt onder Montroſe in Schotland

en by Dunbar geſlaagen, hy zelf by Worcheſter,
daar nauwlyks ontkomt, 368. a. b.
wordt in Vrankryk door Kromwel vervolgt,
406. a. b. 407. b.

- zyn belangen in de Vreedehandel tuſſchen
Vrankryk en Spanjen verwaarlooſt, 455.b.

Karaçena zoekt te vergeefs Mardyk te ontzetten, - wordt door toedoen en veynzery van Monk in
294.b.

-

- (Graaf van) door de Françoizen geſlaagen,
304 b.

-

-

Katagena (Lodewyk van Bevenides enz. Mark
graaf van) wordt Landvoogd van Nederland tot
de overkomſt van den Aartshertog Sigismund,

Holland, daar hem groote eere geſchied, zyn af

# en Gedenkpenningen daar van,

48o. a. b.

4S I.

- komt in Engeland, doet Monk groote eer aan,

4yo.b.

_* zyn Penningplaat en Gedenkpenning, 45 1.
a. b.

-

-

- laat den ſtilſtand van wapenen afkondigen,
452.b

-

- wordt van zyn bewind ontſlaagen, f 17 a.

:

zyn Ryken herſtelt, 479 a. b.
Gedenkpenningen daar op, 482.483.
- in Engeland wedergeroepen zynde reyſt door

vertrekt met veel eer uyt Bruſſel, zyn deng
den en lof, 5 19. a.

Kardenas (Don Alonze de) voor Afgezant naar

Engeland
gezonden, Spanjen,
Afgezant
van 338: a. tracht Krom wel in
Oorlog tegens Vrankryk te wikkelen, 406.a.
Kardenas (Don Rodrigo de) neemt bezit van de
Kroon van Spanjen voor den nieuwen Koning,

verheft hem tot Ridder van den Hoosband, doet

zyn ſtatelyke Intreede tot Londen, en Gedenkpen
ningen daar op, 482 a.b. 483.484.485.
by Moſe vergeleken, 488.
- zyn Krooning, en Strooipenning, 489.b.
- werpt in zyn ballingſchap het oog op de doch
ter van den Hertog van Orleans, en waarom

zulks niet voortgaat, 49o.a.
trouwt met Maria, dochter van den overle

-

VNJ

Gedenkpenningen daar op, 49o.a.b.
is Middelaar tot Vreede tuſſchen Portugaal en
den Staat, 492. a.

-

ſluyt een nauw verbond met de Vereenigde Ge

122. b.

k## I.

den Johan den IV. Koning van Portugaal, en

word Koning van Engeland, en beveſ

tigt de gemaakte Verbonden van zyn vader Jakob.

weſten, 497. a. b.

- verkoopt Duynkerken aan den Françoizen,
5 Io. a. b.

165. a. b.

-

-

-

- te leur geſteld in het Huuwlyk met de Doch
ter des Spaanſchen Konings, beſluyt den Oorlog
tegens Spanjen, om het Huys van Ooſtenryk te

- zyn beloften vergeetende, beſluyt de Vereenig
de Geweſten te beoorlogen, 525. a.
laat door zyn Vlooten vyandlykheden pleegen,
j'25". a.

verkleynen, 166.

# een erfgenaam der Kroon, en ſchryft
daar over een eygenhandige brief aan den Staat,

verklaardt den Nederlanden den Oorlog, en

zendt zyn broeder, den Hertog van Jork, met
een magtige Vloot in Zee, 525. b.
191. a.b.
zoekt op alle wyze de gunſt van den Huyſe
zyn Gedenkpenningen op het ſlaan der Hol
landſche Vloot, 526.5 27. van Oranje te winnen, 21 J. a.
- betwiſt den Hollanderen de vrye Haring - zyn hoogmoedige Penningen, in welke zich
het eygendom der Zeen aanmatigd, 528.
vangſt op zyn Kuſten, 231 a. b.
- hoogmoedige Gedenkpenningen wegens zyn - hitſt den Biſſchop van Munſter tegens de Ne
-

-

Zeerecht, 232.

-

derlanden op, 5 32. a.

krygt door den Opſtand in Schotland zyn - zegt Vrankryk den Oorlog aan, 54o. b.
handen vol werk, en laat Holland dus in ruſte,

zyn Gedenkpenning over een ſtille verbintenis
met de Brabanders, 543.
2-4. raakt in groote onluſten met zyn Parlement, - ruſt een zeer magtige Oorlogsvloot uyt , en
Gedenkpenning daar van, 544. b.
en zendt zyn Koningin naar Holland, 263. a. b.
- neemt de bemiddeling der Staaten aan, die
zyn Vloot wordt door de Ruyter geſlaagen,
by het Parlement niet doorgaat, z81. a. b.
545. a. b. 546.a. b.
zyn Koningin ſchuldig aan Hoog-verraad - ruſt weder een Vloot uyt, die weder tegens
verklaard, haar inkomſten, en die van den Ko
de Ruyter ſlaat, 552. a.b.
ning tot nut van 't gemeen verbeurdt verklaardt, - zyn Schepen by Chattam verbrand zynde,
281. b.
doet hy de Vreede tot Breda verhaaſten, 554. b.
- wordt na groot verlies door de Schotten aan - is gebelgt over zekere Gedenkpenning der Hol
de Engelſchen
2.96. a.
landers op den Bredaaſchen Vreedehandel, 557.
wordt door Kromwel en het Krygsvolk in Karel, namaals Karel den II. Koning van Spanje,
wordt gebooren, 495. a.
verzekering genomen, 332. a. b.
ontvlucht naar 't Eyland Wight, doch wordt - volgt nauwlyk vier jaren oud zyn Vader op,
9. 2.

-

##

wederom gevangen, 332.b.
verderen handel met hem, wordt onthoofd

en zyn Gedenkpenningen, 333. a. b. 334. a. b.
33).

en Gedenkpenningen daar van, 532. b. 533.
J34.

- zyn inhuldiging te Bruſſel, 335.ab.536.a b.
- zyn Strooipenningen, 586.537.
E 2

Karel
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Karel Guſtaaf, wordt door afſtand van zyn Moeye
Chriſtina, Koning van Zweede, en Gedenkpen

mingen daar van, 396. a. b. 397.
- valt in Poolen, trekt te rugge, en doet over
het ſys een ongehoorden inval in Deenemarken, zy

me verrigtingen aldaar, en Gedenkpenningen, 438.
ab. 439.449,441.
w- wil Koppenhage belegeren, maar ſluyt op 't
aanraaden van den Engelſchen. Afgezant een Vree
de, en belegerd op 't alleronvoorzienſt Koppenhage,
441.ab. 442. a.
- zoekt zich meeſter van geheel Deenemarke te
maaken, 441. a.
– beſchouwt het Zeegevegt met de Nederland

ſche Vloot van het Slot Kroonenburg, 444. a.
•-- doet Koppenhage vreeſlyk , maar vruchteloos
beſtormen, 446. b.
w- wil na geen Vreede hooren, 447. a.
- ontfangt met groote ontſteltenis de tyding der
nederlaag van zyn Leger, en het verlies van Fu
men, word daar op ziek, en ſterft, 471. a. b.
w- zyn begraaving en Gedagtenispenning, 47z.
- zyn lof en ſtrydbaarheyd, 472. a.

Karel den II. zoon van Karel Guſtaaf, word Ko
ning van Zweede, 472. b.
- zyn Gedenkpenning, 473.

Karel van Ooſtenryk, Markgraaf van Burgouw,
ſtaat na de erveniſſe van den Hertog van Gelder,
6 I. a.

Karel de IV. Hertog van Lotteringen, eer voor een
Nar, dan voor een Vorſt ſpeelende, wordt om
zyn wiſpeltuurigheyd door den Aartshertog Leo

Y
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Katelet door de Spanjaarts veroverd, 3r7.b.
Katharina, dochter van Johan den IV. Koning van
Portugal, trouwd met Karel den II. Koning van
Engeland, en Gedenkpenningen daar op, 49o.
a. b.

Kats ſluit Mardyk te water in, en ſlaat vier Duyn
kerkſche Schepen, 294.b.

Kats (De Ridder Jakob) ſchryft (zo men meend)
over de Staartſtar van 't jaar 1618. 1o3. b.
- maakt uyt naam van Prins Willem den II.
aan de Staten van Holland de verzekering van

eenige Heeren, en den aanſlag op Amſterdam be
kend, 343. b.
- voerd het woord wegens Holland in de Alge
meene Staatsvergadering, 361. a. b.

– zyn voorſlag omtrent een Gedenkpenning, 362.b.
Schaap en Van der Perre, als Afgezanten

naar Engeland gezonden om de Vreede te bewaa
ren, 369. a.

Kerkgeſchillen in Nederland, 41 a b. 42a. 7fa.
76. a.b 84 a. b. 92.b. 98. a. b.
Keyzer en Stellingwerf, en andere Heeren, door
Prins Willem den II. in verzekering genomen,
en naar Loeveſteyn gezonden, 343. b.
Klant (Adriaan) buytengewoon Afgezant van den
Staat op den Munſterſchen Vreedehandel, 28p.a

Klermont door de Francoizen gewonnen, 394.
Kleydyk, zyn Schip ziende zinken, vliegt over
den tuſſchen beyde leggende Engelsman op 't Schip
van Regemorter, 373. b.

Kleyn-zegel en belaſting daarop, ingevoerd, f 37b.
Knuyt, onder ſchyn van een Koopman naar Oran
jen gezonden, verraſt en doodt den trouwloozen

pold in verzekering genomen, 389. a. b.
Karel en Robbert, zoonen van den Koning van
Heer van Valkenburg, 194. b. 195.a.
, woonen het beleg van Rynberk by, - naar Vrankryk afgezonden, om het weder
2. IO, O.
derkceren der Koninginne Moeder te bewerken,
Karel , broeder van Robbert, Keurvorſt van de
247. a.
tegens hem van de Staaten van Zee
Palts, word door de Koning van Engeland Rid
der van den Hoosband gemaakt, 215 a.
land, als hunnen. Afgezant tot Munſter, 31o.a.

#

-

- ſtaat als getuyge over de Doop van Jakob,
Hertog van Jork, 215. b.
Karel (Thomas) Infant van Spanjen , wordt ge
boren, 449. a.

Karleton, Afgezant van den Koning van Enge
land, laat de plegtigheyd verrigten van de Rid
derordre der Hoosband aan Fredrik Hendrik,

167. b.
Karlſteyn vermaarde Zweedſche Penningmaker,
439.

'#ºran

- groot gunſteling van Willem de II, wordt na

zyn dood, uyt het hooge bewind gezet, 352.b.
Kocquil, wanneer dat Huys tot den Adel is ver
heven, deszelfs Wapenſchild en Legpenning, 462.
Kolommen van Herkules, zoo. b.
Kommines door de Françoizen ingenomen, 286. b.

- ('t Slot) door Turenne ingenomen, 436. b.
Kondé door de Franfoizen verlaaten , 339. b.

340. b.
- door Turenne belegerd en ingenomen, 405.b.

Karon (Noël van) als buytengewoon. Afgezant

– door Don Johan herovert , en Legpenning

naar Engeland gezonden, 165.a.
- Afgezant van den Staat aan Engeland,
ſterft, 296. b.
Kartemunde door de Zweede verlaaten, 447. a.

daar op, 416. a. b. 417.a.b.
Kondé (Prins van) werpt zich in Ooſtende, om
zyn verſtrooyde Benden te herzaamelen, 432. b.
- zoekt vruchteloos Grevelingen te ontzetten,
436. a.

Kartes (Reynier des) zyn geboorte, wedervaaren,
lof, dood, en Gedenkpenning, 354. a. b. 355.
a.b.

- door Mazaryn met toeſtemming van Philips
den IV. buyten het Verbond geſlooten, 45 3. a.b.
- word door de afgerichte ſchranderheyd van

Karteſiaanſche wysgeleerdheyd maakt groot gerucht,
en wordt het opentlyke leeraaren der zelve tot Uy
trecht verboden, 354.b. 355.a.

- veroverd 1peren, 328.a.

Kaſſel door de Françoizen gewonnen, 286. a.

- ſlaat de Spaanſche Benden, 328. b. 329. a.

Kaſtelneau) de Markgraaf van) werpt zich in Ar
ras en dwingt Kondé de belegering op te breeken,

- Konti en Longueville, in Vrankryk in ver
zekering genomen, 357.a.

394 a b.
- ontzet Quenoy met ververſingen daar in te
werpen, en wint Chatelet ſtormenderhand, 404.
a. b.

- door Turenne in zyn ſterke Legerplaats gelaa
ten, om die te beſchermen, 425.b
Katalonien ſtaat tegens Philips de I op , 2 JJ. a.

Don Lodewyk de Haro gered, en herſteld, 255.a.

- word nevens de andere Prinſen weder ontſla
gen, 365.a.

- verwekt een opſtand tegens Vrankryk, en
verwydert zich van 't Hof, 365.b.

- maakt een Verbond met Spanjen,36f b.366a.
- komt te Parys een maakt en Verbintenis te
gens Mazaryn, 367.a.
("

DE R. v o o R NA AM ST E z A A K E N.
- begeeft zich by den Aartshertog , trekt in
Vrankryk, en veroverdt Rokroy, 370.b. 371 alb.

zyn Oorlogsvloot miſt in den aanſlag op Sint
Domingo, en veroverdt
3

-- wil zich niet voor Mazarin vernederen,
noch met Lodewyk den XIII. verzoenen, waer

- geeft een verweerſchrift uyt, wegen den aan

## ##

gevangen. Oorlog tegens Spanje, 408.a.

om het Vonnis over hem geveldt wordt, 391.ab.

- beroept een Parlement naar zyn zin, 433.a.

- belegerd Atrecht, en wordt opgeſlaagen, 393.

- leverdt volgens Verdrag den Francoizen Mar
dyk , en laat Duynkerken in bezetting neemen,

ab. 394. a.b.

- A"

-

- zyn zeggen nopens den afſtand van Chriſtina

433. a.

- wijſt de aangebode Koninklyke waardigheyd

van de Zweedſche Kroon, 398. a.
- belegerdt en verlaat Quenoy. 404.

van de hand, en vergenoegd zich met den titel
-

– onthaaldt Don Johan, den nieuwen Land
voogd, zeer prachtig tot Loven, 413 a.

- Spanje dringt op zyn volkomen herſtelling,416a.
- ontzet Kameryk, 424. a. b.
- wordt door verraad van de la Riviere, mee

ſter van Atrecht, 43o. a.

van Beſchermer, en de magt om een Opvolger te
benoemen, 433. a.b.

wordt op nieuw als Beſchermer van Enge
land, Schotland en Ierland uytgeroepen, en het
geld met zyn beelteniſſe gemunt, 432 b.
word door pynlyk graveel zeer verſwakt, en

ſterft, 434. a. b.
- onthaaldt den overgeloope Marſchalk van
Kromwel (Richard) wordt Beſchermer in plaats
Hoquincourt, 43o.b.
- zoekt vergeefs Duynkerken te ontzetten, en
van zyn overleden Vader Olivier, 434.b.
Gedenkpenningen daar op, 435.
raakt aldaar in groot lyf gevaar, 431. a. b.
Konti, Kondé , en Longueville in Vrankryk in - zo veel verſtand niet hebbende als zyn Va

der, wordt genootzaakt zich van de Regeering te

verzekering genomen, 357. a.

Koornhert (Dirk Volkerſz.) Lid der Redenryk

ontdoen, 479. b.

-

Kruyk (Hopman) zinkt, 373.b.
Koppenhage vreeſtyk beſtormd, en de ſtormen man Kroonenburg ('t Slot) door den Koning van Zwee
kamer, 499. a.

de ingenomen, van waar hy het Zeegevegt aan

haftig afgeſlaagen, 446. b.

Kordua (Don Gonzales de) ſlaat het Leger van
den Markgraaf van Durlach, 143

– ſlaat den Graaf van Mansvelt, 145. a. b.
Korenwinder (David) legt op het leeven van Mau

ſºbouwdt, 444. a. b.
Kroonendaal (Hendrik van) Geheymſchryver des

Konings in Braband enz. zyn geſlacht, bekwaam
Gedenk-en Plaatpenning , 52 1. b. 522.

#,

a. b. 5 23.
rits toe, en wort onthoofd, 15 2. a. b.
Kortenaar, Luytenant Admiraal, ſneuveldt in den - het Geſlacht van Kroonendaal, wierdt eer
tyds van Elderen genaamdt, 521 b.
Zeeſlag tegens den Hertog van Jork, 525 b.
Kortryk door den Hertog van Orleans belegerdt en Kroonendaal (Pauwels van) verlaat de wapenen,
en geeft zich aan de boeken over, 521 b.
ingenomen, 294. a.
- door de Aartshertog Leopold veroverd, 328 a Kuneus (Peter) geeft den Staat zyn bedenkingen

Koſter (Samuel) Geneesheer, Lid van de Kede

over nopens het Boek van Seldenus tegens de vry

rykkamer, zet een Rederykkamer op , 499 b.
Kouwenburg (Wenceſlaus) bedenkt de Bergen
van Barmhartigheyd, in plaats van Banken van

dom der Zeen, 233.a.

Leeninge, 59. a.

Koxinga veroverdt de Eylanden Tayowan en For
moza, yo1. a. b.

Kraaijen by de Oude een zinnebeeld van de buutte
lyks eendragt en voorſpoedige leeftyd, 163.

Kraanvogel, zinnebeeld der waakzaamheyd, 221.

L.

L: Baſſévruchteloos
door de Franſozen veroverd, 304. a.
door Aartshertog Leopold on
dernomen te herwinnen, 304. a.
Lambert krijgt ordre vm zyn Léger af te danken,
479. a.

Kromwel (Olivier) verzekerdt zich van de perzoon Lambert (Moy) neemt den Duynkerkſchen Admi
raal, en zyn handel tegens de gevangene, 19. b.
van Karel den I. 332. a.
-

- ſtilt het misnoegen der Krygslieden, en ſtraft Lamboy voegdt zich by den Kardinaal Ferdinand,

:

n

om, waar 't mogelyk, Arië te ontzetten, 259. b.
de Belhamels, 336 b.
26o. a.
- wordt tot Hoofdbevelhebber van den Schot
- zyn bagaſie wordt in de verraſſing van Tienen
ſchen kryg verklaard, 368. a.
veroverdt, 292. b.
- ſlaat het Schotſche Leger by Dunbar, en na
maals Karel de II. zelf, wort met groote eer tot Landregy door de Françoizen veroverd, 237. a.
Londen ontfangen , en zyn Gedenkpenning , - door de Francoizen belegerd en ingenomen,
* 405. a.
368. b.
- ontbindt het Parlement, dat hy afſchaft, Lannoy (Klaude van Lannoy,) Graaf van Lamot
zonder een nieuw te beroepen, als mede den Raad
terie, zyn geſlacht, dood, en Legpenning, als
van Staaten, 375. a.
Landvoogd van Namen, 266. a. b. 267. a. b.
- beroept een nieuw , dat hy verdeeld maakt, - ſlaat het Franſche Leger, 267. a. b. 268. ab
en dus tot Beſchermer van zyn aanhang ver Lannoy (Philips van) Graaf van Lamotterië,
klaardt wordt, 379. a.b.
ſneuveldt in den ſlag by Duynkerken, 432 a,
Larrayal, een ſterk Slot in de Weſt-Indien door de
- zyn Gedenkmunten, 379.
- doet een zeldzaame voorſlag om Engeland en
dapperheyd van Artiſchofski veroverdt, 24o
3. D.
Holland tot een Gemeenebeſt te maaken , 382. b.
- maakt Vreede met Holland enz. en de Ge

##

denkpenningen daar op,
383.
- wordt door Vrankryk en Spanjen eeven ſterk
aangezocht een beledigend Verbond te ſluyten, en

Schendpenning daar op, 406. a. b. 407. a.
MI. Deel.
("

Latynſche Taal, als onzydig, door den Staat ver
koren, om in diezelve aan den Koning van Span
jen te&# 356.
Laud (Willem) kroondt Koning Karel I. tot Ko
ning van Engeland, 165. b.
F

- Aarts

B

L

A

D

W

- Aartsbiſſchop van Kanterbury, onthoofd, te
gen den wil van Karel den I. 282. a. b.

Lede (Markgraaf van) belegerdt en veroverdt Lim
burg, 229. b.
- Stedevoogd van Duynkerken, wort naa dap
pere tegenſtand genoodzaakt zich aan den Hertog
van Anguien over te geeven, 295. a. b.

tot Buytengewoon Afgezant aan Kromwel

-

door Spanje gezonden, 406. b.
- doet als Stedevoogd van Duynkerken wak
kere tegenſtand aan de Françoizen, en ſneuveldt,
432. a. b.

Y

Z

E

R.

ryk een verbinteniſſe tegens Mazaryn, 367. a.b,
w

Legpenning daar op, 367.
- wint Grevelingen en Duynkerken, 37o. a.b.
laat den Hertog van Lotteringen gevangen
neemen, 389.
ontfangt met achting de Koningin Chriſtina,
398. a.
zendt een buytengewoon. Afgezant aan
Kromwel, om het voorneemen der Françoi
zen te verhinderen, 406. b.
– geeft een verweerſchrift tegens Kromwel uyt,
*

en laat de goederen aan Engelſche hoorende in beſlag

Lccuw van S. Markus, 128.

neemen, 407. b. 408. a.
verzoekt aan den Koning om van zyn Land
voogdye ontſlaagen te zyn , dat hy eyndelyk ver
krygt, 409. a. b.
geeft de Landvoogdy aan Don Johan over,
vertrekt, en zyn Legpenningen , 41 1. b. 412.

Lclien door de Françoizen eerſt ten tyden van Lode

a. b.

Ledenberg (Gilles van) door Prins Maurits in
hechtenis geſteld, 1o3. a.
- brengt zich zelf in de gevangenis om 't lee
ven, waar naa zyn dood lighaam opgehangen wort,
III. 3.

ſterft tot Weenen, yo7. a.

wyk den VI. in 't Wapenſchild gebruykt, 427.

Lemme, Zee-Hopman, zinkt in den Zeeſlag tegens Leyden (Jan van) Hoofd der Wederdoopers, en
de Spaanſche, 256. b.

Lens door de Spaanſche genomen, door de Françoi
zen hernomen, en nederlaag der Spaanſ he, 328.
b. 329. a.
door de Frangoizen gewonnen, 3 py. a.
Leopold word Keyzer, de clfile tak van zyn Ge
ſlacht, en noch jong , ſluyt een naauw Verbond
met Philips den IV. Koning van Spanje ten
voordeele van 't Huys van Ooſtenryk, 5 15. a. b.
Legpenning daar op, 5 15.
krijgt de tweede dochter des Konings van
Spanje ten huuwlyk, 5 16. b.
Leopold de II. Hertog van Ooſtenryk , inſteller
van het Ooſtenrykſche Wapen, 357.
neemt Gulik in bezit, 63.b. 66.a 7o.
----

zendt hulpbenden naar de Nederlanden, 137a.
Leopold (Willem,) Aartshertog van Ooſtenryk,
tot Landvoogd der Nederlanden aangeſteld, en
zyn aankomſt te Bruſſel, 3 oo. b.
– zyn Gedenkpenningen, 3o 1.
– Grootmeeſter der Duytſche Ordre, 301.
belegerdt en veroverdt Armentiers, 3ot. b.
302. a.

– gebiedt alle vyandlykheden tegens den Staat
te ſtaaken, 392. a. b.
zoekt vruchteloos la Baſſé te herwinnen,
394. a.

belegerdt Komines, en zoekt Kortryk, maar
vergeefs, te belegeren, 3of. a.
zoekt tevergeefs Yperen te ontzetten, 328a.
veroverd Lens, alwaar zyn Léger onder

Bek geſlaagen wordt, 328. b.
– trekt tot hulp der Misnoegden in Vrankryk,
338.a. 357. a. b. 358. a. b.

– wint Yperen en Sint Venant, 338. a. b.
- ontzet Kameryk, 339. a.
voegt zich by Turenne , en veroverdt veele

plaatzen in Vrankryk voor de Misnoegde tegens
Mazaryn, 357. a. b. 358. a. b. 359. a. b.

– doet voor ſlagen van Vreede aan den Hertog
van Orleans, die geen voortgang hebben, 359. a.
– laat tot Bruſſel, wegens 't winnen van Mou
zon en andere voordeelen tegens de Françoizen den
Ambroziaanſche Lofzang zingen, 359. b.
– ſchiet te Bruſſel den Vogel met de Voetboog,
66. a.

- behaalt veele voordeelen op de Françoizen,
366. a b.

- ſluyt met de onderdrukte Prinſen van Vrank

zyn ſtraffe, 32 1.

Leyden kant zich geweldig tegens het oprechten van
een Doorluchtige Schoole tot Amſterdam, doch te
vergeefs, zo2. a. b.
Leydens Haardſteengeld , en Gedenkpenning daar
van, 538. 539.

Liefde (de) doornageldt niet wcynig het Schip van
Prins Robbert, 546. a.

Ligne (Prins van) taſt Kales aan, maar moet het
weer verlaaten, 425.b.

door Turenne geſlaagen en in 2peren belegerd,
436. b.

Ligne (Jakob, Graaf van) en Fauquenburg, wordt
door 't huuwlyk Heer van Waſſenaar, 445.

Lillo door Maurits verſterkt, 56 a.
Lilers door de Françoizen gewonnen, 286. b.
Limburg door Stakenbroek veroverd, en Gedenk
penning daar op, zoy. b. 206.
vrugteloos van Aytona opgeëyſt, 221. b.

Linchs door de Spanjaarden veroverdt, 366. b.
door de Spaanſche belegerdt en veroverd,
229. b.

Lingen en Oldenzeel door Spinola veroverd, 2o.
a. b.

Linkc door de Frangoizen veroverd, 286.a.

Lionne (Markgraaf van) heymelyk uyt Vrankryk
naar Spanjen gezonden, om Vreede te maaken,
4 16. a.

Lochem door Spinola veroverd, 22. a.
door Maurits hernomen, 24,a.

Lodewyk de VI. voerdt het eerſt de Franſche Le
lien in, 427.

Lodewyk de XIII. wort Koning van Vrankryk,
en belooft hulp aan de Prinſen Bezitters, 68. a.
– trouwd met Anna, Infante van Spanjen, en

doet plegtelyke afweering voor zyn nakomeling
ſchap op de Kroon van Spanje, 93. a.b.

Koning van Vrankryk, doet den Staat groo
te aanbiedingen tot behoudenis der Roomſche
Godsdienſt in 's Hertogenbos, 181. a.
neemt zeer euvel dat de Staaten met de

Aartshertogin over een Vreede handelen, en doet

groote aanbiedingen tegen Spanje , 212. a. b.
21 2. a. b.
3 ſluyt een verweerend en beleedigend Verbond
met de Staaten, 225. b.
doet Spanje den Oorlog aan, 225. b. 226a.
-- krygt een Dolfyn, vreugde daar over in Hol
land, en Gedenkpenningen, 245. a. b.
- rgt

D ER

VO O R N A A M S T E

- regt een nieuw verbond met Holland op, 248.
a. b.

– ſterft, en Gedenkmunt daar van, 27o. a.
b. 271.

- waarom de Regtvaardige toegenaamd, 271.

Lodewyk de XIV. gebooren, en groote vreugde
bedryven daar over in Holland, 245. a. b.
de zon, zyn zinnebeeld, 246.

wordt Koning van Vrankryk, en Gedenkmunt
daar van, 27o. b. 271.

ZA A K E N.

Kondé, en Sint Ghilain, 406.
Schandpenning op het liefkoozen van Kromwel,
en het beleedigend verbond met bem tegens Span
je geſlooten, 407.
wyſt de Voorbeelden van de Geeſtelykheyd in
Vrankryk tot vreede met Spanjen, verachtelyk af,
414 a. b.
Zendheymelyk den Markgraaf van Lionne,
om Vrecde te maaken, naar Spanje, doch zon
der die te treffen, 416.a.

-

ontfangt daar over gelukwenſching van de
Staaten, met wien het verbond vernieuwdt word,
27o b.

-

-

- zyn Gedenk-en Legpenning op de verovering
van Diedenhove, 274

-- ſluyt een nader verbond met den Staat, 274.
a. 285. a. 294.a.
– zyn Gedenkpenning over het winnen van
Grevelingen, 278.
-

– over de zegen zyner wapenen aan de Leye,
Katalonien en tegen de Lotteringers, 286.b.
op het winnen van Kortryk, Wy

-

noxbergen en Mardyk, 294.
op het veroveren van Duynkerken ,

-

295.

Ghillain en 't winnen van Kapelle, 418.
zyn Gedenk-en-Legpenningen op het winnen
van Montmedi, 426.
zyn Gedenkpenning op 't winnen van Sint
Venant en Mardyk, 428.
op het ſlaan van Don Johan en Kon
dé by Duynkerken, 431.
op het winnen van Duynkerken, 432.
- begeeft zich naar de grenzen van Vlaanderen.
w

432.

doet zyn intreede binnen Duynkerken, le
vert het volgens verdrag aan de Engelſche over,

en krygt Mardyk van die zelve wederom, 433. a.
- komt uyt een zeer gevaarlyke ziet te weder

-

- zyn Afgezant d'Eſtrades openbaard in Hol
land den voorſlag van een Huuwlyk met Spanje,

het geen verkeerden uylſlag by den Staat heeft,
297. a.

-

Gedenkpenning op het veroveren van Div
muyde, Lens enz. 305:

syn Gedenkpenning op 't ontzetten van Sint

om 0p, 436. a.

zyn Gedenkpenning op de voortrennende Over

winningen van Turenne aan de Leye, 2 per en
Schelde, 436.
- verlieft op de dochter van den Hertog van
Savoijen, 452. a b.
"

-

-- Gedenkpenning op de Munſterſche Vreede met
't Keyzerryk, 32o.

-

zyn Gedenk-en Legpenningen op de 'tzaamen

komſt der Vreedegezanten op 't Faizanteneyland,

-

- Gedenkpenning op de overwinning by Lens,

45 4.
-

- zyn Gedenkpenningen op de Vreede met Span

2.9.

3”

moet wegens de onluſten tegens Mazaryn ver
wekt , uyt Parys wyken , die geſtild worden ,

k

338. a.

door Don Lodewyk Haro, 463.a.

-

zyn Gedenkpenning over het dryven der Span
jaarden over de Schelde, en het winnen van Kon

- komt met zyn Schoonvader by een op 't Fai
zanteneyland, en Gedenkpenning daar op, 463.
b. 564.

dé en Maubeuge , 342.

-

zyn Gedenkpenning over 't ontzet van Guise,
358.

-

over het ſlaan van den Graaf van

-

je , 476.45 9.

- ondertrouwd zyn Bruyd, Maria Thereſa,

Turenne, by het veroverde Retel, 36o.
#f door Mazaryn geſterkt den Prins
van Kondé uyt Guienne, 367. a.
-

krygt Parys weder onder zyn gehoorzaam

- trouwt met Maria Thereſa, Strooipenning en
Gedenkpenningen deezer trouw, 464b.465.466.
469.

-

- krygt een Dolfjn, 494. a. b.
Gedenkpenningen daar op, 494.
-

ſluit een naauw verbond met den Staat, en
Gedenkpenning daar op, 496.a.b.497.

heyd, en verzoendt zich met de meeſte miſnoegden, - koopt Duynkerken van de Engelſchen, en
Gedenkpenning daar op, 5 1o. a b.51 1.
37o. a. b. Gedenkpenni
zyn
ng, over het herwinnen van - doet betuigingen van zyn vriendſchap en goe
de gebuurſchap aan den Staat, 512 a.
Retel, Mouſon en andere Steden, 371.
- brengt alle de Afgevalle Steden en Grooten - biedt zyn bemiddeling tuſſchen de Engelſchenen
weder onder zyn gehoorzaamheid, uytgezonderd
Hollanders aan, 525. b.
-

-

den Prins van Kondé , over wien hy het vonnis

- wordt benevens zyn Nakomelingen, by uyt
terſten wil van Philips den IV. buyten de Spaan
enning daar op, 391. a. b.
ſche kroon geſlooten, 534.b.
f" zich naa zyn zalvig aan 't hoofd van – zendt volgens Verbintenis de beloofde Onder
ſtand te water en te Lande aan de Vereenigde Ne
zyne legers, 302: a.
- veroverdt Stenay, en Gedenkpenning daar
derlanden, 54o. a. b.
- - Gedenkpenning daar op, 541.
op, 392: a.
- Gedenk-en Legpenningen over 't ontzet van – zegt Engelant den Oorlog aan , 54o. b.

van gekwetſte Majeſteyt enz. laat vallen, en Leg

-
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-

-

Atrecht, 394

veroverdt Quénoy en Klermont, 394.

- vereerd de Ruyter met de Ridderodre van

Sint Michiel, en zyn Gedenkpenning, 552.b.

– Legpenning op 't verlaaten van Quénoy door - zyn Vloot blyft onder verſcheyde voorwend
zels achter, en hy wil eer de naam dan daad heb
de Spanjaarden , 494.
- veroverd Landreſy, 't ſlot Amerië, Kondé
ben van de Nederlanders te water by te ſtaan,
enz.4oy.a b.
55 3. b.
– vertrekt naar Parys, 4oy. b.
Lokkard, EngelſchAfgezant klaagt te Parys over den
onderſtand aan 'tgeſlacht van Stuartgedaan.406.a.
Gedenkpenning op 't winnen van Landrety,
F 2.
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Lokart en Mordant, neemen wegens Kromwel bezit-

l Malayſe (Johan van) Heer van Dongelberg, 309.

ting van Duynkerken, 433. a.
Lokkengie (Ridder Joan van) Heer van Lokkels
berge - uytvinder van de zonderlinge Bruſſelſche

Manques (Chriſtoffel) Stedevoogd binnen Grevelin
gen door de Françoizen tot de overgaave genood
zaakt, 436.a.
Mansveld (Ernſt van) Baſtaard van Peter van
Mansveld, wordt Veldheerder Boheemers, 122.a.
- zoekt den Koning van Boheemen te herſtellen,
zyn dapperheyd, daaden en Gedenkpenning, 143.
a. b. 144. a. b.
- wordt geſlaagen, en voegt zich by Maurits in
de Nederlanden, 145. a. b. 146. a.
ontjangt tweehonderdduyzend guldens van
den Staat, trekt op tot het ontzet van Bergen op
Zoom, 148. b.
-- doet Embde en 't beſte gedeelte van Ooſtvries
land voor geld aan den Staat over, en wort uyt
zyn dienſt ontſlaagen, 1 54b

vaart, 34z. b.

Londen door een brand van drie dagen byna geheel
verwoeſt, 55 1.a.

Longueval (Karel van) Graaf van Bucquoy, va
der van Karel Aalbert, 276. b.

Longueval (Karel Aalbert) Graaf van Longueval,
zyn geſlacht, eerampten, en Legpenning , 276.
b. 277.

Longueville, Konië , en Konti in Vrankryk in
verzekering genomen, 357. 2.

Longueville (Hertogin van) arbeyd onder de hand
aan een Vreede tit/ſ henVrankryk en Spanje, 366.b.
Lonken (Hendrik) bevelhebber van de Weſtindi
ſche Vloot, behaaldt groote voordeelen in Brazil, Mardyk door de Françoizen veroverd, 286. a.
19; a.b.

door de Spaanſche hernomen, en door Orleans

weder belegerd en veroverd, 294. b.
Loof (I) Stempelſnyder tot Middelburg, 239.279.
- door Turennt veroverd, 428. a.b.
287.b. 3o6. 307.
door de Engelſche in handen der Françoizen voor
XLoon (Geertryd van) Huysvrouw van den Ridder
Dirk Graſwinkel, 234. a.
Duynkerke verpandzynde, wedergeleverdt,433 a.
Loos (Willem) Admiraal, ſlaat de Spanſche Maria, Moedermaagd, Beſchermheylig der Mal
vloot en Weſtindien, en ſneuveldt , 25 ; a. b.

theezer Ordre, 41o.

Maria-Beeld door S. Lukas geſchilderd, tot Kame

2-5 4-2

Lormier (Willem) zyn Penningkas, 5 1 b. 9; b.

'Yk, 425.

Mlaria, eenige erfdochter van Johan den II. Heer van
zoo- 313.414.45 1.5o6. fo7. b. 5.28.548.
// .aſſenaar, brengt door huuwlyk die Heerlykheyd
Lotteringen (Hertog van) door Gaſſion en Rant
zon van Sint Joristen Di?ele verjaagt , 287. a.
over in 't huys van den Graaf van Ligne , 445.
Lcttringſche Krgsbewden in de Nederlanden, hun Maria oudſte Dochter van Karel den I. trowdt met
Graaf Willem , zoon van Frederik Hendrik, en
ze baldadigheydestraatacloosheyd, 389. a. b458.
2.b.4 op 2.b.
|
Gedenkpenningen daar op, 257. a. b. 278 a. b.
H.oven door Fredrik AJend ik belegerd en verlaaten, - komt met haar moeder in Holland, daar
227.a-

het groote eere geſchiedt, 264. a.b.

-

– de zelf grootte en Hooge Schotſe, 41 3. a.
HLuthers erºſie Jubeljaar, 99. a. b.
M

-

wordt in de uyterſte wille van haar man begif

tigd, en Gedenkpenning daarvan, 351. b.352.387.

gas (Engelbert) zyn laf, dood, en Gedenk
penning, 142. a b.

Vlaas Jakob) Vader van Engelbert, 142. a.

Maas (Jakob Baptiſt) Broeder van Engelbert,
142. a. b.
Maaſtricht weder bevolkt en herbouwd, en oorzaak
Tan het dubbel regtsgebied aldaar, 90 a b.
-

- zwordt door Frederik Hendrik Berendt, en
zeroverdt, zoy. a b.
- - Gedenkpenning daar vver, 2c6. z1 1.
- van Aytona belegerd, en weder verlaaten ,
22.1-b.

brengt acht dagen na haar mans overlyden een
zoon ter werreld, 352.b.

betuigd haar ongenoegen over het uytſluyten
van haar zoon, den Prins van Oranje, uyt

het hooge bewind, 387. a. b. 388. a. b.
- ſterft aan de Kinderpokjens, 489. a.
Maria Anna, lyflyke zuſter van Philips de IV. en
van Ferdinand den III. trouwdt met den Koning
van Spa je , haar oom, vreugde daar over, en

Gedenk-en-Leg-penning daarvan, 340. a.b. 341.
a b. 2 V6. a b.
- Voogdes over de onmondige Kroon van Span
je , en haar Gedenkpenning, 534.

Magdalena, Dechter van Karel van Egmont trouwd Maria Benigna van Saxenlauenburg, huysvrouw
met Alexander van Chimay, 179. a.

Magdalena van Kleef, zuſter van den Hertog van
Gelder, ſtaat volgens erfregt naar de Staaten van
basr overleede broeder, 61.b

Maldere (Jakob van) kant zich weegens Zeeland
geweldig tegen, het veeljaarig beſtand, 40, a.

Mºlen (Aurelius Auguſtyn van) ſterft, zyndeug
den, ampten en Gedenkpenning, fo7.b. yc8 a

van Pikolomini, 285.
Maria de Medicis, Koningin van Vrankryk, komt
in Holland, en wordt alom met groote eerbewy
zingen ontfan en, 244. a. b. 245. a. b.
– by Rhea ofte Berecynthia op een penning ver

geleeken, 244 b.
verzoekt den Staat tot Middelaars tuſſchen
haar en haar Zoon, 245 a.

Malen (Karel van) Vader van Aur. Aug Guldrid

– vertrekt uyt Holland met een bedekt miſnoegen

der, Bargemeeſter van Antwerpen enz. 5 o8.

naar Engeland, 245. a.
- bewerkt het huuwlyk van Willem den II 257a.

Molen (Karel Aurelius Auguſtyn van) zoon van

Aur. Aug. Groºtſtalameeſter van den Aartshertog
Leopold /Villez enz. 5 C8 b.
Maler Karel van) zoen van Aur. Aug. Woawdmee
fier van Brabant, ſterft ongetrouwd, zyn Ge

deegpenningen, Tc8. b. fo9.
A4alen (Willem van) Vader van Karel, is Kamer

ber van Keyzer Karel den V. zyn geſlacht enz.
538. 2. b.

- ſterft , 268. a.
Maria Helionora, Suſter van den Hertog van Gu
lik, heeft regt tot dat Hertogdom na haar broe
ders dood, 6o. a.

Maria Thereſa, Dochter van Philips de IV. Koning
van Spanjen, naa plechtigen afſtand van het Kroon
recht gedaan te hebben, trouwdt met Lodewyk de
XIV. 462. a.b.464 b.
banen een haar

D e R. v o o R N A A M s t e z A A K E N.

-

- haar Gedenkpenningen, 466-469.
– krygt een Dolfyn, 494. a. b.

- wort door de Staaten gelaſt om de Arminiaans

Mariana, een jeſuit, zyn boek, waar in Vorſten

- zet overal de Arminiaanſgezinde Magiſtraa
ten af, 1oz. a.
- erft het Prinsdom van Oranjen en de goederen

-

moord leerdt, door beulshanden verbrandt, 67.
a. b.

Marſelaar (Fredrik van) zyn Wapenſchild en ver
dienſten, 412.

o

-

gezinde te keer te gaan, 1 o 1.b.
w

van zyn broeder Philips Willem, 1o2.b.

- zet de Ariminiaansgezinden uyt den Staat,
-

Io3. a.
Maskarenhas (Ferdinand) Spaanſchen Admiraal,
wordt met een magtige Vloot, op de Kuſten van - bezet den Briel en Uytrecht, en doet Olden
barneveld, Ledenberg, de Groot, en Hogerbeets
Brazil door de Hollanders geſlaagen , 253. a.b.
gevangen neemen, 1o3. a.

254. a. b.

Matelief (Kornelis) ſlaat de Spaanſche en Portu

verandert op nieuw de Overheeden der Hol

geeſche Vloot in Ooſtindien, 55. a.b.
Mathenes (Johan) buytengewoon Gezant der Staa
ten op de Munſterſche Vreedehandel, 289.a.

landſche ſteden, die de Arminiaanen gunſtig wa

Matthias tot Roomskeyzer verkooren, 289. b.
ſterft, 1 16. a.

Maubeuge door de Françoizen veroverd en verlaa

ren, IO4. a.

doet het Dortſche Synode beroepen , 1o4a.
zyn gedenkpenningen op het ſlaan der Algery
nen, 127.

- trekt op naar Emmerik, en zend hulpbenden
naar Boheeme, 129. a.

ten, 34o. a. b.

- ruſt zich, na 't eyndigen van 't Beſtand, we
- door Turenne veroverd, 405. b.
der ten Oorloge, 137.b.
Mauger (I) beroemdt Franſch Penningmaaker ,
wordt door Spinola miſleyd, en zoekt vergeefs
358. b.
Gulik te ontzetten, 1 38. a.b.
Mauleon en Remcnekourt loopen met hunne onder
-

w

- voorziet Bergen op Zoom tegens Spinola, die

hoorige Lotteringſche Regementen tot de Françoi
zen over, 408. b. 409. a.
doch
oudſte
van Heſſen,
Landgraaf
Maurits,
Frederik
verzochtzynvoor
ten huuwlyk
ter wordt

het beleg opbreekt, 146.a.b. 147. a. b. 148. a. b.
- Gedenkpenningen daar op, i49. 15o. 151.

* . Hendrik, en die handel weder afgebroken, 158. b.

T zaamenſweering der Remonſtranten en Willem

- komt in Bergen op Zoom, 1 f1. 5.

" #Aurits, Prins van Oranje, belegerd andermaal

van Oldenbarneveld tegens hem ontdekt, 152ab.

's Hertogenboſch , houd het leger van den Graaf

- hem wort door de Staaten een lyfwagt toege

V 1, van den Berg aldaar op, en verlaat het beleg,

voegd, 153. a.b.
zijn aanſlag op Antwerpen door onweer en

7. a. b.8 a.
- veroverd Sluys in Vlaanderen, 11. a.b 12.
»

a. b
e-

blond de dappere verweerders van Ooſtende,

ſterke vorſt verydeld, 15 3.a.
- verjaagt den Graaf Hendrik van den Berguyt.
Gelderlaud, 154. a.

- zyn Gedenkpenning wegens de overwinningen in
15.b.
<
Weſtindien, 155.
veroverd
- miſt in zyn toeleg op Antwerpen,
*

het Slot van Woude, en wendt zich naar Vlaan
dre, 19.b.

– wordt door Spinola voor het Sas van Gent
opgehouden , 2o. a.
, - miſlukt in zyn aanſlag op Gelder, en verhoopt
ontzet van Lingen, 2o. a. b.
– herneemt Lochem, en zoekt vergeefs Grol te
Ontzetten, 2.4. a.

- wil over geen Vreede handelen, ten zy Neer
land een vryen Staat verklaard worde, 28. a. b.

- poogt vergeefs Breda tot tweemaal toe, te ont
zetten , 15-6. a. b. 158. a.
-

## aanſlag op Antwerpen weder vruchteloos,

156. b.

.

.

- wort ziek in 't leger, en laat zich naar 's Graa

venhaage voeren, 156. b.

- keert weder naar 't leger ter ontzet van Breda,
en laat zich weder ziek naar 's Graavenhaage
voeren, 158.a.
- raadt zyn broeder Frederik Hendrik tot een
-

huuwlyk aan te gaan, 158. a. b.
beſchikt zynhuyſelyke zaaken en ſterft, G6o. a.
be
jaarig
veel
het
tegens
geweldig
- kant zich
oorzaak van zyn dood, en pragtige begraave
ſtand, 4o. a. 42.b.43. a 68. b.
2 O. ſl.

mis, 16o. b. 161. a. b.
- door hoedaanig een beſluit der Staaten hy ne
vens, het Huys van Naſſouw tot het 12 jaarig - laatſte gedenkpennigtje, i61.
beſtand is overgehaald, 43. a. b. 44. a. b. 45. Maximiliaan, Rooms Keyzer, zoekt tevergeefs, de
Vreede in de Vereenigde Geweſten te herſtellen, 19a.
a. b.
- laat, ten tyde van het beſtand, Lillo, Vliſ Maurits. Graaf Maurits van Naſſouw, ziet Naſ
ſouw.
ſingen, en andere plaatzen verſterken, 56.a.
– wordt met een magtig leger tot hulp van de Maximiliaan, Hertog van Beijere, doet den Keyzer
tegens de Boheemers onderſtand, 122. b. 124 a.
Prinſen Bezitters gezonden naar Gulik en Kleef
wordt Keurvorſt, en door Keyzer Ferdinand met
land, 68. a. b.
- belegerdt en veroverd Gulik, 69. a. b.7o. a. , de Opper-en-Nederpalts heſchonken. 131. b.
Mazaryn (Kardinaal van) onluſten om zynentwil
b.71. a.b.
in Vrankryk, 338. a. 357.a b.358. a. b. 36o.
bevel,
- trekt met zyn leger , op uytdrukkelyk
ſl, D.
ngen,
a.
74.
te rug, en legt het in de winterlegeri
verlaat Vrankryk, en begeeft zich naar Keulen.
–
te
aldaar
oproer
het
om
Uytrecht
tot
- komt
r.b.
6
82.b.
ſtillen,
- wordt Ridder van de Hoosband,86. a.87. a. b. - omt weder in Vrankryk, 366. a. b. 367.a.
- geleydt zyn nicht Elizabet door de Nederlan - verbinteniſſe van Orleans, Kondé enz. tegen:
hem, 367. a.
den, 88. a.
- komt in grooter aanzien en tot hooger geluk dan
- #ºrn Emmerik, Rees en andere plaatzen,
te vooren, 37o. a. b.
92. b.
/
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- weygerd het Verbond giet Richard Kromwel
te vernieuwen, en behertigdt het maaken van
Vreede. 45 2. b. 4; 3. a. b.
-- wil geen Vreede maaken dan met nytſluyting

komſt van Ferdinand, 219. b.
- zyn Gedenkpenning, 219. 22o.
- zyn Geſlachtboom , en verrigtingen in de Ne
derlanden, 22o. a. b.

van Konde , waar in hy op een afgerechte wyze
door Don Lodewyk van Haro wordt opgelicht,

- wint Argenteau , en taſt te vergeefs Limburg

+53: a. b. 45 5. a.

- is de eerſte die Frederik Hendrik een belegering

- ſluyt de Vreede met Haro, 455. a. b.
- zyn Gedenkpenningen, 456.

Meadow, Engelſch Afgezant, haaldt Karel Guſ

en Maaſtricht aan . 22 1. a. b.
(van Breda) doet opbreeken, 222. a. b.

- keert naar Bruſſel, om alles tot inhaaling van
den Kardinaal Ferdinand te vervaardigen,

2.22. a. b.
taaf, Koning van Zweede tot Vreede met Deene
marke over, 441. a.
- verwelkomt Kardinaal Ferdinand, 223. a.
-

-

Medicis (Johan de) brengt de tyding van het over Monfort, Penningmaaker, 28o. b.
gaan van Breda aan de Aartshertogin , 163. b.
Medicis (Maria de) ziet Maria &#c.
Mcenen door de Frangoizen ingenoomen, 286. b.
- door Tºurcnne ingezoomen, 436 b.

Milleraye (de Maarſchalk de) belegerdt en ver
verd Arië, 259. a. b.
- valt in Vlaandere, om Arië te hulp te ko
men, 263. b.

Melo (Don Frangisko de) ſlaat het Franſche Le
ger by Chatelet, 267 a b. 268. a. b.
- belegerdt Rocroy, maar wordt door de Fran

ſhen opgeſlaagen, 272. a. b. 273. a b.

Mont-Eagle ( Lord van) wordt verwittigd van
het Buskruydverraad, 2 1. b.

Montekukuli (Graaf Erneſt van ) vereenigt zich
met den Graaf H. van den Berg, en taſt A
mersfoort en Hattum aan, 177 a.
Montes door Frederik Hendrik aan den Heer van

Valkenburg tot Oranje gezonden, wordt aldaar
mishandeldt, en beſterft het, 194. b.
Montfoort, nieuwe Vaart aldaar gegraaven, en
Penning daar op, 1oo. a. b. 1 o I. a. b.

- by giftbrief aan den Graaf van den Berg ge
geeven, welke door Monkada herroepen wordt,
2. ZO. a.

- zoekt vergeefs onderſtand in Grevelingen te
werpen, 277. b. 278. b.
- poogt vruchteloos 't Sas van Gent te ontzet
ten, 278 b. 279 a.

Montmedi door de Maarſchalk la Ferté belegerd,

Melun (Hippolyte van) Gemalin van Philips,
Hertºg van Aarſchot en Graaf van Arenberg,

Montroſie in Schotland geſlaagen en gehangen, 368a.
Moor (Jooſt de) Opperhoofd der Zeeuwen ſlaat en

2. IO. R.

Meſme (Claude de) Graaf d'Avaux, Afgezant
wegen Vrankryk tot de Munſterſche Vreedehan
del, 275.a.

Meyſtaaken te planten, een jaarlykſche gewoonte,
en Gedenkpenning daar van, 225. a. b.

- zedert wanneer ook ter eere van de Magi
ſtraat van 's Graavenhaage gedaan, door wie, en
inct wst vereeringe, 225.
Mlcyſter (Jonker) uytvinder van het oprechten der

Amersfoorder Key, 492 b. 493. a b

25. a.

- veroverd, en Gedenkpenning daar op, 426 ab.
dood Frederik Spinola, 4. a. b.

Mooy Lambrecht ſlaat de Algerynen, en brengt
haar tot recden, 126. b.

Mordant en Lokart , neemen wegens Kromwel be
zitting van Duynkerken, 433. a.

Morelles ( den Heer van) Stedevoogd binnen Ro
croy, 274. b.

Moret ( Graaf van) van Mazaryn aangeſteld tot
Stcedetoogd van Atrecht, waarom de Luytenant
de la Riviere de Stad aan de Spanjaarden over
grºft, 439. a.

Mieris Frans van) zyn penningkaſſe, 335.
Mieuwe (Johan) Baſtaard van Johan de I. Her

Moskovic. Gezanten van den Grootvorſt van Mos
kovie doen hun prachtige Intreede in 's Graaven

.tog van Brabant, Heer van Dongelberg, 309.
Mlings (Chriſtoffel) tot Ridder verheeven, 527a:
Misbrooden. Jaarlykſchen ommegang tot Bruſſel

haage, 5 14. a. b.
Moura (Don François van) Markgraaf van Ka

met de drie mishandelde Misbrooden, 415 b.

Molafdry, Stedevoogd van Montmedi, ſneuveldt,

felrodrigo , voorheen Onderkoning van Sardinië
en Katalonië, komt als Landvoogd in de Neder
landen, 5 17. a. b.

M# Wat dit Kruyd betekend, 234.

- zyn Gedenk-en Legpenning, 5 18.
- hervormdt de Amptenaaren, 52o. a. b.

Monk (Joris) door Kromwel tot Hoofdbevelhebber
over de Vloot geſteld, 375.a.
- ſlaat tweemaal na elkander zeer hevig met de

- neemt voor den Koning bezit van Vlaanderen
en Braband, 537. a.
Mouſon door Turenne veroverdt, 371. b.

Hollandſche Vloot , daar Tromp dood blijft,

- door den Aartshertog Leopold gewonnen, 359b.

26 a.

- wordt door Kromwel zelf met een goude

Ke
ten, en daar aanhangende goude uytgehakte Ge
denkpenning (nu in de Penningkaſſe van den Heer
François Figel) beſchonken, 378. b.

- wordt Hoofdbevelhebber van Engelands magt,
veynſt zich voor de Staatſche Regeering, maar

voerdt Karel den II tot den Troon, 479. a. b.
- eere hem door den Koning aangedaan, 482.
a. b.

ſlaat tegens de Ruyter, 544. b. 545. a.b.
Monkada (François van) Markgraaf van Ayto
na, zoekt Rynberk te ontzetten, 21 1.a.

- - krijgt het beſtier der Nederlanden , tot de

Mulerus (Niklaas) ſchrijft over de Staartſtar van
't jaar 1618. 1o3. b.

Mulheym door Spinola geſlegt, 9H. b.
Muller (Peter) is oorzaak van 't veroveren van

Weſel, 177. b.
– zyn bclooninge, 18o.a.
Munſter, tot handelplaats wegens de Vreede be
noemd, 275. a. 29I. a.

– de Vreede wordt aldaar tuſſchen Spanje en den
Staat getroffen, vreugde daar over, en Gedenk

penningen daar van, 308.a.b. 3o9.31o. 326.
– waar van zyn naam ontleent heeft, 325.
- oneenig met zyn Biſſchop, Barent van Galen,
ſmeekt den Staat om onderſtand, 486.a.b. 487a.
- wordt

DE R V O O R N A A M S T E
W:

- wordt door den Biſſchop belegerdt, 486. b.
ſlaat Noodmunten, 487.
– wordt genoodzaakt zich over te gteven , en
Gedenkpenning daar op, 487. b.
Muſch,Griffier, gelaſt tot den Vreedehandel met Span
je, die vruchteloos uytvalt, 23o. a. b.
-

Mylen (Kornelis van der) als Afgezant van den
Vryen Staat tot Veneetſien ontfangen, 52. b.

naar Vrankryk gezonden, om het

•

rouwbeklag over de dood van Hendrik de IV. af
te leggen, 67. b.
N.

NYapelſche opſtand van Mas Anjello door Don
Johan, natuurlyke Zoon van Philips de IV.
gedempt, 41 o.b.
Naſſouw (Erneſt Graaf van) gebied het Leger tot
ontzet van Breda, by de ziekte en afwezendheid
van Maurits, 156. b.
veroverd Oldenzeel, 166. a.

- veroverd de Schanſſen aan den 7/ël , door
de Graaf van den Berg geſticht, 184. a. b.

- ſlaat de Spaanſche Schepen, die een inval in
Zeeland meenden te doen, geheelyk, 196. a. b.
Gedenkpenningen daar op ,
198. 199.2oo.
-

•-

triº

-

-

-

-

Nieuwburg (Vorſt van) een der Prinſſen Bezit
ters van Gulik, word Roomſch, en wapend zich
tegens Brandenburg, 91. a. b. 92.a b. 97. a.
Nieuwendam door Rantzau veroverdt, 304 b.
zonden om Vreede te maaken, 382. a. b.

Nordlingen door den Kardinaal Ferdinand veroverd,

-

Naſſouw (Graaf Johan van) geeft de Schanſſen
to

-

222. b.

geboorte van den Dolfyn, 245. b.

te

ſterft te Orſoy, 4o2.
Naſſouw (Prins Willem van) Stadhouder van
Vrieſlandt, wordt het insgelyks van Groeninge,
Drent en de Ommelanden, 362. a.
krygt het hooge Staatsbewind over O
veryſel , ſtaande de minderjaarigheyd van den
| Prins van Oranjen, 387.b. 422.a.
Nederlanden (Roomſche) weder met de kroone van
Spanje vereenigt, 221. a.b.
Nederlanden (Spaanſche) komen door de dood van
Aalbert weder aan Spanje , en Legpenning daar
op, 143. a. b.
houden het met Engeland en den Biſſchop
van Munſter tegens den Staat, 543. a b
Neyen (Vader Johan) afgezonden door de Aarts
hertogen om over Vreede met den Staat te hande
len, en zyne ſtreeken, 26. a. b. 27. a. 3oa. 33.
a. 34. a. 35.a. 38. a.
Nicephorus (Keyzer ) eerſte uytvinder van het
haardſteengeld, 538. a.
Nienove en Grammont door Turenne veroverdt,
436. b.

Nieuwpoort (Willem van) naar Kromwel ge

-

Naſſouw (Hendrik van) Kornel, door den Prins
van Oranje na Vrankryk gezonden, wegens de
:

- krygt van Prins Willem de II laſt, om Am
ſterdam te overrompelen, 343. b.

uytgeplonderd door de Francoizen, 437. a.

197.

wordt voor Roermond dood geſchooten, 2oya.
Naſſouw (Graaf Frederik van) in den aftogt voor

Gelder gevangen genomen, 223. b.

ZA A K E N.

aan den IJſſel aan Erneſt van Naſſouw over,
184. a. b.
door de Steedevoogd van Wezel geſlaagen en

Nooms (Peter) Ambagtsheer van Aarlanderveen,
koopt de Heerlykheyd van Waſſenaar, 445.
Noortwyk (Heer van) als Afgezant naar Vrank
ryk gezonden, 15 3.b.

gevangen genoomen, 193: a.
O.

poogt een inval in Zeeland te doen , doch
2yn Vloot wordt geheelyk geſlagen, zo dat nauw
lyks met tien mannen ontkomt, 196. a. b. 197.
zoekt Rynberk te ontzetten, 2 II. a.

Naſſouw

(Graaf Juſtyn van) . natuurlyke

O":
(Admiraal van ) handhaaft de vrye
Vaart in de Ooſtzee, 422.a.
wordt door den Staat met een magtige Vloot

Zoon van Prins Willem van Oranje, verweerdt

tot hulp van den Koning van Deenemarke gezon

Breda treffelyk tegens Spinola, 156. a. b.

den, 444 a. b.

moet by gebrek van eetwaaren , 't zelve o
vergeeven, 163. b. .
Legpenning daar op, 163.

ſlaat de Zweedſche Vloot, en opent de Zond,
en
Gedenkpenningen
daar van, 444. a. b. 445.
a. b.

Naſſouw (Maurits van) komt als Opperlandvoogd
in Brazilien, en zyn verrigtingen aldaar, 24o. b.

- krygt bevel om in Deenemarke te overwin

-

- zyn Gedenkpenning over het ſlaan der Spaan
ſche Vloot onder Maskarenhas, 254 a. b.
-- Braziliaanſche geweeze Landvoogd komt in
's Graavenhaage om den Staat kennis der Oor
logstoebereydzelen van den Koning van Zweede te

geeven, 381.a.
- wordt Stadhouder van Kleef enz. en Groot

meeſter der Duytſche Ordre, en zyn Gedenkpen
ning, 381. b.
zyn dood en zeldzaame begraafplaats, 381.
Naſſouw (Willem van) natuurlyke Zoon van
Maurits, Lt. Admiraal van Holland , ſneuveld

in 't beleg van Grol, 173.b.
Naſſouw (Graaf Willem van) vermeeſterdt Sich
telen, en eenige andere Plaatzen in 't Hertogdom
Gulik, 191. a.

– tekend en ſluyt het Verdrag der overgaave
van Schenkenſchans, 229. b.
moet het beleg der Schanſe van Sint Job op
breeken, 249. a. b.

waar van de naam van Obdam voerdt, 445.
teren, 446. a.

- keerdt wegens ziekte weder naar 't Vader
land, 447.a.

komt met een magtige Vloot tegens den En
gelſchen in Zee, 525.b.

#" tegens den Hertog van Jork, en ſpringt,
525. b.

Ocquendo (Antoni d') ſteekt met een magtige Vloot
over na Brazil. 195.a.

- ſlaat met de Hollandſche Vloot, daar de Ad
miraal Pater dood blyft, 195. a. b.
- Legpenning daar op, 196.
zyn verdere verrigtingen in Brazil, 2oo. a.
wordt in zyn te rugreys door vier Neder
landſche Schepen aangetaſt, die zyn Vloot te
ſchande ſlaan, zoo.b. 2o1. a. b.

door Tromp, met zyn geheele Vloot geſlaagen,
ontkomt nauwlyks in Duynkerken, 25 1, a.b.
Oldenbarneveld (Elias van) Broeder van Jan van
Oldenbarneveld, 136.
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ten ſtreep, en waarom, 357.

geland aan Koning Jakob gezonden, 3 a.

Ooſtenrykers maaken verbinteniſſen tegens Ferdi

geſchenk door de Staaten ter huuwelyk van
zyn dochter gegeeven, 3. a.
haald Maurits over, om in Vreedehandeling
met de Aartshertogen te treeden, 29. a.
verraſt Verreyken, en toond dat niet tergoe

Ooſterwyk (Heer van) Afgezant der Staaten aan
het Hof van Vrankryk, begroet den Koning

der trouwe in de Vreedehandeling gewerkt word,
4 b.
wil zyn bediening neerleggen, doch wordt
overreed die zelve weer te aanvaarden, 39. b.
- dringt het veeljaarig beſtand door, 39. b.
- zyn behendigheid om Vliſſingen en Zeeburg
weerom te krygen, 96. a. b.
word beticht als hoofd der Arminiaanen, en

-

nand, 118. b.

over de geboorte van een Dolfyn, 245. b.

de Staaten van Holland ſtaan over den doop
van zyn dochter , 248.a.

Ooſtindien door de Hollanders bevaaren, volgens
beding in het twaalfjaarig Beſtand, en aanwas
der Ooſtindiſche Maatſchappy, fy. a. b.
Ooſt en Weſtindiſchen handel vertraagt eenigzints
de Vreede tuſſchen Engeland en Spanje, 18.a.
ook tuſſchen Spanje en de Nederlan
den, 38.a.

Ooſtindiſche Maatſchappy wordt groot en vermee
van 't aanſtellen der Waardgelderen, to3. a.
ſterd Batavia op Java, 95. b. 2o7. a. b.
wordt van de Staaten in hun beſchermingege
een der hoofdzuylen van den Staat , 289.

noomen , 1o 3. a.

-- wordt op laſt van Prins Maurits gevangen
genoomen, 1 o3. a.

- Regtspleeging over hem, doodvonnis, dood,
lof, en Gedenkpenningen, 1 o8. a. b. 1o9. a. b. 1 1o.
a. b.

onkoſten van zyn veroordeeling, 1 14. a.
Oldenbarneveld (Reynier van) zoekt zyn broeder
Willem den aanſlag op het leeven van Maurits
af te raaden, doch te vergeefs, en wort onthoofd,
15 2. a. b.
Oldenbarneveld (Willem van) zoekt zyn Vaders
dood te wreeken, en Prins Maurits te vermoor

den, het geen miſlukt, doch hy ontkomt, 15 2. a.
Oldenzeel en Lingen door Spinola veroverd, 2o.

a. b.

groote magt hunner Opperhoofden en Raaden
in Indien, en Geldmuntten, 289. b.
ontwringdt den Portugeezenveele Sterk
tens en Landen in het Ooſten, 492.a.
lydt groote Schaade door 't verlies van de Ey
landen Taijovan en Formoſa, yo1. a.
Ooſtindiſche Vloot den Engelſchen ontſnapt, komt

in Bergen, wordt aldaar aangetaſt, en ſlaat den
Vyand af, 5 27. a. b. 5'28. a.b.
Gedenkpenningen daar op, 528.

Oſnabrugge. Vreede verbond aldaar geſlooten, 329.
a. b.

Oudenaarde door Turenne ingenoomen, 436. b.

#"

al.

Oldenzeel door Graaf Ernſt van Naſſouw veroverd,
I66. a.

Oudewater. Verſchil aldaar
de Burgermce
ſiers en Weeſmeeſteren, 1 1.b.
Oudshoorn. Kerk van Oudshoorn gebouwd, en Ge

Olikan, Hopman der Haarlemſche burgery, ter be
waaring van Haſſelt, 147.a. 148.

den penning daar van, 512. a.b.51 3. a. b.5 14.

Olinde in Brazil door de Hollanders veroverd, 193.

Overtoom, verſchil daar over tuſſchen Amſterdam

a.b.

Oranje (het Prinsdom) in groot gevaar om aan Fre
drik Hendrik ontweldigt te worden , 194. a. b.
195. a. b.

a.b

en Haarlem, 1 1. a. b.
Overyſſel verkieſt Willem den III tot Stadhouder
enz. en onluſten daar uyt gevolgt , 387. b. 422.
a.b.

Orleans (Hertog van) tegens Richelieu miſnoegt,
wykt uyt Vrankryk naar Bruſſel, 22 1. a.
poogt vruchteloos de Kardinaal van
Richelieu den voet te ligten, 265.a. b.
heeft het gebied overeen van de Fran
ſche legers, 276.a.
vermeeſterdt verſcheydene ſterktens, ſlaat het
beleg voor Grevelingen, en veroverdt die Stad ,
277. a. b. 278 a. b.

P.

--

1

wint het geſterkte huys van der Wal, 285. a.

Pº: en Arend

, zinnebeelden der vergoding,

2 18.

aapemuts, een Schans door Maurits op een eyland
tuſſchen Bon en Keulen gebouwd, 137.
Paauw. Heer van Heemſtede als Afgezant naar

Vrankryk gezonden, 15 3.b.

- veroverdt Mardyk, Linke , Bourburg,
Kaſſel, Bethune, Lilers, Merville, Sint Venant
en Armentiers, enz. 286.a.b.

naar Engeland gezonden, om de verwydering
tuſſchen het Parlement en de Vereenigde Geweſten
voor te komen, 369. b.

wint Kortryk, Wynoxbergen, en herneemt

Papegaaiſchieten tot Bruſſel, 93.b.
Papenheym zoekt Maaſtricht vergeefs te ontzetten,

Mardyk, 294 a.b.
– trekt naar Parys, en geeft het bevel aan
Anguien ever , 294. a.
maakt met Kondé een verbintenis tegens
Mazaryn, 367. a.
Oorlog, na 't eyndigen van 't zevenjaarig beſtand,
steder aangezegt en begonnen, 1 37 b.
Ooſtende, word heevig door Spinola belegerd, en by
een zeekreeft in de Legpenningen vergeleeken, 8.
a. b. 9. a b. 18.

- wordt op billyke voorwaarden overgegeeven,

13. b. 14. a. b.
- --

Penningen daar op, 15.

Ooſtenryks Wapenſchild een rood veldmeteen wit

zof. b. 226.

Party (Willem) wegens zaamenſweering tegens
Maurits onthoofd, 152.b.
Parys vol vreugde enz.# de intreede van Lodewyk

# XIV. en Maria

Thereſa , 468. a. b. 469. a.

b.470 a b.471. a. b.
Pater (Hollandſchen Admiraal) raakt ingevegt met
- d'Ocquendo, en ſpringt, 19o.a.b.

Pauwels (Apoſtel) Hoofdkerk tot Munſter, 321.
Beſchermheylig van Munſter, 488.
Perren (Pauwels van der) naar Kromwel gezon
den, om Vreede te maaken, 382. a.

Peſſers (Maria) Huysvrouw van Epiſcopius, 26##
Pe

DE R VO O R N A A M ST E
Peſt in Engeland, 55 1.a.
in Vrankryk wegens nuttigen van kwaad
voedzel , Yo7. a.

- woedt zeer ſterk in Amſterdam en andere
ſteden van Holland, 401. a.

Peter Adriaanſzoon veroverd de Spaanſche vloot
in de Weſtindien, 172.a.

Phaëton. By zyn beſtaan wordt de onderneeming van
Prins Willem de II, vergeleeken, 35 3.354.
Philips Lodewyk, Paltsgraaf van Nieuwburg
heeft regt tot de nalaatenſchap van den Hertog
van Gulik, 62. a. b.

Philips de III. doet Koning Jakob met de Engelſche
Kroon geluk wenſchen, 2. b.
maakt Vreede met Koning Jakob, 18. a.
zend een buyten gewoon gezandſchap naar En
geland, om Koning Jakob wegens het ontdekte
buskruyd-verraad geluk te wenſchen. 21. b.
vind goed over Vreede met de Staaten als een

vry volk te doen handelen, 26. b. 28. a. b. 29.
a.b.

keurt het twaalfjaarig beſtand goed, 5 1. a.
- zyn dood en uytvaart, 133. a.
Philips van Spanjen, oudſte zoon van Philips de III

krygt een Erfprins, die Philips Proſperge
naamd wordt, en Gedenkpenning daar op , 428.
a. b.429. a.b.
-

krygt een tweede Prins, Thomas Karel ge
heeten, 449. a.
ontbiedt Don Johan uyt de Nederlanden, en
zendt hem tegens Portugaal, 4yo. a. b.
zyn Legpenning over de naakende Vreede,
4) 3.

maakt Vreede met Vrankryk , en zyn Ge
denkpenningen daar over, 458. a. b. 459.46o.
46 1.462.

komt met zyn aanſtaande Schoonzoon op 't
Faizanteneyland,eaGedenkpenning daar op, 463 b.

I 24.

en Izabelle

de Spaanſche Nederlanden weder , 143. a. b.
219. a b.

-

464

-

zyn Spaanſche ſtaatigheyd, en antwoord aan
zyn zuſter, 464.a.b.
verlieſt zyn eenigen zoon en erfgenaam,
49). a.

- krygt een anderen, 495. a.
-

moedigt de Zeerovers tegens Neerlands Koop
handel aan, 164. a. b.
hem wordt een zoon gebooren, en Gedenkpen
ning daar op, 187.a.b.
belooft aan de Roomſche Nederlanden in per
zoon aldaar te zullen komen , 19o. a.
zoekt Fa, nambuko te herwinnen, en zyn

groote toeruſtingen, 195. a. b.
- laat den Hertog van Arenberg op het ſlot
van Allemeda gevangen zetten, het geen groote

verbittering in Braband verwekt, 22o. b.
Ruſt een magtige Oorlogsvloot uyt tegens Ne
derland, 247. a.

noch een zeer magtige tegens Brazil,
die beyde geſlaagen worden, 25 1.a.b. 25 3. a. b.
- verlieſt door de dood zyn gemaalin, en hun
beyder Gedenkpenning, 28o a. b. 281.
- geeft de Nederlandenden langgewenſten Vree
de , en zyn Gedenkpenningen daar van, 308.
-

NIJ

-

Vrankryk, 93. b.

-Eemv door de dood van Aalbert

ing

krygt Kromwel ten vyand, zoekt vergeefs
door bemiddeling van den Paus Vreede, en zyn
Legpenning daar op, 408. a. b.
heeft een Natuurlyke zoon gehadt, Donjo
han , dien hy Landvoogd van de Nederlanden
maakt , 41o. b.
wil geen Vreede maaken, dan met de herſtel
ling van Kondé , en weygerdt zyn dochter aan
Vrankryk te geeven, 416. a.
zyn Legpenning wegens 't ontzetten van Va
lenſyn en 't winnen van Kondé, 417.
zyn Legpenning wegens zyn geheyme verſtand
houding, 43o.

trouwt Eliſabet, dochter van de Koning van
Philips de IV. wordt Koning van Spanje, en Ge
denkpenningen daar op, 1 33. a. b.
- waarom by een jonge Herkules vergeleeken,

|4.17
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vreezende voor Vrankryks heerszucht en ver

moogen , ſluyt een zeer naauw verbond met den
Keyzer Leopold, ten voordeele van 't Huys van
Ooſtenryk, 5 15. a. b.
- Gedenkpenning daar op , 5 15.
geeft zyn tweede Dochter aan Keyzer Leo
pold ten huuwlyk-en-Legpenning daar op, 5 16b.
ſterft, 5-32. b.
zyn Uytvaart, en Gedenkwaardige laaſte
Wil, 534. a. b.
Philips, oudſte zoon van Prins Willem van Oran
je , word in bezit van dat Prinsdom geſteld door
zyn huuwelyk met Eleonore van Bourbon, en zyn
Gedenkpenning daar op , 25. a. b.

ſterft , en maakt Maurits tot zyn Erfge
naam, to2.b.

-

Philips, Graave van Hohenlo, zyn afkomſt,

Oorlogsbedryven, dood, geſlagt , en Gedenkpen
ning, 22. a. b. 23.
Philips, Hertog van Arenberg, aan de Land
a. b.
voogdes door den Adeldom afgezonden, 189.a.
verplicht zich om ook de goede vriendſchap
Proſper, zoon van Philips de IV. wordt
Philips
tuſſchen den Keyzer en de Vereenigde Geweſten
vreugde daarover en Gedenkpening, 428.
gebooren,
uyt te werken , gelyk geſchiedt, 318. b. 319.
a.b.429. a. b.

a.b.
'",

tracht naar ruſte, en erkendt den nieu

- ſterft, 495.a.
wen Vryen Staat van Engeland onder Kromwel, Philips van Bruſſel, een Kapucyn, beraamd een
8. a.

inval in Zeeland, 196.a.

hertrouwdt, naa de dood van Izabelle, doch Piementelli (Don Anthoni) Afgezant van Span
je, handelt over een huurwlyk tuſſchen Spanje en
ter van Hendrik de IV. met zyn lyflyke zuſters
Vrankryk, 45 2. a.
dochter Maria Anna, dochter van Ferdinandden
- krygt volkomen goedkeurig van zyn hande
III. 34o. a. b.
ling met Mazaryn , uyt Spanje, 45 3. a. b.
Groote vreugde daar over, en Ge
33

-

denk-en-Legpenning daar op, 341.ab. 356 a. b.

Pikolomini (Antoni) word door het huuwlyk Her

verlieſt tot zyn groote ſmerte zyn eenige zoon
Balthazar Karel, 341. a.
- zyn Legpenning op 't veroveren van Greve
lingen, Duynkerken en Barſelona, 37o.

tog van Amalfi, 285. b.
Pikolomini (Octavio) van Arragon, komt met een
Keyzerlyk leger de Spanjaarts in Brabant te hulpc,
227.a.b.

II. Deel.
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- zoekt vergeefs Schenkeſchans te ontzet",

Q.

229.b.

- verdryft de Franſchen van Sint Omeer, 24*.

Qeer
(Jeroen van) Schatmeeſter van Bruſs
ſel, en zyn Wapenſchild, 236. 237.

- ſlaat de belegering van Diedenhove "P,
en vernieldt het Franſche leger, en neemt de” Quesnoy door de Françoizen gewonnen, 394,
door de Spanjaarden belegerdt en wederom
Graaf van Feuquieres gevangen, 2 ro.a. b.
- zoekt vergeefs onderſtand in Grevelingen te

verlaaten, 404. a.b.

werpen, 277.b.
- taſt vruchteloos het Franſche leger aan , zyn
R.

geſlacht, daaden, titels en Gedenkpenning, 285.
a.b. 286.

Pinſe (Kornel) wordt voer Rynberk, met de Ruy

# den

Spaanſchen tegemoet gezonden, 21 1.

3. D.

Piombino en Portolongone door Don Johan den
Francoizen ontnomen, 41o. b.
Pireneeſche Vreede, en Gedenkpenning daar van,

aet (Maria de) Gemaalin van de Ridder Phi
R
lips le Roy, 3o2.b.
Raimond, Abt van Fideiro, eerſte Ridder van Ka
latrava. 5 18.

Ramirus, Koning van Kaſtilie, regt de Ridderor
dre van Sint Jakob op, 328.

Rantwyk (Heer van) Afgezant van den Staat

46o.

Pleſſis Praſlin (Maarſchalk van) ontzet Guize, 357.
58. a.
- heroverdt Retel, 36o.a.b.

Poel (I. van der) Opziender van het Amſterdamſche
Schouwburg, en zyn Gedenkpenning, yo1.

Polsbroek (Heer van) doet nevens Jan de Wit uyt
ſpraak over de verkiezing van een Stadhouder
door die van Overyſel gedaan, 422. b.

Ponti (Del) Stedevoogd van Retel, verweerdt zich

aan de verbondene Vorſten en Standen van Duyts
land, 296. a.

Rantzou (Veldmaarſchalk) gevangen, 268.a.
veroverd Armeutiers, Kommincs, en Mees
nen, 286.b. 287. a.
- door den Hertog van Anguien tot Stede
voogd in Duynkerken aangeſteld, 295. b.
veroverdt Dixmuyde, Nieuwendam en an
dere Sterktens, 304. a. b.

dapper, 36o.a.

8

Pool (G.) Penningmaaker, 399,

by Dixmuyde geſlaagenen gevangengenoomen,

328. a.

Ravaillac (François) vermoordt Hendrik de IV.

Pool (Jurriaan) een Penningmaaker, 389.

Portolongone en Piombino door Don Johan den

Koning van Vrankryk, 66.a.

Franfoizen ontnomen, 41o.b.
Portugal ſtaat geheel tegens Spanje op, en ver
kigſt den Hertog van Braganſt tot Koning, 255.a.
- ſluyt de Vreede met den Staat, 492, a.

Ravensberg (het Graafſchap van) door Fredrik

Portugaal (Prins van) in den aftogt voor Gelder

- diend dus tot voorwendzel in een ſtille Vree

door de SpaanſeWe gevangen genomen, 243. b.
Portugeeſche Vloot in Ooſtindien door Mateliefge
ſlaagen, 55. a. b.

Rauſchenberg (Johan van) Stedevoogd van Gulik,

Portugeezen door de Nederlanders in Ooſtindien
geſlaagen, 79. a.

Hendrik ingenoomen. 95. a.

Raveſteyn (Huys te) van de Staatſche zyde tegens
de verbinteniſſen geſterkt, 229. a.
dehandel, 229. a.
laat noodmunten van zyn eygen zilverwerk ſlaan,
69. a. b. 7o.

Rawleg (Walther) rekendt uyt hoe groote winſten

en Spaanſche geſlaagen en uyt Ternate

de Hollanders, en met hoe groote magt, uyt de Ha

verdreeven, 95. b.
- handelen trouwloos in Weſtindien, en verove

Regif (het) in Brazil, de laaſte ſterkte der Hollan

en Brazil, 292. a. b. 193. a b.
- winnen geheel Brazil, 38o. b.
Pythaan (Frederik) in Gulik belegerd, ſlaat Noodt

Reede (Govert van) buytengewoon Gezant van den
Staat op de Munſterſche Vreedehandel, 289. a.

--

weder onder den Keyzer, 1 ; 2. a.
Pradelle (François van) met hulpbenden door Lo
dewyk de XIV. naar de Nederlanden gezonden,

54o. a. b.

len, 498. b.
-

in Liefde Bloeijend. tot Amſterdam, 498.

111

b. roo. a.

- Yver tot Amſterdam, 499. b. Yoo. a. b.
w

Prats (Maarten) wordt Biſſchop van 2 peren, zyn
afkomſt, deugden, milddaadigheyd en Gedenkpen

beyde in een geſmolten, 5oo.a.

Regemorter (Hopman) ſneuveld, 273 b.
Remak (Johan) voert den aanſlag op Tienen uyt,
291. b.

ning, fo5 b.
zyn Penning plaat, 506.
Prats (Steven) door Keyzer Karel de V. tot Rid
derlyke waardigheyd verheeven, die van den Va
der tot den Zoon overgaat, roy. b.
Prinſen Beſitters. dus worden de erfgenaamen van
den Hertog van Gulik, die zich van dat Land
-

ſchap verzekerden, genoemd, 64 b.
worden onder elkander oneenig, 91. a. b.

Puchler (Kornel) tot onderſtand aan den Koning
kwint in Kºppenbaage, 446. a.

ders, door de Portugeezen veroverd, 38o b.

R#" herſtellen de vervalle Tooneelſpee

munten, 138.a. 139. b.

Praag begeeft zich na het ſlaan der Boheemers,

van Deenemarke gezonden, 442 b.

ring-viſſery getrokken hebben, 231 a.

Remenekourt en Mauleon, Lotteringſche Kornellen,
loopen met hunne onderhoorige regementen tot de
Françoizen over, 408. b.409. a.
Remonſtranten, waarom dus genoemd, 75.b.
- koomen in groote haat wegens den ontdekten
aanſlag #" het leeven van Maurits , 15z. b.
I T R. a. D.

R# (Johan

van Reede, Heer van) als

afgezant naar Engeland gezonden, om Karelmut
zyn Parlement te verzoenen, 281. b.
- wordt door Karel den I tot Baanderheer

van Reede verheven, en zyn Gedenkpenning, 283
b.
Rens."
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Renswoude (Hendrik van Rhede Heer van) der
Jlacht, verdienſten, titels, dood en Gedenkpenning,
Staaten. Afgezant in Spanje , wenſt den Koning

Bri,

geluk wegens het huuwlyk van zyn dochter met

krºt

den Keyzer, 516. b.
Retel door de Spanjaarden gewonnen , 358. b.
door de Françoizen hernomen , en Gedenk

penning daar op, 36o.a.b.
door Turenne veroverd, 371. a.
Rets (Hertog van) maakt met Kondé en Orleans
een verbintenis tegens Mazaryn, 367.a.

-

Reygersbergen (Maria van) huysvrouw van Huyg
de Groot, verloſt haar man uit het ſlot van Loe

392.b. 3o3.

R:
17o b.

Rudolf Keyzer Rudolf ſterft aan 't voeteuvel,78.b.
Ruyl door Prins Willem de II. gevangen naar 's
ſlot van Loeveſteyn gezonden, 343.b.
Ruyl (Johan van) zyn Penningkas, 61. b.
Ruyter (Michiel de) raakt met de Spaanſche vloot
te Sint Vingent in gevecht, 256. a. b.
ſlaat Aiskuë, 369.b.

- neemt twee Franſche Vrybuyters, 424.a.

veſteyn, 134. a. b.
* Ma.
tas

Krygt laſt om een nieuwen onderſtand voor

eynier Klaaszoon, Onderadmiraal van Zeeland,

den Koning van Deenemarke te vervaardigen, 446.

laat zyn ſchip ſpringen, om niet in der Spanjaar

a.

Stin

verdryft de Zweeden by Kartemunde, 447.a.

en Penning, 35. b.
Richelieu (Armand Jan, Kardinaal van) zoekt
Frederik Hendrik het Prinsdom van Oranje af

handig te maaken,'tgeen miſlukt, 194. a. b. 195.
Man
4.

7. a.

den handen te vallen, 24.b.
Richardot (Joh.) zyn verdienſten, bekwaamheden,

Lij,

(Philips) Aartsbiſſchop van Philippis,

a. b.

- opſtooker van de beroertens in Engeland, Span
je, en het Keyzerryk, voerdt een onbepaald ge
in Vrankryk, zyn bedryf en Gedenkpenning,

265.a.b. 266: a.b.
zyn dood, 268. a. b.
Richelieu (Markgraaf van) dryft de Markgraaf
van Leede, die een uytval uyt Duynkerken doedt,

weder te rugge. 432. a.b.
Ridder Baanderheer, hoedaanig een titel, 303.

ſluyt Nyborg te water in, en verdryft de
Zweeden uyt Funen, 447.b.

- komt tot Lubek en Koppenhaage, daar hem
zonderlinge eer wordt aangedaan, 448. a. b.
Geſchenk-en-Gedenkpenning door den
Koning van Deenemarke aan hem gegeeven, 448.
b.449. a. b.
fiuyt de Zweedſche Oorlogsvloot in de haven
van Landskroon, 474. a.

zyn verrigtingen in Guiné, 525. a.
brengt de Ooſtindiſche Vloot uyt Bergen te
huys, f 32. a.
ſlaat tegens de Engelſche Vloot onder Monk
enz. en behaald een roemruchtige overwinning,

545. a. b. 546. a. b.
Gedenkpenningen daar o
ſlaat weder met de

Ridderlyke waardigheyd gaat niet van den Vader
Riddermaatige waardigheyd, hoe oudt, 337.
Ridderordre van den Elephant, wanneer ingeſteld
is, 475

-

van Kalatrava door wien ingeſteld en met

in

groot gevaar , en doet een zonderlingen aftogt,
55 2.a. b.
word door Vrankryk met de Ridderordre van
Sint Michiel vereerdt, 552.b.

hoedaanige voorrechten, 5 18.

doet de Engelſche Vloot vluchten, 55 3. a.
verbrant 's Konings ſchepen by Chattam,

van Sint Jakob, wanneer in Spanje opge

recht, 328.

6. $ 5 I.

## ºf #

tot den Zoon over, dan by byzondere gunſte, yo6.

daar de Vreede op volgt, 554. a. b.
Rye (Chriſtoffel van) Markgraaf van Varambon
-

Ripperda (Willem) buytengewoon gezant van den
Staat op de Munſterſche Vreedehandel, 289. a.
Riviere (de la) miſnoegt op Mazaryn,leverdt Atrecht
aan de Spanjaarden over, 430. a.

Robbert (Prins) verſterkt de geſlaage Engelſche
Vloot met verſche Scheepen, 545. b.

enz. door Aartshertog Aalbert tot den Ridderly
ken ſtand verheven, 327.b.

Rye (François van) zoon van Chriſtoffel, en Biſ
ſchop van Bezançon, 327. b.

wordt door de Liefde en de Ruyter niet wey

Rye (Klaude van) zoon van Philibert en jonger
broeder van Chriſtoffel, Baron van Beſançon,

nig doornageld, 146 a.
Roberts (Johan) Schepender Stad Bruſſel, en zyn

Stad voegt van Breda, en namaals Landvoogd

enz. van 't Graafſchap Namen, 327. b.
-zyn wapen en Legpenning , 327.
wapenſchild, 2yo.
Robles (François van) Graaf van Annapes en Rye (Markus van) Markgraaf van Varambon,

ſterft zonder kinderen, 327. a.
Biſſchop van ſperen, ſterft, yoy. b.
Rocroy doorden Spaanſche belegerdt, door de Fran Rye (Philibert van) Graaf van Varax, blyft in.

goizen
ontzet, en Gedenkpenning
daar op, 272.
b.273. a. b.
o
door Kondé veroverd, 371. b.
Rodolfi en Verhoeven naar Liſſabon gezonden, om
over Brazil te handelen , 380.b.
Roermond door Frederik Hendrik veroverd,
zof.

den ſlag by Turnhout, 494.
zyn nakomelingſchap, 327. a.
Rynberk, door de Staaten veroverd, en Legpenning
daar op, 17.

door Spinola belegerd en ingenomen, 23. b..
2.4. A.

- door Frederik Hendrik belegert en ings

d.

door den Kardinaal Ferdinand veroverd,
237.b.
zeer ervaaren Stempelſnyder. 527. b.

R#,

Rooſe (Peter) zyn geſlacht, verdienſten ,
eerampten, en Gedenkpenning, 262. a. b. 263.
a.b.

noomen, 21o.a. b. 21 1.a.b.
Gedenkpenning daar op, 21 t.

-

-

-

-

Ryſſels vier Kaſtelenyen en deszelfs Wapenſchilden,
226. 23o. 231.
S.

-

Rooze, Hoofdbevelhebber der Françoizen, doet yſly

ke ſtrooperyen na de kant van Luxemburg en Na
men, 338.b.

Roy (Philips le) Ridder Baanderheer, zyn ge

alentinus, broeder van Erneſt van Izenburg,
en zoon van Salentinus, ſneuveldt in den Bo
heemſchen Oorlog, 272. b.
H 2.
Sa:

B
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Salentinus, Biſſchop van Keulen en Paderborn,

Seldenus (Johan) ſchryft ten voordeele van Engeland

ſlaat die waardigheyd af, en begeeft zich in 't
huuwlyk, 272 , a. b.

tegens de vrye Zeevaart, en hooge achting zyn boek

S. Salvador in Weſtindien veroverd, 155.b.
-- door de Spanjaart heroverd, 64.a.

Sanche de III. Koning van Kaſtilien, ſteldt de
Ridderordre van Kalatrava in, 5 18.

aangedaan, 23 1. b.

-

Servient (Abel) Graaf de la Roche, Afgezant we
gen Vrankryk tot de Munſterſche Vreedehandel,
27 T. 2.

- Emile Afgezant ,

beſpied den handel van
den Staat met Spanje, en waakt daar tegen,

Sandwigh (Graaf van) taſt de Hollandſche Ooſt
303. a b.
indiſche Vloot in Bergen aan, en wordt afge
Sfondrato
(Markgraaf van) belegerdt en veroverdt
ſlaagen, 53o. a. b. 532. a. b.533.
Venlo, 237. a. b.
Santa Croce ( Markgraaf van) zoekt vergeefs
Maaſtricht te ontzetten, 2oy.b.
- wordt boven den Graaf van den Berg, tegens

- ſlaat de Françoizen by Dixmuyden , en

beloften, verheeven, die daar over zyn miſnoegen

328. a.
- wint Veurne, 328. a.
- – en Yperen, 338. a.
- belegerdt en wint Veurne , Wynoxberge &#c.
366.a b.

toondt, 208. a.

Sas van Gent door Frederik Hendrik belegerd en
veroverd, en Gedenkpenning daarop, 278.b. 279.
3. O.

neemt de Maarſchalk van Rantzau gevangen,

Sasburg, Staaten Gemagtigde te Bruſſel wordt door
't gemeene volk belegerdt , 543 b.

Sichtelen door Graaf Willem van Naſſouw vero

- klaagt uyt naam van den Staat, 544. a.
Saturnus goude eeuw, 26
Saxen. Erfrecht van het Huys van Saxen op de Her
togdommen van Gulik en Bergen, 64. a. b 65.
Savoijen (Hertog van) hoe na aan de Spaanſche

Silezië bevreedigt zich met Keyzer Ferdinand, 132 ab.
Silva (Philips de) herſteld de wanorde in de ſlag te

Aroon, f3+. b.

- Yuſchen de dochter van den Hertog van Sa
voijen en Lodewyk de XIV. wordt over een huuw

verd, 192. a.

gens Mansvelt, 145.a.

-

Sina door de Tartaar en overbeerd, alwaar de Ne

derlandſche Afgezanten vryen Koophandel verkry
gen, en met Sinceſche Gedenkpenningen beſchonken
tvorden, yo1. a. b. ro2 a.b. yo3. a. b yo4.

Sint Domingo door Kromwels Oorlogsvloot vruch

teloos aangetaſt, 407. b.
Sint Donaas , vruchteloos door Fred. Hendrik aan
getaf, 249. b.
Schaap, Kats, en van der Perre, naar Engeland ge
zonden, om met het Parlement te handelen, Sint Ghillain door Turenne en la Ferté veroverd,
4oy.b.
369 a.

lyk gehandeld, dat geen voortgang heeft, 452.

-

a.b.

Schak (Veldmaarſchalk) ſlaat de Zweeden by Ny - - door Don Johan belegerd, en verlaaten,
417. a. b.418. a. b.

bourg , 447 b.

- by wintertyd gewonnen, 424. a.
Schans-en-Walkroon der Oude, 394.
Schelde. Het openen der Schelde tot voordeel van Sint Job, een Schanſe, door den Graaf Willem van
Naſſouw aangetaſt en verlaaten, 249. a. b.
Antwerpens Koophandel door de Engelſche beher
tigd , 544.
Sint Maarten door de Hollanders geplonderd en
-

Schelling ('t Eyland dery Verwoeſtingen aldaar
door de Engelſchen aangerecht, 55 3. a.
Schellingerhout (Niklaas en Peter van) zoomen
van Kornelis, leggen den tweeden en derden ſteen
van de Kerk tot Oudshoorn, en Gedenkpenning
daar van, 5 ; 2. b. 5 ; 3.

verbrandt, 193. b.

Sint Omeer door Chatillon belegerdt en verlaaten,
242.b.

»

Sint Philips, een ſterkte tuſſchen Grevelingen en
het ſtrand, door de Françoizen veroverdt, 277. a.
Sint Venant door de Françoizen gewonnen, 286.b.

- door Turenne veroverd, 427. a.
Slang, een zinnebeeld van de voorzichtigheyd, 191.
penning daar op, 228. a. b.
- door Frederik Hendrik hernomen, en Gedenk Slatius (Hendrik) legt op het leeven van Maurits
munt daar op, 229. a. b.
doe, en wort gerecht, 152 a. b.
Scherpenheuvel, en Lievevrouwenkerk door de Sluys in Vlaanderen door Maurits belegerden ver
overd, 1 1. a.b. 12. a. b. 17.
Aartshertogen volgens gelofte geſtigt, 58. a. b.
Schets (Antoni) zoon van Gaſpar Schets, Heer - door den Slotvoogd van Antwerpen belegerden
verlaaten, 139. a.
van Grobbendonk, opperbevelhebber in 's Herto
Smid (Auguſtyn) in Bautzen gevangen genomen,
genbos, 176 a.
125.a.
o
Schoonewal als gezant van den Vryen Staat in
Smient (Otto Barentzen) Korporaal ten tyde van
Engeland, 5 z. b.
't waaken en verſterking van Amſterdam,
Schoorſteengeld oorzaak van beroerte tot Uytrecht,
82.a.
48.
Schot (Balt.) zyn penningkas, 233.51 1.512. b. s" (Jeremias) tot Ridder verheven, 527.a.
Schotten verkoopen Karel den I. voor veertig ton Smout (Adriaan) geweeze Predikant te Roon, voor
ſtander der Arminiaanen, en zyn wedervaaren,
men ſchats aan 't Engelſche Parlement, 296 a.

Schenkenſchans door de Spaanſche verraſt en Leg

Schouwburg wanneer tot Amſterdam opgerecht en
vertimmerd, 5oo. a. b.

- inkomſten derzelve waar toe beſteed ,

84. b.

so: Amelia ,

Koningin van Denemarke en haar
Gedenkpenning, 442.

5oo. b.

Sofokles en Euripides volmaaken de Toonneelſpelen,
498.a.
Schouburg (Jonker Meynard van) Overſte van
het geſchut enz. voor Gulik, laat eenige penningen Solms (Jan) Zeehopman, ſlaat tegens de Spaanſche,
-

van de veroverde Stad onder zyme hopluiden om
deelen, 73.a.b.

Schuttery van Holland in 't geweer, 147. a.b.

256. b.

Solms (Graaf van) verraſt en plonderdt Tienen,
292 a.b. 293, a.b.
Solre

ſt",

DE R V O O R NA A M ST E ZA A K E N.
Solre (Graaf van) door de Landvoogdes Izabel
le naar den Koning van Spanje afgevaardigt,
189.b.

keert met goede beloften en wiſſelbrieven we
der, 19o. a. b.

legerdt Breda, dat hy na een ſterke tegenſtand
veroverdt, 156. a. b. 157.163. b.
- biedt Frederik Hendrik een Veldſlag aan, die
te rugge trekt, 163 a.b.

Spinola (Frederik) wort in een Zeegevegt geſlaagen

-

Spaanſche Muytelingen veroveren het ſterke Slot
van Hoogſtraate, 5. a.
handelen met de Vereenigde Staaten, en ſtel
len Brabant onder brandſchatting, 5. b.
komen tot Prins Maurits over, 7. a. 8.a.

Oorlogsvloot, onder d'Ocquendo , door
Tromp geheel vernield, 25 I. a. b.
Gedenkpenningen daar van, 252.

in Weſtindien onder Maskarenhas geſlagen,
253. a.b.
Zilvervloot door Peter Peterszoon Heyn

veroverd, 172.b.
Gedenkpenningen daar op, 173. 174.
– Vloot in Weſtindien op ſtrand gejaagd en
veroverd, 172. b.

Spaanſche en Portugeeſche Vloot in Weſtindien door

daar op, Io3. b.
Staaten der Vereenigde Nederlanden willen niet han
delen met de Aartshertogen en Spanjen, ten zy
alvorens voor een vry Volk erkend worden, het
geen toegeſtaan wordt, 28. a. b. 29 a. 37. a. b.
- ſluyten een Verbond met Vrankryk en Enge
land ingeval beoorlogt mogten worden, en Pen
ningen daar op, 49. a. b. yo.
zenden. Afgezanten naar Engeland en Vrank
ryk, 52. a. b.
doen groote Geſchenken aan Elizabet, nieuw
Vrouw van den Keurvorſt van de Palts,

#
7. a. b.
# een verweerend Verbond met Veneetſië,

-

I 2. S. a. b.

Matelief geſlaagen, 55. a.b.

Spanjens Koninginnen, zyn in haar Weduuwlyken
ſtaat verplicht nooit weer te trouwen, en het Non

maaken een Verbond met Vrankryk en Enge
land, 165.a. 166.a.

- geeven vyftigduyzend gulden 's maands aan den

negewaad aan te doen, 535.

Spex (Jakob) Hoofdgezaghebber der Ooſtindiſche
Maatſchappy op Batavia, door de Sineezen al
daar met een gouden Gedenkpenning vereert ,
2o7. b.

Spiegel (Hendrik Laurenszoon)

en gedood, 4. b.

Staartſtar A. 1618. en Geſchriften en Penningen

Koning van Deenemarke tot het voortzetten van

den Oorlog in Duytsland, 171. b.
- ſluyten een verweerend Verbond met Vrank

ryk, 225. a.b.

-

Lid der Rede

- ſluyten een Verbond en Tienjaarig Beſtand met

rykkamer, en zyn lof, 499. a.
Spierink, Zweedſche Afgezant, laat de Klokken in
den Haag ter gelegenheyd der Osnabrugſche en

- bieden hun bemiddeling aan om Koning Karel

Munſterjche Vreede, op zyn koſten luyden, 319. b.

loos, 281.a b. 282.b. 283. a. b.
- wyzen den voorſlag van een langduurig Be

2o. a. b.

den Koning van Portugaal, 256.a.
met zyn Parlement te verzoenen, doch vruchte
-

ſtand van de hand, 297. b.
Spinola (Ambroſius) komt met nieuwe hulpbenden
in Nederland, word Opperbevelhebber, en her - hellen tot de Vreede met Spanje over, en te

ſield de vervalle zaaken,

- behaald veel eer door 't veroveren van Ooſten

kenen een wederzyts Verdrag, 298. a,b.
- verkiezen Prins Willem tot Hoogbevelhebber
over de Krygsmagt, na de dood van Fredrik Hen
drik, 3oo. a.
– verklaaren aan Vrankryk, niet eeuwig tegens
Spanje te willen oorlogen, 303. a.b.

de, en Legpenning daar
17 b. 18.
- houdt het Leger vanop,
Maurits bedryteloos by

- na lang Vrankryk tot algemeene Vreede heb

w-

6.b. 22. a.

Legpenning daar op, 7.

- taſt Ooſtende hevig aan, 8. a. b. 9.
- zoekt Sluys te vergeefs te ontzetten, 11 b.
I 2.2l

bende zoeken te overreeden, maaken haare Vreede

het Sas van Gent , 2o a.

- wint Oldenzeel en Lingen , maar &)'n 44/'

ſlag op Bergen op Zoom miſlukt,

- zetten het Vrecdewerk ſterk voort, 305. a.b.

zo.b.

- doet een reys naar Spanje, 22 a.
- veroverd Lochem en Grol, 23 a. b.
- neemt Rynberk in, 24 a.
- ontzet Grol, 24 a.

met Spanje tot Munſter, 308. a.b. 31o. a. b.
- doen vergeefs een bezending naar Engeland
om Karel den I. in 't leeven te behouden, 337.a.
– doen groote pogingen om de Vreede tuſſchen
Spanje en Vrankryk te herſtellen, doch vruchte
loos, 337. b.
- zenden. Afgezanten naar Engeland tot het hy
leggen der verſchillen met het Engels Parlement,
en ruſten een magtige Oorlogsvloot uyt, 369. a.
- zenden op nieuw Afgezanten, die den Vreede
*,

- niet ongenegen tot een Vreedens verdrag, 26 a.
- wint Aken, dempt aldaar den tweeſpalt, en
ſlegt Mulheym, 91 a.b.
- veroverd Wezel, Orſoy en andere Plaatzen,
-

treffen, 382. a.b.

2. a.

wordt door de Aartshertogen met een magtig
Leger tegens de Boheemers gezonden, 129. a.b.
- trekt in de Palts, en neemt Opperheym en
andere Steden in, 13O. a.

- zyn lofelyk gedrag en beſcheydenheyd, 130 b.
163. b.
- keert weder naar de Nederlanden, 137. a.
- misleydt Maurits, en veroverd Gulik, 138.
ab. 139. a. b.
-

- veroverd Steenbergen, belegerd Bergen ºp

Zoom zeer ſtreng, doch moet het weer verlaaten,
146.ab. 148. ab. 149. a.b.
- veynſt het op Heusden gemunt te hebben, be
II. Deel,

neemen de belangen van Munſter tegens den
. Biſſchop ter herten, en hoe verre , 486. a. b.

487. a.b.
- verklaaren den Oorlog aan Portugaal, 492. a.
- ſluyten Vreede met Portugaal, 492. a.
– ſluyten een naauw Verbond met Vrankryk en
Engeland, 496. a. b. 497.ab.

- maaken een Verbond met den Keurvorſt van
Brandenburg, 541. a. b.
maaken Vreede met den Biſſchop van Mun
ſter, 542.a.
– - Gedenkpenning daar van, 542.
- klaagen over hetgedragder Brabanders,544ab.
I
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Staaten van Holland enz. hoedaanig een beſluyt nee
men, om het Huys van Naſſouw tot het Beſtand
over te haalen, 43. a. b. 44. a. b. 45. a. b.
neemen het bezetten van den Briel door Prins

Y

Z

E

R.

Heer van Lymſchoote , 1o1. b.
Styrum (Graaf van) werft in Weſtfaale Ruyter
benden voor den Staat, 137. b.

Maurits zeer euvel, hun gedrag, en hoe verraſt

- door Graaf Hendrik van den Berg gevangen
genomen, 164. b.

worden, 1o3. a. b.

Sultsbach (Prins van) en de Veldmaarſchalk Steen

draagen in de Algemeene Staaten den nood
van den Koning van Deenemarke voor, en be

ſluyten den zelven tegens Zweede by te ſpringen,

bok, worden met het Zweedſche Leger in Funen
geſlaagen, en ontkomen ter nauwer nood, 447. a.
b. 448. a. b. 471.a.

Suykerbroodshoed op een Penning van Holland,

442. a. b. 443. a.

danken tegens wil van Prins Willem de II.
een gedeelte haarer Krygsbenden af, en gevolgen
daar van, 342. a. b. 343. a. b.
trekken haar beſluyt weer in, 346. a. b.
verkiezen de Latynſche Taal als onzydig ,
om in die zelve in 't vervolg aan Spanje te ſchry
ven, 3 r6.

- beſchryven met de andere uytgenodigde Staa
ten een Algemeene Vergadering tot het regelen ee

ner Stadhouderlooze Regeering, 361 a.
- dringen in de Vergadering der Algemeene

Staaten de Vreede met Kromwel door, 382 a.
- maaken in 't ſluyten der Vreede een geheim
verdrag met Kromwel, het geen ze tegens de overi
gs Staaten handhaaven, 386. a. b. 387. a. b.
Staaten van Uytrecht dringen ſterk aan, dat men

497.498.
T.

almond (Prins) boezemvriend van Kondé,
verlaat zyn zyde, 391. a.
Taye (Aalbert) wordt door Karel den II tot Mark
graaf verheven, 5 19.

Tave (Engelbert) Ridder, wordt door Philipsde
AV. Baron gemaakt, 5 19.
Tave (Karel Jakob) Schatmeeſter tot Bruſſel, zyn
Legpenning en Wapenſchild, 5 14.5 18.
Tayowan en Formoza verlooren, Yo I. a.
Ternate van de Portugeezen en Spanjaarden ver
loſt, 95. b.
Terrail (Du) overrompeld Breevoort, z2. a.

geen Vreede met Spanje dan met gemeene toeſtem
ming van Vrankryk ſluyte, 306. a. 31o. a.

Theſpis en Eſchylus uytvinders der Tonneelsſpeelen,

Staaten van Zeeland kanten zich geweldig tegens

Thomas (Prins) met het Spaanſche Leger door de

den verderen Vreedehandel met Spanje zonder ge
nieene toeſtemming van Vrankryk , 306. a.b.
3 Io. a.

kanten zich met Prins Willem den II. te

gens 't afdanken van 't Kryggvolk, 342. b.
toonen een gevley zonder weerga, ten opzicht
der onderneeming tegens Amſterdam enz. 346. b.

Staatſche Regering verwekt onder veelen groot on
genoegen, 38o.a. 382. a.
Stadhouderlooze Regeering hoe vaſtgeſteld in de Al
gemeene Staatsvergadering, 36 1. a. b.
-- ieder Landſchap krygt vryheyd een Stadhou
der naar zyn zin te verkiezen, 362. a.
Stakenbroek veroverd Lingen en Weerd, en doet

een geweldigen inval in Braband, zoy. b.
Legpenning daar op, zo9.
Star, een zinnebeeld van het noodlot, 19t.
Steenbok, Veldmaarſchalk van 't Zweedſche
Leger, wordt ten eenemaal geſlaagen, zo dat
nauwlyks zelf ontkomt, al denzaamgeſchraapten
roof achterlaatende, en Gedenkpenning daar op,
447. a. b. 448. a.b. 471.a.

498. a.
Francoizen geſlaagen, 226. a.

– brengt onderſtand in Sint Omeer, 242.b.
met het Grootmeeſterſchap van 't Hof van
Vrankryk begiftigd, 391. a.
Thou (De) door toedoen van Richelieu onthoofd,
265. b.

Tienen ſtormenderhand door Fredrik Hendrik ver
overd, z26. b.

-- door den Graaf van Solms verraſt en uytge
plonderd, 291. a.b.
- Gedenkpenning daar van, 29z.
Tienen (Philips van) Bevelhebber tot Breda,
18o.b.

Tilly (Graaf van) Veldheer der Roomſche Benden
tegens de Boheemers, 122.b.
door Mansvelt geſlaagen, 143.b.
– ſlaat den Markgraaf van Durlach, 143 b.
ſlaat het Deenſche Leger by Lutten, 171.a.
- doet met het Keyzerlyk Leger een inval in
Ooſivrieſland, 171. a.

Toevallige Ampten, en Toevallige Kamer in Vrank
ryk, 4oy.

Steenhouts geſlacht uitgeſlurven zynde, wordt des Toerneau (Johan Francois van) Heer van Kruy
kenburg enz. en zyn Wapenſchild en Legpenning,
zelfs Wapenſchild door een byzondere gunſt, door
de Buelens gevoerdt, 403. b.

I 9O. I 91.

Stellingwerf, Keyzer, en andere Heeren door
Prins Willem den II. in verzekering genomen,
en naar Loeveſteyn gezonden, 343.b.

Stenay door Turenne in bezit genoomen, 357.a.
door den Franſchen Koning veroverd, en Ge
deukpenning daar op, 391,a.
Stevenkroon aan wien by de Romeynen gegeeven,
$ 49.

Stilſtand van Wapenen voor agt Maanden getroſ

Tommen (Johan van der) zyn Wapenſchild, 276.

Schepen van Bruſſel, en zyn Wapenſchild,
9. b.

T#elen wie daar van de uytvinders geweeſt
zyn, 498. a.
Trieſt (Antoni) Biſſchop van Gent, zyn lof en

Gedenkpenning, 139. a. b. 14o. a. b.

-

ſterft, 5 19. b.

fen, 19, 2.

Stormklok luydt te Bruſſel niet, dan hy het inhaa
len van Vorſten, 43o. b.
Sttaale veroverdt, zoy. a.

Tolregten tuſſchen de Aartshertogen en den Staat
geregeld, en Legpenning daar op, 58. a. b.

-

Strafford (Hertog van) tegens wil en dank van Ka
rel den I. ter doodſtraf gedoemdt, 163. b.
Strik (Adriaan) Burgermeeſter van Montfoort,

Trewleben vindt een konſt uyt, om uyt gezonke
Schepen, het Geſchut, Zilver en andere Koſte
lykheden op te viſſen, zyn #" , en Gedenk
penning daar op, 477. a. b. 478.

Tromp (Kornelis) zoon van M. H. loopt met de
Staatſche Vloot in Texel, 525.b,
ſlaat
een
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- ſlaat met de Ruyter tegens de Engelſche Vloot

belegerdt Duynkerken, en na het ontzet van

onder Monk enz. 545. a. b.
- zyn Gedenkpenning, en heldhaftige daad,

Don Johan en den Prins van Kondé geſlaagen te
hebben, veroverdt hy het zelve, 431 a.b. 432.

Jyo. 55 1.

a. b.

vegt met meer moed dan beleyd, wordt daar

ſfuyt Kondé in Grevelingen te ontzetten,

over gelaakt, en legt zyn bediening neder, ff 2.

436. b.
veroverdt Oudenaarde en Meenen, ſlaat den
Prins van Ligne, belegerd en wint 2peren, 't Slot
Komines, Grammont en Nienove, 436. b.

55 2. a. b.

Tromp (Maarten Harpertzen) wordt Luytenant
Admiraal, en ſlaat de Duynkerkers, 247. a. b.
wordt door de Algemeene Staaten en Staaten
van Holland treffelyk beſchonken, 247. b. 248.

T# (Hertog van) ſtyft de Onroomſche tot

a. b.

Twee honderdſten Penning ingevoerd, r37. a.

ſlaat met een weergalooze kloekmoodigheyd de
geheele Spaanſche Oorlogsvloot onder d'Ocquendo,

Tydrekening der Engelſchen , hecht in Kerk en

2 r1. a. b.
5.

Aken, 89. a. b.

Staatzaaken de maanden. January en February
agter aan, en begindt met April, 282.

zyn belooningen en Gedenkpenningen, 251. b.

252. a. b.
ſluyt de Have van Duynkerken in, 276. a.
ſluyt Grevelingen te water in, dat zich o
vergeeft, 277. a. b. 278. a.b.
ſluyt Mardyk ter Zee in, dat zich aan de
Françoizen overgeeft, 286. a.
ſluyt Duynkerken ter Zee in, dat door den
Hertog van Anguien veroverdt wordt, 295. a. b.
wordt in de Algemeene Staatsvergadering tot
Onderadmiraal ter Zee aangeſteld, 36z. a.
ſlaat tegens Blaak, 369. b.
aanſlag op Aiskuë in Duyns mislukt, 369b
raakt in een zeer hevig gevegt met Blaak,
en brengt een groote Vloot Koopvaarders te huys,

373. a. b. 374. a. b.
zyn Gedenkpenning, nevens van Galen en
andere, 373.

ſlaat tweemaal agter elkander zeer hevig met
Monk, en wordt doodgeſchoten, 375. a.
- zyn Beeltenis en Gedenkpenningen, 376.
– wanneer met de Ridderorder van Sint Mi

chiel vereerd, 377.
ziet elf jaaren oud, zyn Vader door een En
gelſchen Zeerover doodſchieten, dien hy drie jaar
voor Kajuytwagter dienen moet, 377.
wordt plechtig begraaven, en met een over
koſtelyke marmere Grafſtede beſchonken, 378. a.
Turfſchip van Breda, 238.
Turenne (Maarſchalk van) zyn overwinning in 't
Keyzerryk, 3oy. b.

voegt zich ter verloſſing van de gevangene

V.

V"# (Heer van) zoekt Frederik Hendrik
het Prinsdom van Oranje te ontvreemden,
# wort verraſt en omgebragt, 194. a. b. 195.
2. O.

Valençyn door Turenne en la Ferté belegerd, en
door Don Johan ontzet, 415. a.b. 416. a.b.
Legpenning daar op, 417.

Van der Putte, Kats en Schaap naar Engeland
gezonden, om met het Parlement te handelen,
369. a.

-

Vandy (Markgraaf van) weerdt zich moedig bin
men Katelet, 357. b.

Vatteville (Baron) veroverd eenige Franſche Gold
en-Bagaſiewagens, 427. b.

"

Vaz (het Eyland van Antonio) door de Weſtindi
ſche Maatſchappy overmeeſterd, 193. b.
Vechterz (Jan) Lid der Rederrykkamer, 499. a.
Veelhoofdige Regeeringen aan onderlinge verdeeld
heden onderworpen, 1o. b.

Veere (Kornel) voegt zich met twee duyzend En
gelſchen by Maurits, 129. a.

Velasko (Lodewyk de) door Maurits geſlaagen,
II. d.

zoekt vergeefs de vereeniging der Staatſche
hulpbenden met de Boheemers te beletten, 129. a. b.

Velſius (Gerard) onder de zaamgeſwoorne tegens
het leeven van Maurits, raakt vry, 152. a.b.

Prinſſen, Kondé, Konti enz. by de Spanjaarden,

Veluwe door de Graaven van den Berg en Monte

en zyn verrigtingen in Vrankryk, 357.a.b. 358.

kukuli geplonderd en geblaakt, 177. a. b.
verlaaten, 18o.a. 184. a.
Vendôme (Caeſar) een natuurljke zoon van Hen

a. b.

voor Retél door de Françoizen geſlaagen,
36o. b.
verzoendt zich met den Koning, en veroverd
Retél en Mouſon, 371. a. b.
ontzet Arras en ſlaat den Prins van Kondé
en de Spanjaarden, 393. a. b. 294 a. b.
veroverdt Landrecy, en Kondé, 405. a. b.
belegert Valentyn, dat door Donjan ontzet
wordt, en trekt af, 415 a. b.
- veroverdt Kapelle , en verloſt, door onder
ſtand er in te werpen, Sint Ghiſlain, 417. a. b.
418. a. b.
- belegerd Kameryk , dat van Kondé ontzet
wordt, 42.4. a. b.
- houdt de Spanjaarden op, 425. a. b.
veroverdt Sint Venant en Mardyk, 427. a.
b. 428. a.b.
- laat zyn zilverwerk aan ſtukken ſnyden, tot
betaaling der Zoldaaten, 427. b.
- ontzet Ardres, 427. a.

drik de IV. uyt Françoize van Lotteringen,
55 3.

Vendôme (François van) Hertog van Beaufort,
en zoon van Caeſar, heeft het bewind over de

Franſche hulpvloot, en zyn Legpenning, 55 3.
Veneetſië maakt een wederzyds beſchermend Ver
bond met den Staat der Vereenigde Nederlanden,
128. a. b.

Gedenkpenning daar op, 128.
Venetiaanſche Ridderordre van Sint Markus wan
meer opgericht, 234.
Venlo door Frederik Hendrik veroverd, zof. a.
door Ferdinand veroverd, 237. a. b.
in Italien door de Spaanſche gewonnen,

v:#
2.43. D.
v#e Nederlanden waſſchen zeer aan in ver
mogen door het twaalfjaarig beſtand, 54.a.

- ſluyten magtige Verbonden met de Ooſterſche
Vorſten, 79. a.
9

I z

Ver

B

L

A

D

W

Vergoding, hoe verbeeld, 218.
Verhaage ſlaat de Portugeeſche Vloot in Ooſtindien,
95. b.
Verhoeven en Rodolfi naar Liſſabon gezonden, om
over Braſil te handelen, 38o.b.
Verreyken word door Oldenbarneveld verraſt,
34 b.
- in de verkryging van het twaalf jaarig Be
ſtand door de Aartshertogen gebruykt, 35. a. f 1. a.
Vervins, Marlé, 'en andere kleyne Plaatzen in
Vrankryk door de Spanjaarden veroverd, 359.
-

a.b.

Y

295. a.

-

-- door de Spaanſche gewonnen, en door de
Frangoizen hernomen, 328.a. 329. a.
- door de Spanjaarden veroverd, 366. b.
door la Ferté veroverd, 436 a.
Vianen. deszelfs onafhankelykheyd door de Breede
roodens tegens Philips de II. beweerd geworden,

E

R.

zyn Boek wordt in Engeland op bevel van
Koning Jakob verbrand, 75. b.
handel met hem tot Leyden en in de Neder
landen, 76. a.

Vrankryk wat voordeelen verkreegen heeft ly'iſluy
ten van de Munſterſche Vreede met den Keyzer,
319 a.b.
Vrankryks al te groot wordende magt baardt ach

terdenken aan Engeland en Holland, en verbaaſt
de Vreede met Spanje, 296.a. 297. a.
Vreede tuſſchen Spanje en Engeland geſloten, 18.
2

Veurne door den Hertog van Enguien veroverd,

Z

D.

- penning hier op, 19.
pogingen tot een beſtendige Vreede door de
Aartshertogin by den Staat gedaan, 208 b. 209.
a.b. 21o. a. b. 21 1. a. b. 212. a. b.

- afgebroken, 2 14. b. 21 5. a.b.

tuſſchen Spanje, en den Staat tot Munſter
getroffen, 308. a. b.
Gedenkpenningen en vreugde daar over, 308.
3o9-326.

4O2.

Villequier, Stedevoogd van Sedan, zoekt vergeefs -- tuſſchen Engeland, onder Kromwel, en den
onderſtand in Mouzon te werpen, 359. b.

Vilvoordſche Vaart tot Bruſſel, 342. a.
Vinen (Abraham van) een Ketelboeter, om zyn
groote drift voor de Gomariſten tot Rotterdam
uytgeleyd, 84 b.
Viſſcher (Johan Balthazar en Willem Benedik
tus) hun Wapenſchild, 5 33.
Viſſcher (Roemer) Lid der Rederrykkamer, 499.a
Viſſerye en vrye Zeevaart door een Verbond met
Vrankryk beveſtigd, 496. a. b.

## Gedenkpenningen daar op, 382.b.383.
364 # 'naar tuſſchen den Keyzer, de Vor

Staat

ſten des Ryks, Vrankryk, Zweden enz. geſlooten,
319. a. b.
- Gedenkpenning daar op, 32o.

- tuſſchen Spanje en Vrankryk geſlooten, en
op welke Voorwaarden, 458. a. b.

tuſſchen Zweede en Deenemarke geſlooten,
474. a.b.

Vlaanderen. Groote ontſteltenis en wanordre aldaar

wegens den voorſpoed der Franſche Wapenen, 437.

tuſſchen den Staat en Portugaal geſlooten,
492. a.

tuſſchen den Staat en den Biſſchop van Mun

a.b. 449. a. b.

zetting, komt weder aan Zeeland, en Legpen
ning daar op, 96. a.b.

ſter, 542. a.
tuſſchen Engeland, Vrankryk, en Holland
tot Breda geſlooten, 554. a. b.
Gedenkpenningen daar op, 555.559.
Vreedens Onderhandeling tuſſchen de Aartsherto
gen en de Staaten, 26. a. b. 27. a. b. 28. a. b.
met Spanjen nochmaals aangevangen en af
gebroken, 23o a.
Vrcedens bemiddeling door Keyzer Maximiliaan
aangeboden, van de Staaten verworpen, 19. a.
Vyg (Juſtus) Verzorger der Hoogeſchoole tot Har
dert:)k, 33o. a.

Vloot der Spanjaarden in Weſtindien geſlaagen,

Uyl, een zinnebeeld van blindheyd en waanwys

Vlaming (Ridder Kornelis de) Heer van Ouds
hoorn, bezorgdt dat aldaar een Kerk gebouwdt
wordt, 5 12. a. b. 5 13. a. b.

Vlaming (Dirk de) zoon van Kornelis, legt den
serſ en ſteen van het Kerkje van Oudshoorn,
5 12. b.

Vlie ('t) de Engelſche verbranden aldaar een groot
getal Koopvaardyſchepen, Yy 3. a.
Vliſſingen door Maurits verſterkt, 56. a.

Vliſſingen en Zeeburg, ontledigt van Engelſche be

"

heyd, 21 5.

1 55. a.
5 der

Spanjaarden, die een inval in Zeeland
meenden te doen, geheelyk geſlaagen, 196. a. b.
- Gedenkpenningen daar op, 197. 198.
I 99. 2OO.

Voet (Gysbert) zyn leeven, bekwaamheden, dood,
en Gedenkpenningen, 1o6. a. b. 1o7.
Volkera Nicolai, Huysvrouw van Pauwels van

Bereſteyn , haar Gedenkpenning en nakomeling
ſchap, 161. a.b. 162. a. b.
Vos (Herman) zyn Penningkaſe, 435.486.
Vos (Maria) Dochter van den bekenden Dichter

Jan Vos, legt de eerſte ſteen aan de Schouwburg
tot Amſterdam, 5oo.b.
Voſſius (Gerard) zyn Bediening tot Leyden ontno
men, II 2. a.

Uytenbogaard geeft een Boek uyt, wegens het hoog
ſte gezag in Kerkelyke zaaken, 75. a.
doet een ſierlyke predikatie ter gelegenheid dat
Maurits Ridder wort van den Hoosband, 87. b.
wordt gebannen, wyl op de indaaging niet
verſchynt, en penning daar op, 1 1 I. b.
Uytrecht, geweldig oproer aldaar ontſtaan, 83. b.
82. a. b. 83. a. b.
- Arminiaanen aldaar door Prins Maurits ver

raſt, 103. a.
- regt een Doorluchtige Schoole op, en verwiſe

ſeld die zelve in een Hooge Schoole, 235.a. b.
Uytrechtſche Trekvaart en jaagpad na veel tegen
ſtand doorgedrongen, 523. a. b.
-- Gedenkpenning daar op, 524.
Uytrechtſche Vereeniging , 353.36o. 2, 361. a.
-

tot Hoogleeraar beroepen in de Doorluchtige
Schoole tot Amſterdam, 2o3. a.

Vorſt ongemeen ſterk ten tyde van het geſlote Be
ſtand, 36.a.

Vorſtius (Koenraad) tot Hoogleeraar te Leyden in
plaats van Arminius beroepen, 75. b.
-

362. a.

1
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word door den Staat met zevenhonderdduy

W.

zend pond guldens bygeſprongen, 293.

aal (Adolfde) Heer van Moersberge, geban

beding ontrent dezelve door Zeeland in den
men , 1 I I. a.

Waal (Heer de ) door Prins Willem de II. gevan
gen naar Loeveſteyn gezonden, 343. b.
Waal (Jan de) Hopman der Haarlemſche Burgery
ter bewaaring van Haſſelt, 147. 148.
Waardenburg (Dirk van) Bevelhebber van de
Weſtindiſche Vloot, behaalt groote voordselen in
Brazil, 193. a. b.
Waartgelders aangenomen, en onluſten daar over,

Staat , omtrent het aangaan van een Vreede met
Spanje, gemaakt, 306.b.
gaat in Brazil te gronde, 38o.b.
- Noodmunt aldaar, 381.
Weſtmun#he Vreede, en Gedenkpenningen daar
van, 383.

Wey (van der) laat van de boetens der Rotgezellen
een Penning op de Zeeoverwinning tegens de Engel
ſche verkreegen, maaken, 548.

98. b. 1o1. a. b.

Wal-en Schanskroon der Oude, 394.

Wezel en andere Plaatzen door Spinola ingenomen,
92. a.

Walleſteyn behaald groote voordeelen van den Key
zer in Holſteyn, 171. a.b.
Walvisvangſt en Haringvangſt, 79. a.

– door de Staatſche verraſt en ingenomen,

177. b. 18o.a.
– Gedenkpenning daar op, 178.
zonder voorrecht wederom aan andere gegeeven, Wezeltje, een zinnebeeld van Wezel op de Gedenk
penning, 178.
o2.b.
de I. Prins van Oranje, zyn heerlyke Graf
w# door de Françoizen ingenomen, 286. b. Willem
ſtede
door
de Algemeene Staaten opgerecht op inge
Waſſenaar. Goederen van dat huys in beſlag geno
ft zyner Weduwe, 161. b.
leverd
verzoekſchri
men , en deszelfs jaarlykſche inkomſten aan Fre
ng nevens vier Hollandſche
zyn
Gedenkpenni
derik Hendrik gegeven, 15 1.b.
Admiraalen, 373.
– Hiſtorie van die Heerlykheyd, en hoe aan het
Willem van Naſſouw, Prins van Oranje, zoon
Huys van Obdam gekomen, 445.
van Fredrik Hendrik, by Callo door den Kardi
Waterdrinker (Hopman) zinkt met zyn Schip
naal
Ferdinand geſlaagen, 242. a. b.
voor Weſtkappel, daar veele koſtelykheden uyt ge
bekomt
van den Franſchen Koning den titel
viſt worden, 477.b.
van
Hoogheyd,
257. a.
Waterloos, Bruſſelſche Penningmaaker, 214.
bekomt
de
Dochter
van den Koning van En
21 v. b.
geland,
Maria
Stuart,
en Gedenk
w# (Frans Octjens van) Luytenant ten ty penningen daar op, 257.tena. huuwlyk,
b.
258.
a.b.
de van het waaken en
van Amſter
- komt met zyn Bruyd in Holland, en geſchen
dam, en zyn Gedenkpenning, 348.
ken, en eere zyn huys aangedaan, 264. a.b.
Wavraing, een der vier hooge gerichten der Kaſte
geeft de Spanjaarden by Borgerhout een gevoe
,
fenye van Ryſſel, en deszelfs Wapenſchild 226.
lige neep, 273. b. 274. a.
Wauweren (Johan van den) zyngeſlagt, geleerd

Wapens der uytgeſtorven Geſlachten, door een by

#

krygt na zyn Vaders dood het hooge bevel

heyd, ceramten en Gedenkpenningen , 213. a. b.

over de Krygsmacht der Staat, zo te water als te
2. I4
rº 9.

in 20

n af

– Vrygeleybrieven om over de Vreede wegens
den Spaanſchen Koning te handelen, worden aan
hem door den Staat geweygerd, 223.a.
Wcerd door Stakenbroek veroverdt, 2of.b.

Welderen, Bevelhebber van Schenkenſchans, wey

lande, 3oo. a.
- is met die van Zeeland niet wel over de Mun

ſterſche Vrede vergenoegt, 31o.a.
– wordt door den Spaanſchen. Afgezant op een
groot Feeſt genoodt, ter gelegenheyd van het huuw

in

lyk van den Koning van Spanje, 34o. b.
gert lyf genaade te ontfangen, en ſneuveldt,
ſtelt zich geweldig tegens 't afdanken van 't
2.2. RY, D.

Hir

't Krygvolk, 342.b. 343. a.
Wemmelc, een Heerlykheyd in de Meijerye van
Merchtem, tot cen Baronny en Markgraafſchap - doet eenige voornaame Staatsleden in verzeke

ºy

zat

nº/

ring neemen, en naar Loeveſteyn voeren, 343. b.
verheven, 5 19.
Weſt en Ooſtindiſchen handel vertraagt eenigzints -- - onder wat voorwaarde die wederom
ontſlaat, 346. b.
de Vreede tuſſchen Engeland en Spanje, 18.a.
ook tuſſchen Spanje en de Nederlan - zyn geweldigen aanſlag, om Amſterdam te
overrompelen, mislukt, en Gedenkpenningen daar
den, 38.a.
van, 343. b.
Weſtindiſche Maatſchappy behaald groots voor
- bereykt zyn oogmerk omtrent de niet afdan
doelen in Peru en Brazil, 154. b. 155. a.b.
king van het Krygsvolk, en wordt met een gevley
veroverd Farnambuko, en doet groote voort
zonder wedergade door de Gemagtigde van Zee
gangen in Brazil, 193: a.b.
land
en andere, geſtreelt, 346. b.
– zeer gelukkig in den jaare 1628. 172. a. b.
zyn Gedenkpenning op dat jaar, 346.
– geeft den Staat zes tonnen ſchats ter leen,
al
't
geen
ontrent dien handel was aangete
176. a.
17e behaalt door de dapperheyd van Artiſchofski kend, werd namaals door de Algemeene Staats
vergadering, uyt de daglyſten genomen, 362.b.
en Graaf Maurits groote voordeelen in Weſtin
–
wanneer met de Ridderordre van Sint Joris
dien, 24o. a. b.
is beſchonken, 346.347.
-- ſlaat de magtige Spaanſche Vloot in Brazil,
– wordt door Zeeland tot Hoofdeedelman des
253. a. b. 254. a. b.
Lands verkoren, en hoopt het zelfde van Gelder
ſluyt een beſtand van tien jaaren met den nieu
land, 35 1. a.
wen Koning van Portugaal, 256.a.
door te grooten verhitting ziek en ſterft,
een der Hoofdzuylen van den Staat, 289. b.
-

-

– gaat door de trouwloosheyd der Portugeezen

#

y I. a. b.

en het verlies van Brazil, by na te gronde, 292. - zyn lof en hoedanigheden, 354. a. b.
- Gedenkpenning van
enzyn Weduwe, 3fz.
a.b. 293. a. b.
g'

":

-

II. Deel.

BLADwyzER DER vooRNAAMSTE ZAAKEN.
- Gedenkpenningen tot zyn ſmaad wegens den I woudmeeſter van Braband, hoedanig een ampt,
mislukten aanſlag op Amſterdam, zyn dood, enz.

fo8. b.

w# Nederlaag aldaar van Karel den II.

359.371:35 3,-, . . . . . .

-

Willem de III. Prins van Oranje, geboren, 35 za.

368. b. .

- wordt Willem Hendrik genoemd, de Getuy Wrangel (Karel Guſtaaf) Hoogryksbevelhebber en
gen over zyn Doap, en Geſchenken aan hem ge
Konneſtabel van 't Zweedſche Ryk , zyn lof,
krygsdeugden en Penningplaat, 444. a. b.
daan, 352 b.353 a.
wordt Ridder van den Hoosband, 387.
- zyn Vloot wordt door Obdam geſlaagen, 444.
-

- wordt by een geheyme verbintenis met Krom

wel, benevens zyne nakomelingen, van het hooge

ab. 445. a. b.

Wynoxbergen door den Hertog van Orleans inge
nomen, 294. b.

Staatsbewind beroofd, 387.a.

- de Staaten van Vrieſland laaten in de Ker - door de Spanjaarden verovert, 366. b.
ken voor hem bidden, 388. a.
door la Ferté veroverd, 436.a.
- de Staaten van Overyſel verkiezen hem tot Wyntgis (Jo) Muntmeeſter van Gelderland, 11 1.

-

# Opperhoofd der Krysmagten, 388.

II 2. I I 3.

-

- 42. I. 3. D. . . . . . . . . . . .

- - Gedenkpenningen daar op, 388.425.

Y.

Willens, Admiraal der Weſtindiſche Vloot vero
werd S. Salvador, 155. b. ..
Vperen door Aartshertog Leopold veroverd,
Wimmenum (Heer van) doet een voorſlag wegens
328. a.
een lyfrente ten voordeele van de nagelaate We - door Turenne belegerd en ingenomen, 436. b.
duwe van Prins Willem de II. maar vruchte Yſſelſteyn (de Kornel) verneemd vyandlyke Benden
loos, 352.
achter zich, die geſlaagen worden, 192 b. 193a.
Wirtenberg (Hertog van) recht een yslyke verwoe Yzendyk veroverd, en Legpenning daar op, 17.
ſting in Champagne aan, 338. b.
Z.
Wit (Kornelis de) Ruard van Putten, woond de
-

-

, overwinning op de Rivier van Chattam by, 554a.
Wit (Johan de) wordt gekoren om de onluſten in

"Vaan (Vander) veroverdt het Schip van Bar
Overyſſel wegens het verkiezen van een Stadhou
kley, 545. a.
der by te leggen, en zyn uytſpraak daar over, Zeeland kant zich geweldig tegens het veeljaarig be
--

22 b. - - - - - -

- en

-- -- -

andere Heeren door Prins Willem de II.

in verzekering genomen, en naar Loeveſteyn ge

zonden, 343. b... ..

*

*

- - Gedenkpenningen daar van, 345.35o.
- ten zyncn buyze wordt het Vreeverbond tuſ
ſchen Portugaal en den Staat getekent, 492. a.
Wit (Witte Wittenzoon de) voegt zich by Tromp,
en ſlaat tegens Monk, 375. b.
- ſneuveld in den Zeeſlag tegens de Zweeden,
444 b. |

ſtand, 40. a. 42. b.
– Togt van den Koning van Zweeden over het
25 naar Zeeland, 440.441.
Zeeraad tot Duynkerke door de Aartshertogin opge
recht, 164. a.

Zolms een zeer oud Huys, en aan doorlugtige huy
zen vermaagſchapt, 158 b.

Zon, een zinnebeeld van Lodewyk de XIV. 246.
Zondt. de tollen aldaar door Denemarke verſwaard
en weder afgeſchaft, 79. b.
Zotteken en andere Plaatzen deerlyk door de Fran
goizen verwoeſt, 437.
- geſchut uyt zyn gezonke Schipgeviſt, 477. a.
Wittenhorſt (Walraven van) naar 's Graaven Zuriano (Chriſtoffel) Venetiaans Afgezant by de
Vereenigde Geweſten, 128. a.
haage gezonden, om over een Vreede te handelen,
26. b.
Zweeden, welke voordeelen by 't ſluyten van de Os
nabrugſche Vreede met den Keyzer heeft bekomen,
Wolf met een jeſuitemuts op een Legpenning, 27.
*

*

-

19. b.
Wolfgang Willem , Paltsgraaf aan den Ryn,
bezorgt de begraavenis van zyn Oom, den Her - is Middelaar in de Vreede tuſſchen de En
gelſche en Hollanders, 554. a. tog van Gelder, 59. b.
- wordt Paltsgraaf aan den Ryn, zyn erfregt Zweers bergt zich, na 't zinken zyns Schips by de
Engelſchen, 373. b.
op het Hertogdom van Gulik, en Gedenkpenning,
-

-

62. a. 63. a.b.

f,

- wordt Roomſchgezind, en Ridder van het
Gulde Vlies, 62,

Zwitzerſche Eedgenootſchap voor vry en onafhan
kelyk van 't Roomſche Ryk verklaard, 319.b.

