Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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22Oor het ſluyten van den Bre zorgd geweeſt, om aldaar zoodaanige Lee
daſchen Vreede was nu de
deur tot het onbelemmerd

raars te (1) beroepen, welke in ſtaat waa
ren de leergierige
jeugd nietalleen
in de #rag
ſj) Acad;
Griekſche,
Hebreeuwſche,
en Chaldeeuw-

dryven van den koophandel,
nietalleen met Grootbrittan

ſche, maar zelfs ook in de nog in zwang
je maarook met de verafgelegenſte volken zynde Ooſterſche taalen te onderwyzen.
van allerhande landen en taalen op eene Onder allen had Thomas van Erp van Gor
roemruchtige wyze geopend. En dewyl nichem geboortig, als Hoogleeraar, daarin

de ſpraak, het gereedſte middel om aan an zoodaanig uytgemunt, dat hy door den ,,svºl.
deren onze gedachten mede te deelen, Aartsbiſſchop van Sevilië, en den Spaan- # #
naar 't verſchil der landen en kuſten, op ſchen Koning zelf verzocht wierdt, om Gedenkſ:
welke de koophandel gedreeven wordt, zekere oude gedenkſchriften, welke nie-#
zeer verſcheyden is, zoo waaren de Staa mand verſtaan konde, te vertaalen. Dan Leide op
ten van Holland, by 't oprechten hunner dees den dertienden (2) van Slagtmaand #a
Hooge ſchoole te Leyde, ook ſtraks be des jaars zeſtienhonderdvierentwintig, in Ath Bat.
III. Deel,

A

den Pag, 3°3

N E D E R LA N D SC H E

2

1667. den ouderdom van veertig jaaren, komen
de te overlyden, is dat Hoogeleeraarampt,
den negenentwintigſten van Zomermaand
des volgenden jaars,aan Jakob (1) Gool, wel
ke in 't jaar vyftienhonderdzesennegentig
in 's Graavenhaage gebooren, en des over
leedens leerling was, door de Verzorgers
dier Hooge ſchoole, niet zonder reden,
opgedraagen. Doordien van hem getuygd
wordt, dat hy alle zyne tydgenooten in

ne zonderlinge bequaamheden daarenbo

de kenniſſe der Arabiſche taale teboven

ven in de Wiskonſt waaren de oorzaak,

ſche en Turkſche ſchriften, altydgebruyk
ten, zonden ook in 't jaar zeſtienhonderd

zesenvyftig, op 't verzoek van deezen
Hoogleeraar, aan hunnen. Bewindsman te
Salé eene lyſt van Arabiſche landkaarten
en boeken, om de zelve aldaar ten koſte

van den Staat, tot voortzetting van de
Ooſterſche taalkennis, met de hulpe van

den Opperheer dier ſtad, te koopen. Zy

ging, te meer, vermids hy zich lang in dat hy ook, naa 't overlyden (3) van (3) Acad.
Syrië had opgehouden, en aldaar in de Oo Willebrord Snel, om de jeugd in die wee- #

ſterſche ſpraakkunde geoefend. Tevoo tenſchap te onderwyzen, nog is aange- **
re was hy nevens eenen Gezant der Veree ſteld geworden, welke bediening door hem
nigde Staaten in 't ryk van Marokko ge tot dit jaar toe is waargenomen: als wan
weeſt, daar hy den Koning Muley Sidam neer hy in den ouderdom van eenenzeven
een vertoog, door hem in 't Arabiſch op tig jaaren, den achtentwintigſten (4) van (4) Acad.
geſteld, tot zoo groote verwondering des Herfſtmaand, volgens de getuygenis van #

fol. 94

Vorſts overleverde, dat die het zelve aan

deezen penning, overleedt, en zyne lyk- ""

zyne geleerdſte (2) Talips of Schryvers

reede door Johan Frederik Gronovius,

liet leezen.

Hoogleeraar in de Hiſtorikunde, volgens

De Heeren Staaten, welke

hem als tolk, tot het vertaalen der Arabi

't gebruyk dier Hooge ſchoole gedaan is.

Zyn gehelmd wapenſchild ſtaat op de eene zyde, hebbende zoo in den boven- als benedenrand
dit Latynſche om- en opſchrift:
JACOBUS GO LIUS, MATHESIOS ET ARABICAE LINGUAE

PROFESSOR, OBIIT 28. SEPTE MB R1s, 1667.
JAKOB GOOL, HOOG LEERAAR IN DE WIS KONST EN
ARABISCHE TAAL, OVERLEEDT DEN 28. VAN

HERFS2 MAAND; 1667.
Binnen eenen krans, uyt twee ſamengeſtrikte takken beſtaande, ſtaat in de Arabiſche, en daar
onder in de Latynſche taal dit opſchrift, op de andere zyde:

QUICQUID PRAETER DEUM VANUM EST.
BUTTEN GOD IS ALLES 2 DEL HETD.
-

Ju

H IS TO R I P EN N I N GEN.

I. Boek,

3

In erkentenis der hulpe, door den Keur twee paarden, den achtentwintigſten van 1667.

vorſt van Brandenburg aan de Vereenigde Zomermaand, ten hove gehaald, aan de GTA:
Staaten, tegens den Biſſchop van Mun Vereenigde Staaten (2) van dit ſmertelyk ##

ma zaaken
van ſtaat

ſter, beweezen, hadden hunne Hoogmoo verlies kennis. Welke door den Heer van van ſtaat
gendheden nietalleen zorg gedraagen, Renswoude, als voorzittend Lid der Ver- VE#'
om zoo getrouwen (1) Bondgenoot ook in gaderinge, aan den daar verſcheenen Bran-fol 340.
het Bredaſche Vreedeverbond te begrypen, denburgſchen Bewindsman het rouwbe

en oorl.

maarook in dit jaar aan des zelven Vorſt

klagafleyden, en daarenboven goedvonden

VI. deel,

lyke Gemaalin, als zy met haaren laatſt
gebooren Zoone in 's Graavenhaage kwam,
en aldaar voor eene wyl haar verblyf
hieldt, by alle voorkomende gelegenheden
uytmuntende tekenen van haare hoogach
tinge t'haarwaart doen blyken. En zynde
door den Heer Ysbrands verwittigd, hoe
haare Keurvorſtlyke Doorluchtigheyd van
zins was in 't midden van Grasmaand uyt
's Graavenhaage te vertrekken, deeden zy

den Heer van 's Graavenmoer, Majoor en

(1) Aitze

fol. 51.

Ritmeeſter in dienſt van den Lande, aan

den Keurvorſt zelf af te zenden, om by
hem gelyke pligtpleeging, uyt den naam
van den Staat, wegens het afſterven zy
ner Gemaalinne af te leggen. Deeze Vor
ſtin, die Frederik Hendrik, Prins van O

ranje, tot Vader, en Amelia, Prinſes van
Zolms, tot Moeder (3) gehad heeft, was (3)Huba:

den zeventienden van Slagtmaand desjaars #
. 250 à
-

-

-

-

door de Heeren van Gendt, de Witt, zeſtienhonderdzevenentwintig in 's Graa
Boſchvelt, Pieterſon, Renswoude, Glin venhaage gebooren, den zevenentwintigſten

ſtra, Schrick, en Swarte, de zelve niet der zelfde maand des jaars zeſtienhonderd

alleen veel heyls en voorſpoeds op de aan zesenveertig met veele plegtigheden (4) al- (4) Reſol:
en heeft aan het Huys van #
ſtaande reys wenſchen, maarook door de daar
Hceren Bootsma en Schriek , met een Brandenburg door haar huuwelyk dat recht 6 Decº
groot gevolg van karroſſen, tot boven verſchaft, op 't welke de tegenwoordige #fok
Voorburg uytleyden. Bereyds bevondt Koning van Pruyſſen, ten aanzien van de ”
zy zich zeer zwak, zulks zy naauwlykste naalaatenſchap van den overleeden Willem
Keulen aan de Spree was aangeland, of den III, Koning van Engeland, zyne
kwam den achtſten van Zomermaand, in rechtſpraak veſtigt. Dit hebbe ik hier te
den ouderdom van ruym negenendertig meer willen aanroeren, omdat zoowel haa
jaaren te overlyden. Haar Gemaal gaf niet re gedachtenis, als die van de plaats en
alleen ſtraks by brieven, maarook ſedert den tyd van haar geboorte, huuwelyk, en
door monde van zynen Bewindsman overlyden, op deezen gedenkpenning be

#

Schooningh, met eene karros van ſtaat met

waard wordt.

\(

N #

:NLIPTA

SA" -

Rondom haar borſtbeeld, gekleed en gehuld naar de dragt dier tyden, leeſt men in den rand
van 't voorſtuk:

LUDO VICA, D E1 GRAT 1 A MARc H1 o AC ELECT R 1x
BRAN DE B U R G 1 c A ;

NATA PR IN CE Ps

AR AUS 1 o NE Ns 1s.

LOUTZE, DOOR GODS GE NA DE MARKGRAAVIN EN KEUR
VORSTIN VAN BRANDENBURG, GEBO ORE PRINSES
VAN ORANj E.

Het ruggeſtuk voert, onder eene Keurvorſtlyke kroon, dit opſchrift:
-

A 2.

-

NAs

N E D E R L A N D SC H E
1667.
NAT A HAGAE, AN NO 1627, 17 NOVEM BR1s:
NUPTA IBIDEM, 1646 , 27 NOVEMB R1s:
DEN AT A COLONIAE AD SPREAM, ANNO 1667;
8 JUNII.

G EBOO RE IN 'S GRAAVEN HAAG E, D EN 17 VAN SLAGTMAAND,
IN 'T JAAR 1627:

GETROUWD ooK AL DAAR, DEN 27 VAN SLAGTMAAND, 1646:
EN GESTORVEN TE KEULEN AAN DE SPREE,
DE AW 8 VAN ZOMERMAAND; IN 'T JAAR 1667.

Het oorlogsvuur, 'tgene door de laatſt Konings bragten echter de Spanjaards in
te Breda geſlootene Verbonden, door de
bemiddeling der Zweedſche Afgezanten,
zoo gelukkiglyk ten aanzien der Vereenig
de Geweſten gebluſcht was, kwam zich,
ſedert de dood van Koning Philips den IV,
in dit jaar in de Spaanſche Nederlandentte
vinniger te ontſteeken. Want niet zoodra
was de Spaanſche Koning overleeden, of
de Koning van Vrankryk beweerde, dat
aan zyne Gemaalin, als de oudſte zyner
kinderen, het Hertogdom Brabant, de
Graafſchappen Vlaandre en Henegouwe,
midsgaders nog een groot gedeelte der ove
rige Spaanſche Nederlanden, volgens 't
recht dier Geweſten, was vervallen; het

gene de Dochters uyt een vroeger huuwe
lyk, voor de jongere Broeders uyt een laa
ter, tot de erfenis komt te roepen. De
Franſche Koning had deswegen, door zy

nen Afgezant, reeds verſcheydene vertoo
gen aan 't Hof te Madrit laaten doen, en
't zelve verzocht, om wegenszyne rechts
vordering in onderhandeling te willen tree
(t) Aitze den. De Koninglyke Moeder had ook (1)
ma zaaken
op haar ziekbedde den Spaanſchen Afge
van ſtaat
en oorlog,
VI. deel,
fol. 248.

zant te Parys het opgekomen recht haarer
Schoondochter voorgedraagen , en hem
verzocht om by de Koningin van Spanje
zyn uyterſtc beſt te willen aanwenden, om
den Koning haaren Zoon op zyne welge
gronde eyſchen recht te doen erlangen:

bekommering, (3) en deeden hen duch (3) Holl.
ten voor zwaardere gevolgen van den kant Merk.
1666.
van Vrankryk, ja zich ondertuſſchen ook, pag. 96.
zooveel doenlyk waare, in ſtaat ſtellen,
om aan die kroon, by aldien zy haar recht
gewapender hand wilde vorderen, het
hoofd te bieden. En dewyl de Spaanſche
Landvoogd, met opmerkinge zyne ge
dachten laatende gaan over den ſtaat der
grensſteden van Nederland aan de zyde van

Vrankryk, bevondt, hoe tuſſchen Hene
gouwe en Namen geene ſtad noch ſterkte
wierdt gevonden, die bequaam was om
Brabant tegens eenen inval aan die zyde
te dekken, beſloot hy in 't voorgaande
jaar eene ontzaglyke ſterkte te doen bou
wen, die zynen naam by de Nederlanders
nietmin zoude vereeuwigen dan de gren
zen tegens alle onderneemingen van Vrank
ryk verzekeren. Het Dorp en de Heer
lykheyd Charnoy, den (4) Prinſe van I (4)Delices
Pais
ſenghien toekomende, wierdt daartoe ver des
bas, tom.
kooren; 't gene aan de Noordooſtzyde van III. pag
de rivier de Sambre by Marchien au Pont, 28.
vier uuren van Namen, zes van Bergen,
en vier van Nivelle was gelegen. Den
derden van Herfſtmaand des voorleeden

jaars had men met het ſtichten van deeze

nieuwe ſtad een begin gemaakt, welke ter
gedachtenis van den Spaanſchen Koning
Charleroy genaamd wierdt. Haar beſtek

opdat aldus de Vreede tuſſchen die twee was zeer uytmuntend, en door de ver
Kroonen mogte ſtaande blyven. En hoe
wel de Koningin Voogdes in Spanje zich
daarvan geheel afkeerig toonde, op voor
geeven dat de minſte vervreemding van
(2) Larrey haar Zoons Staaten (2) en Landen by'uy
Hiſt. de
terſten wille van den Koning haaren Ge
Louis

maardſte Bouwmeeſters, in 't ontwerpen

van veſtingwerken ervaaren, opgeſteld.

Zulks zy was van ſtand als Kameryk; van
(5) Holl:
wallen (5) als Antwerpen, van
Merkurius
als Atrecht, en van regelmaatigheyd, ten 1666.
aanzien haarer veſtingwerken alle de ande. Pa5-97,
XIV.tome maal ten dierſte was verbooden ; zoo re Spaanſche ſteden in Nederland verre
III. pag. trachtte echter de Koning van Vrankryk,
voorbyſtreevende, gelyk eenigszins op
495.
zoolang # Moeder leefde, het voorge deezen legpenning kan gezien worden;
wende recht nog altyd in de minne by te welke ter eere van den jongen Spaanſchen
leggen, en alle verwydering door 't ſluy Koning, vermids hy de Nederlandſche
ten van een vriendlyk verdrag voor te ko grenzen met deeze nieuwgeſtichte ſtad

##

men. Deeze rechtcyſchen des Franſchen verſterkt had, in dit jaar aldaar gemunt is.
De
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***- -

- - - - --

I. Boek.

5
1667.

-

- - ----

-

-

De voorzyde, die het borſtbeeld van den jongen Koning in 't harnas vertoont, heeft in den
rand dit omſchrift:

CAROLus II, DE 1 GRAT 1A HISPAN 1ARUM, ET
l

INDIARu M REX. 1667.

KAREL DE II, Doo R Go DS GENADE KONING VAN SPANj E,

-

EN DE IN DIËN. 1667.

De nieuwgeſtichte veſting Charleroy is op de achterzyde verbeeld, wier rand met dit jaar
ſchrift omzoomd is:

proevenacvLvM

PAT RIZE DAT No B Is.

w

Hr VERSCHAFT ONS EEN BOLWERK DES VADERLANDS.

Naa de dood van Koning Philips, ook in 't bezit der aan zyne Gemaalin verval
Anna Maria, Moeder van Koning Lode lene landen te gaan (7) ſtellen, met be- (7) Aitze
wyk, deezer werreld komende te overly tuyginge van daardoor echter geenszins den mazaaken

den, zag men den band der moederlyke

Vreede te willen verbreeken, als genee- #,

zyndeTot
het erfgeſchil
by verdrag
te Vi
dºel,
(i)Nani (1) magt, die zy totnogtoe op het ge gen
beſliſſen.
de uytvoering
van dit
fol. 268.
Hill van moed van haaren Zoon gehad had, tot

# naadeel des Spaanſchen ryks geheel ver voorneemen zag men ſtraks tweeëntwintig
pag. 41i. brooken. Want de Koning van Vrankryk regimenten te voet, by de veertigduyzend
drong meer dan ooit op voldoening wegens man uytmaakende, nevens vyfduyzend
zyn voorgewend recht van erfvolging, on (8) ruyters, onder het beleyd van den (8) Aitze,
(2)Vrank- aangezien

de afſtand, dien (2) zyne Ge Maarſchalk van Turenne, naar de Gren- #n
# # maalin, voor het aangaan van haar huu zen van Nederland afzakken. De Koning #,
- -

-

# welyk, op zoo plegtige wyze van alle de van Vrankryk zelf, zonder antwoord op ##

# landen des Spaanſchen ryks gedaan had. zynen brief uyt Spanje af te wachten, ver- ***
173 enz. En hoewel des Keyzers. Afgezant Iſola te trok met kleyne dagreyzen van Saint Ger
## Bruſſel een verweerſchrift (3) tegens Vrank main, om den eenentwintigſten van Bloei
maand te Amiëns te weezen. Vanwaar
#
ſtat & de ryks rechtsvorderingen in 't licht gaf, en
j# de Koningin van Spanje verklaard had, hy, onder geleyde van vyfduyzend paarden
(4)
Aize van zich in geene onderhandelingen te en eenige benden te voet zyner lyfwach
mazaaken
#" konnen inlaaten, mids zy Vrankryks ey te, over Ankre (9) de aangevange reys (9) Aitze
zaaken
en oorl ſchen geheel onbillyk en zonder grond (4) verder naar de Nederlandſche grenzen ma
ſtaat
# waande, ſloot de Koning van Vrankryk voortzettede , om zich aan 't hoofd van
en oorl.
deel,
(5) Aitze- des onaangezien, den laatſten van Lente van zyn leger te ſtellen ; 't gene VI.
tol. 25 in
#" maand deezes jaars, een beſchermend en den zesentwintigſten dier zelfde maand
en oorl, beleedigend Verbond met Portugaal (5) te moeſt byeen weezen : waartoe reeds
## gens Spanje, die nog onderling in oorlog twaalfduyzend voetgaſten en drieduyzend
(6) Aitze- waaren, en gaf nietalleen (6) aan de Ver ruyters by la Ferté waaren vergaderd, en
# eenigde Geweſten, maarook aan de Ko waarover de Koning in perſoon het gebied
en oorl,
ninginne Moeder in Spanje zelve by brie ſtondt te voeren: doende ondertuſſchen
VI.
deel
-

-

-

-

e

-

e

# yen kennis: hoedat hy beſlooten had zich op de Nederlandſche grenzen vermaan

**): "jij bºel

B

ſchrif.

6.

N E D ER LA N D sc H E.

1667. ſchriften aanplakken, met

bevel aan de haaven, en integendeel de onwilligen,
ingezeetenen zyner aanbeſtorvene Lan als ſchuldig aan gequetſte Hoogheyd »

den, van hunne poorten voor zyne ben ten ſtrengſte ſtraffen. Dusdaanig waaren
den te openen, en hem als hunnen Heer de toebereydſels van Vrankryk tot eenen
(1) en Vorſt te ontfangen, onder belof veldtogt in Nederland , wegens wel
te van die zich goedwillig onderwier kers aanvang dees gedenkpenning ge

pen by hunne voorrechten te zullen hand

IIlUIlt 1S.

Rondom het kopſtuk van den te veld getrokken Koning leeſt men, in den rand van 't voorſtuk,
deezen zynen gewoonlyken tytel:
-'

LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

LoD Ewrx DE x1V, ALLERCHRISTEL rKsze kon ING.
Op het ruggeſtuk zit de Koning in volle wapenruſting, met den bevelſtaf van 't aanvaarde
krygsgebied, te paarde. Het randſchrift luydt aldus:
JUS AUGUSTAE CONJUGIS VINDICATUM.

Hez RECHz DER Door LUCHTIGE GEMAAL IN NE
GE HANDHAAFD.

-

Doch vermids dit randſchrift alleen te algemeen en duyſter is, leeſt men voorts tot meerdere op
heldering, op den voorgrond
-

EXPEDITIO BELGICA. MDCLXVII. .

NEDERLANDSCHEVELD TO GT, 1667.

Op zoo onverwachten inval des Fran van twee onzydige Vorſten alleen, ten
ſchen Konings was de verbaasdheyd onbe minſte dan aan dat van de Prinſen van 't
ſchryvelyk, en het vlugten van 't platte Roomſche ryk, van de Kroon van Enge
land naar de bemuurde ſteden in de Spaan land, of van de Vereenigde Geweſten te ver
ſche Nederlanden zoo groot, alsof het blyven : aan welke laatſten hy nietal
Land reeds verlooren waare, en met de leen de aangeplakte vermaanſchriften maar
komſte van den naderenden vyand elks zelf (3) ook eenen brief zondt, om, met (3) Holl.

gewiſſe ondergang onvermydelyk voor de iden gewoonlyken Spaanſchen Afgezant #ur.
deur ſtondt. De Spaanſche Landvoogd | Gamarra in onderhandeling treedende, #
Kaſtelrodrigo, niet in ſtaat om aan den het recht van zynen minderjaarigen Meeſter
Franſchen Koning het hoofd te bieden, te willen handhaaven. Maar ziende deson
(2) Holl. ſchreef hem, den veertienden. (2) van aangezien de Franſche benden het Land
Bloeimaand eenen zeer beleefden brief, intrekken, liet hy de reeds zoo verre ge

om van den ingeſlaagen weg der wape vorderde
werken
van(4)Charleroy
die van de
andere
onhoudbaare ſpringen,
ſteedjens (3)
# Holl.
k
nen af te zien, en het geſchil der ge

eyſchte landen, zoo niet aan het oordeel ſlechten, en aan alle de ingezeetenen der 59.
Spaan

z

/

H IS TO R IP EN N IN GE N.

I. Boek.

7

Spaanſche Nederlanden een bevel afgaan, ſoon dag en nacht onder de wapenen, om 1667.
e

om den Franſchen het hoofd te bieden.

de zynen in 't voortzetten van de aanvech
Deeze naamen den achtentwintigſten van tingen door zyne tegenwoordigheyd op
Bloeimaand bezit van Armentiers, drie

te wekken.

En waarlyk, den Stedelingen

dagen daarnaa van 't halfgeſlechte Charle met zyne gramſchap gedreygd hebbende
(1) De
Riencourt

Hiſt. de
Louis
XIV. tom.

roy, en dwongen Wynoxbergen, naa een
beleg (1) van zeven, of, gelyk anderen
willen, alleen van twee dagen, zich den
zesden van Zomermaand over te geeven.
Dit voordeel wierdt door 't winnen van

I. pag. 36o.

zoo zy, als van geen genoegzaame bezet

ting geſtyfd, zich niet onderwierpen,
wierdt het verdrag wegens de overgaave
der ſtad den vierentwintigſten geſlooten.
De (3) geweezen Stedevoogd week ver (3) Aitze:
ma zaaken
volgens wel op het ſlot, in ſchyn van het van
ſtaat.
te willen verdeedigen, ja dreygde der Bur en oorl.
geren huyzen te zullen plat ſchieten, als V. deel,
zich hooglyk over de zelve beklaagende, fol. 256,
van niet naar vereyſch te zyn bygeſpron
gen; maar op het kermen der bedreyg
den, en zich ook van het noodige ontzet
ziende, ſtelde hy ook het ſlot, tot geen
kleyne vreugd der burgeren, den volgen
den dag in handen des Konings: die door

Veurne ſedert nog vergroot, in welke ſtad
Don Johan van Toledo als Stedevoogd het
bevel voerde, en zich met veele dapper
heyd verweerde: doch, naa dat drie da
gen de loopgraaven geopend waaren, en
de Myneurs zich aan de halvemaan ge
hecht hadden, beſloot hy de aanbetrouwde
ſtad over te geeven. Toen goldt het Door
nik, 't gene de Koning in perſoon, den
eenentwintigſten van Zomermaand deed
belegeren. Naa dat den tweeëntwintig den Maarſchalk van Aumont, den dertien
ſten dier maand twee looze aanvechtin den van Hooimaand, Kortryk deed bele
gen waaren begonnen,
de belege geren. Welke ſtad, tuſſchen Meenen en
raars, onder het beleyd van den Maar Deynze aan de Leye gelegen, en ſterker
ſchalk Gramont, in de hoedaanigheyd van dan Doornik wordende geoordeeld, zich
Overſte van een regement lyfſchutten, op nogtans benevens haar ſlot maar zes dagen (4) De
# De den vollen dag den bedekten weg beſtor verweerde, en den negentienden (4) dier Riencourt
de
lenCourt men; daar zy, van de ſtormpaalen meeſter
zelfde maand aan den Franſchen Koning Hiſt.
ouis
Hiſt. de
geworden zynde zich handhaafden, en overgaf, tot wiens eer, wegens 't winnen XIV. tom,
Louis
XIV. pag. ſtraks beſchanſten. De Koning van (2) van Doornik en Kortryk, deesgedenkpen I. pag:363,
361.
zynen Broeder verzeld bleef zelf in per ning gemaakt is.

#

Zyn kopſtuk ſtaat, zonder eenige byſieraadjen, op de voorzyde, wier rand omzoomd is met
deezen tytel:
f

LUDoVICUs XIIII, REX CHRISTIANISSIMUS. . .
LoDEWrK DE XIV, ALLERCHRISTEL rKSTE KoNING.
Op de tegenzyde ziet men de Overwinning twee Muurkroonen aan den Franſchen Ko
ning brengen , die in Romeynſch gewaad, tuſſchen de Leye en Schelde, waaraan de ge
wonnene ſteden
ſchrift:

zyn gelegen, met eenen bevelſtaf in de hand verbeeld is , onder dit om

TORNACUM ET CURT RACUM CAPTA. MDCLXVII.

Doo RNIK EN KORTRIrK VEROVERD. 1667.
•

B 2.

Van

8
1667.

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

Van Doornik begaf zich zyne Majeſteyt naa dat de Koning zich voor de plaats ver
voor Douay, 't gene hy twee dagen te voo toont had, de voorgracht overtrok, den

(1)Aitze
ma zaaken
van ſtaat.
en oorl.

VI. deel ,

fol. 256.

re door den (1) Graaf van Duras had doen
inſluyten; naa dat men de Spaanſche ruy
tery, door tweehonderd Franſchen , on
derſteund van eene bende paarden, on

bedekten weg vechtenderhand innam, en
tegelyk een verblyf op de halvemaan
maakte. Dit geluk, en dat de Franſchen
nog dien zelfden dag eene nieuwe aan
der het beleyd van den Heer Mazel vechting tegens de ſterkte Eſcarpe
naarbinnen tot digt onder de buytenwer ten, verbaasde zoodaanig de belegerden,
ken der ſtad gejaagd had. Sedert bezig dat zy nog ten zelfden dage het verdrag

#

tigde de Koning zelf de toegangen der der overgaave ſlooten, en tot afkoop der
ſtad, en wees de plaats aan, daar men de klokken onderanderen beloofden tienduy
loopgraaven moeſt openen, 't gene des zend ryksdalers op te brengen. Dus vie
nachts, denderden van Hooimaand, door len zoo magtige ſtad en de bygelege ſterk

de Franſche lyfknechten aan de rechter', te Eſcarpe, by gebrek van de noodige be
en door het regement van Pikard aan de zetting, in handen van Vrankryk: want
ſlinker zyde geſchiedde. Den volgenden by de inruyming zag men uyt beyden nog
dag begaf zich de Koning perſoonlyk geen (3) driehonderd man, bequaam om (3) Aitze

in de loopgraaven, ſtelde orde op 't dienſt te doen, trekken. Veel moeite #"

# De

voortzetten des werks, en ſtondt het vuur hadden de burgers aangewend om van en oorlog,
der belegerden eenen geruymen tyd uyt, Franſche bezetting verſchoond te blyven; #:
rt

mids die van binnen in 't kort meer dan

doch dit wierdt hen nietalleen (4) afge- o, Hon

#" tweehonderd kanonſchooten deeden. Dit ſlaagen, maarook de burgery zelve op laſt Merkur.
des Konings ontwapend: tot wiens lof, # Pag

Louis
XIV.tom.

II. pag.
362

beſtaan des Konings moedigde niet weynig

de Franſche benden aan, zulksde(z) Mark wegens 't winnen van zoo aanzienlyke

graaf van Kaſtelneau op den vierden dag,

ſtad, deesgedenkpenning gemaakt is.

Het kopſtuk des Franſchen Konings, omvangen met het zelfde omſchrift, ſtaat op de eene zy
de. Op de andere ziet men den Koning perſoonlyk in de loopgraaven het gebied voeren, en om
hooge den rand beſtempeld met deeze woorden:
R EX DUX ET MILES.

DE KONING BEVEL HEBBER EN SOLDAAz:
-

\

En dewyl het winnen van Douay daarvan de vrucht was, leeſt men, onder die verbeelding, op
den voorgrond:
DUA CUM CAPTU M. MD CLXVII.

DOUAY INGENOMEN. 1667.

In deeze ſtad, met eygen lyfsgevaar ge
wonnen, deed de Franſche Koning, ver
zeld van zyne Gemaalin, die hem tot op
de Nederlandſche grenzen, ſtaande dees

gend, en die haar, naa ze te hebben ver

(9 Hon veldtogt, had vergezelſchapt, zeegepraa

welkomd, tot een teken der behaalde

poort wierden hunne Majeſteyten door
zeven jonge Dochters, te paarde zittende
en met lauriertakken in de handen, beje

Merkurius lender wyze den (5) drieëntwintigſten overwinninge aangebooden. Achter dee
# "s van Hooimaand zyne intreede. Aan de ze volgde een zeegewaagen, waarop de
A"

drie

V
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drie deelen des aardryks zinnebeeldig ver-1 maakten den voortogt. De Koning en 1667.
toondfgezeeten waaren, en zich met Koningin daarenboven, van een ongemeen
getal Prinſen en Grooten huns Hofs verzeld,
die alle mede zeer prachtig uytgedoſt
waaren, wierden aan de poort door den

vreugde aan de gelukkige regeering des
Franſchen Konings onderwierpen : tot
wiens eere een Jongeling, in 't midden op
eenen dolfyn gezeeten, op noot- en dicht.

Magiſtraat verwelkomd, en hen in een

maat den lof der behaalde voordeelen zeer

zilveren bekken de ſleutels (2) der ſtad met #

bevallig opzang. Met een woord, men zoo ongemeene gulhartigheyd aangeboo-1667.
“zag niets dan vreugdevuuren, men hoorde den, dat de Koning in erkentenis, aan de P*****
niets dan loftuytingen, evenals of de oude inwoonders ſtraks eenige jaaren vrydom
Erfvorſt des Lands wierdt ingehaald, en (3) van ſchattingen toeſtond, ja uyt (3) Aitze
men het verwarde Spaanſche Landsbeſtier hoogachtinge voor die ſtad zelve, aldaar #n
moede zynde, zich gelukkig achtte met nietalleen een Parlement oprechtte, om #,
onder Vrankryks heerſchappy te zyn ge over alle rechtszaaken, die eertyds door #'
vallen. De Koning, door deeze betoonde het hooge Gerechtshof te Mechelen by be
genegenheyd der inwoonderen van Douay roep plagten afgedaan te worden, thans al-, ,,s ,

opgewekt, beſloot ook Doornik te gaan be daar (4) te vonniſſen, maarook voornam #

#n zigtigen, het gene den (1) vyfentwintigſten de zelve zoodaanig in tyde en wyle te bºs, ton,
Hiſt de

met de uyterſte pracht geſchiedde. Vier verſterken, dat zy genoegzaam onwin-

#one benden te voet met Blaauwe rokken, ry
#g.
30 I.

#

baar zoude weezen, en dus vooraltoos

kelyk met goud en zilver geboord, ge aan zyn Staaten en Ryksgebied onafſchey
volgd van de ligte Lyftrauwanten te paar delyk gehecht blyven. Welk laatſte aan
de, met even zoo ſtyfgeboorde rokken in ! leyding tot het munten van deezen leg
't rood, en witte pluymen op de hoeden," penning in 't volgende jaar gegeeven heeft.

Rondom het geharnaſte borſtbeeld des Franſchen Konings leeſt men in den rand der voorzyde,
waar mede die beſtempeld is, dit omſchrift:
AMOR LUDO VICI XIIII, REG1s FRAN c1 AE, NO BIS
PAL LADIUM.

DE LIEFDE VAN LO DE WYK DE N XIV, KONING VAN
VRANKR TK, IS ONS

E EN PAL LAS BEELD.

Om dit te verſtaan moet men weeten, hoe de oude Dichters verdicht hebben, dat zeker beeld (s) Nat,
van Pallas uyt den Hemel binnen Troje zoude nedergedaald, en aldaar, mids men voorgaf de (5) Com.
onwinbaarheyd der ſtad van des zelfs bezitting af te hangen, zeer omzigtiglyk bewaard zyn.

Mythol.
In-2 #
cap. 5.

voege die ook door de Grieken niet is (6) vermeeſterd, dan naadat dit Heyligdom door Ulyſſes
uyt den tempel geſchaakt was. En het is ook hierom dat men, op de tegenzyde, in het naamaals (ó, Virg. '
t

geſtichte
dochduſdaanig
thans afgeſtoken
ſlot van
DOOR
#nijd.
en in den rand
een omſchrift
geſteld
ziet: NIK (TORNACUM) een Pallasbeeld, lib.
II.
yſu 165 85
166.lib.1X4

Yſu 159,

NON MARS, NON ALTER ULISSEs. 1668.
GEEN MA RS, NOCH A N DE RE ULTSS ES ZAL HET
SC HAAK EN 1668.

III. Deel.

Deeze

IO

1667.
r-feed

N E D E R LA N D SC H E

Deeze overgroote eerbewyzingen, en kelyken laſt des Landvoogds, twee of drie
ongemeene geneegenheyd der inwoonde maanden leevensmiddelen in voorraad in
ren van Doornik tot den Koning van hunne huyzen.

Dit kon echter niet be

Vrankryk, aan hem, naa 't overgaan dier letten dat de Françoizen, onder 't beleyd
ſtad betoond, wierden te
(1) Holl.
Merkur.

# eu

van den Maarſchalk van Aumont, het

XIV. tom.

de Spaanſche Nederlanden aangeſlaagen. Douay, gelegen, en den drieëntwintigſten

I. pag.

Dees ondertuſſchen, om aan de Françoi van Hooimaand, de regementen van Cham

362.

1667.
pag. 135

(2) De

vel opgenomen, en des hunne goederen en Land dieper indrongen , want (2) dees
inkomſten op uytdrukkelyk (1) bevel van hebbende eene wyl by de brug van Fre
den Markgraaf van Kaſtelrodrigo, alom in ſein , tot dekking der belegeringe van
zen, zoo veel doenlyk was, het hoofd te
bieden, deed by trommelſlag de inwoon
ders van Bruſſel, mids de vyand voorgaf
het oog op die ſtad te hebben, tot het ver
ſterken hunner wallen by beurten optrek
ken, zonder de Geeſtlyken zelfs uyt te
zonderen, van welke ieder, gelyk alle dean
re afweezigen, ten minſte eenen arbeyder
op zyne koſten moeſt onderhouden. De
Hooge ſchool te Loven wierdt ook geſloo
ten en de Jeugd, onder het opzigt hunner
Meeſteren, verpligt, om
de hand
aan de ſpade te ſlaan, en de veſten te ver

#

ſterken. De Graaf van Egmond, die Be
velhebber over den opontbooden Adel ver

klaard was, kreeg nevens den Prins van
Zalms voorts nog bevel om ieder een re

Riencourt

Hiſt. de .
Louis

#

pagne, van den
van Orleans, en van
Rouſſillon, teſamen ſterk vierduyzend man
te voet, midsgaders nog tweeduyzendpaar
den, alle onder 't beleyd van den Mark
graaf van Peguillon tot onderſtand ontfan

gen, ging den laatſten van Hooimaand
Oudenaarde belegeren, waarbinnen geen
zevenhonderd man in bezetting lag, zulks
hy nog dien zelfden avond de buytenwer
ken beſtormde en innam; invoege (3) de

(3) Holl.

belegerden op den derden dag de aanbe

1667.

Merk

trouwde ſtad in handen der Françoizen ſtel Pag. I35s
den. De Franſche Koning kwam op dit geluk
zelf te Aath, hieldt zich ſedert een wyl in
de Abtdy van Affligem op, en ſtelde, naa dat
de zynen zich ook meeſter van Aalſtgemaakt
hadden, door zyne uytgezondene benden
rondom Gent geheel Vlaandre onder

gement te ligten, wier eerſte uyt tien ben
den voetgaſten, en het laatſte uyt zeshon brandſchatting. De gedachtenis van 't
derd ruyteren moeſt beſtaan. De ſteden winnen van Oudenaarde is op deezen
Antwerpen en Mechelen namen ook, tot gedenkpenning bewaard, welke door de
eyge beſcherming, ieder tweeduyzend man Hooge ſchool der opſchriften te Parys ge
aan, en alle de inwoonders, op uytdruk maakt is.

De voorzyde voert des Konings kopſtuk, en in den rand zynen gewoonlyken tytel. De rug
zyde verbeeldt den Krygsgod

ars, die, hebbende het ſchild van Oudenaarde aan zyne voe
ten, den Huuwelyksgod Hymen eene muurkroon op het hoofd zet, onder dit randſchrift:
MARS HY MENAEI VINDEX.

MARS HAND HAAVER DES HUUWE L2 KS.

En om te toonen waarin deeze handhaaving beſtaat, leeſt men voorts nog op den voorgrond
dier zelfde zyde:
ALD EN ARD A CAPTA. MD CLX V II.
OUDENAARDE GEWONNEN. 1667.

•
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eenen uytval, om 't verlooren te herwin 1667.
nen, maar zy wierden nietalleen ligtelyk
terug gedreeven, maarook den zelfden dag
nog eene halvemaan beſtormd en inge
nomen. Zynde dus vanbuyten gepraamd,
en vanbinnen de Burgery door 't in brand
ſchieten der huyzen gaande geworden,
mond van de rivier den Dender legt, had ja door de verbitterde gemeente reeds (3) (3) Aitze
k
onder 't beleyd van de Baanderheeren van
Ina Zaaken
eenige huyzen geplonderd, vuurden de be- van
ſtaat
en oorl.
Berlo en Silly, midsgaders de Heeren van zettelingen van binnen verſcheydene maa VI. deel,
Lovigny , Overmeer, en den ervaaren len van den tooren, om dus hunnen nood foi 256.
(1) Holl.
Hopman Altuna, (1) tweeduyzend man te kennen te geeven: doch niemand tot
Merkur.
1667.
te voet, en zeshonderd ruyters in bezet hunne hulp ondertuſſchen ziende opkomen,
Pag. I35
ting: welke van den aanvang des belegs zonden de belegerden, den zevenentwin
zich zeer moedig queeten, niet alleen door tigſten van Oogſtmaand, den Markgraaf
heftige uytvallen de belegeraars het nade van Richebourg, Broeder van den Prins
ren beletteden, maarook bytyds, door 't van Espinoy, en eenen Engelſchen Hopopenen der ſluyzen, het omgelegen land man, aan den Koning, met aanbiedinge
onder water zetteden. Zulks zy, ziende van de ſtad, naa vier dagen hem in handen
die van binnen getrooſt het uyterſte te te ſtellen, indien ze binnen dien tyd door
willen afwachten , hunne ſchipbrug den Graaf van Marcin niet ontzet wierdt
daarenbooven door den vloed des waters Maar zynde dit afgeſlaagen, en zy te
gebrooken, en de boeren van 't platte land zwak om den Françoizen, die de ſtad met
Holl.
onder de wapenen, welke alle de Fran (4) hondertwintig zwaare ſtukken be (4)
Merkur.
çoizen, die maar een weynig buyten 't le ſchooten, langer het hoofd te bieden, ióóEpag,
er waaren, doodſloegen, eyndelyk be wierdt het Verdrag der overgaave geſloo- I37
ſlooten het beleg op te breeken; 't gene ten, de Burgery by haare voorrechten gelaa
zonder groot verlies niet toeging. Deson ten, en aan de bezetting een vrye uyt
aangezien rukte de Koning in perſoon, togt, met vliegende vendelen in 't volle
(2) De
den vierden van(2) Oogſtmaand, voor Ryſ. geweer, medeneemende drie ſtukken kanon
Riencourt
ſel,waarin eene bezetting van tweeduyzend en twee mortieren, naar Ypere toegeſtaan.
Hiſt. de
Louis
man te voet en tweeduyzend paarden lag. De Koning was ten hoogſte over het win
XIV. tom.
Naadat de loopgraaven geopend, en de nen van deeze aanzienlyke ſtad verheugd,
I-pag. 363.
belegeraars, den tweeëntwintigſten, tot beſloot ze insgelyks ongemeen te doen ver
Dit geluk moedigde de Françoizen aan,
om het Land nog al dieper in te dringen,
en Dendermonde zelf te belegeren, om
dus Brabant van Vlaandre af te ſnyden,
en die beyden, het eene naa 't andere dus
te gemaklyker te vermeeſteren. Deeze
ſtad, aldus genaamd, om dat ze aan den

op honderd treeden den bedekten weg ge

ſterken, en verſuymde nietalleen niets dat tot

naderd waaren, wierdt die, twee dagen

haare verſiering kondeſtrekken, maar ſpande

daarnaa,omtrent het midden des nachts door ook al zyn vermoogen in, om haar tot
de regementen der Lyftrauwanten, van den hoofdzetel van den Walsvlaamſchen
Pikardië en Orleans, beſtormd, en op de koophandel te maaken. Zulks dit en 't win
hoogte der ſtormpaalen een verblyf ge nen dierſtad aanleyding tot het munten van
maakt.

Sedert deeden die van binnen

deezen gedenkpenning gegeeven hebben.
G)

Gelyk des zelfs eene zyde het kopſtuk des Franſchen Konings, omvangen met zynen gewoon
lyken tytel, bevat, zoo ziet men op de andere zyde de ſtad Ryſſel, verbeeld als eene ter aar
de knielende Vrouw, de ſleutels van haare poorten aan eene gevleugelde Overwinning aanbie

den, welke naderende haar den Hoorn van overvloed toereykt, onder dit randſchrift: .
REX VICTOR ET LOCUPL ETATOR.
DE KONING VERWINNAAR EN VERMEER DE RAAR.
C 2.

En

T E,

N E D E R L A N D SC H E
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En dewyl niet blykt uyt dit omſchrift, aan wien de Koning deeze weldaad beweezen heeft,
-- leeſt men voorts op den voorgrond:
/
IN SULA CAPTA. MD CLXV II.
RTSS EL ING ENOMEN. 1667.

V

Het gemelde verzoek der bezettelin Doch zynde tot op de hoogte van Ypere
gen van Ryſſel om vier dagen uytſtel
ſproot uyt het bericht dat zy hadden,
hoedat op laſt van den Opperlandvoogd
Kaſtelrodrigo, onder 't beleyd zoo van

genaderd, verſtonden zy dat Ryſſel zich
reeds had overgegeeven, en de Françoizen
waarſchynelyk het oog op Gent hadden,
en trokken dus met allen ſpoed weder te
den Graaf van Marcin als den Prins rug om die ſtad te dekken. Maar dit kon
van Ligne, zich bereyds eenige benden ſa zoo vaardig niet geſchieden, of de Fran
mentrokken. Op 't ſterk aanhouden van ſche Koning zondt de Markgraaven van
's Keyzers Afgezant Iſola te Londen waa Krequi van den eenen, en van Bellefonds
(1) Holl. ren uyt Engeland achthonderd (1) ſoldaa van den anderen kant, op hen af, en na
#ns ten naar Ooſtende, tot hulp der in gevaar derde zelf met eenige ruyterye, om hen, in
# " zynde Spaanſche Nederlanden, overge geval van nood, te onderſteunen. Het Spaan
voerd, en eenige vreemde geworvene ſol ſche voetvolk ſmeet zich gelukkiglyk in
daaten te ſcheep voorby Lillo naar Ant Brugge, maar de voorhoede der ruyterye,
werpen gevaaren; zulks men nu een kleyn beſtaande uyt veertien esquadronnen, en
vliegend legertje van achtduyzend man in geleyd door den Prins van Ligne,wierdt door
Vlaandrebyeen had: met het welke de Prins den Markgraaf van Krequi aangegreepen,
van Ligne, in den tyd dat de Françoizen die Prins zelf zwaarlyk gequetſt, en met (4) Aitze
Dendermonde belegerden, het geluk had de gevangenneeming van den (4) Ryngraaf##
van met hulpe van den Hertog van Hol zyn volk geheel op de vlugt gebragt: ter- van ſtaat ,
ſteyn , den Prins van Zalms, en de wyl de Markgraaf van Bellefonds op de #
Markgraaven van Robaix en Konflans, overigen , achtenveertig esquadronnen fol.257
zeshonderd Franſche ruyters, die onder ſterk, en waarover de Markgraaf van
den Markgraaf van Vaubrun, Bevelheb Marcin het gebied voerde, wakker vuur
(:) Holl. ber (2) van Philippeville in Walſchland op gaf, de achterhoede ontſnoerde, en ze
#" den boer teerden, onvoorziens op 't lyf te tot onder 't gezigt van Brugge vinnig ver
# 1,6, vallen, en geheel te verſlaan, jaa ook be volgde. Door dit gevecht, waarin veelen
nevens den gemelden Hoofdbevelhebber van de Spaanſche zyde kwaamen te ſneu

nog veele andere luyden van aanzien, en velen, vielen meer dan vyftienhonderd paar
honderdnegentig gemeene ſoldaaten gevan den, vyf (5) paaren keteltrommen, achtien (5)Hiſt ,
en teneemen. Met dit geluk en deeze ben
(3) A# den, waarenſedert de Graaf van Marcin en de
ma zaaken Jº .

-

-

ſtandaarden, verſcheydene Spaanſche ven- #
dels, Bevelhebbers, en Gemeenen in han- dewyk

-

#" Prins van Ligne, omtrent den twintigſten den der Françoizen: welke tot lof van hun- #
nen Koning, wegens dit behaalde voordeel, verſa.
#%#
VI. deel, (3) van Oogſtmaand, opgetrokken, om
foi,3 eenigen
onderſtand in Ryſſel te werpen. deezen gedenkpenning gemaakt hebben.
(2)
-

-

De voorzyde voert wederom het kopſtuk des Franſchen Konings, omvangen in den rand met
deezen tytel:
-

-

LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

LODEWYK DE XIV, ALLERCHRISTEL rKS TE KoNING.
Op

H IS TO R I P EN N IN GE N.
Op de
naderende
dus:

"# ziet men eenen Spaanſchen ruyter, op 't gezigt van

I. Boek.
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eenige in 't verſchiet 1667.

rançoizen, met vollen ren de vlugt neemen. Het om- en opſchrift luydt al- -"

FUSO HOSTIUM EQUITATU AD FossAM BRUGENSEM.
MD CL XVII.

DE VTA N D LTKE RUTTER TC BT DE BRUGS CHE VAART'

GESLAAG EN 1667.

Het verlies van zoo veele plaatſen, in (guurheyd van den naatyd de legers reeds
zoo korten tyd, was bequaam om aan 't het veld doen ruymen, en dit, zoo 't ſcheen

Spaanſche hof het vereyſchte denkbeeld den Spanjaard gelegenheyd aan de hand
zyns onvermoogens in te boezemen. Des gegeeven om zich in beteren ſtaat van te
verzocht het, door zyne Gezanten, zoo genweer voor den aanſtaanden veldtogt te

by den Keyzer, het Roomſche Ryk te

(1) Aitze
ma zaaken
van ſtaat
en oorl.

VI. deel,
fol. 261.

ſtellen.

Maar eer die verſcheenen was,

Regensburg, en den Paus, als by de Ver rukten de Françoizen , zoodra zy de
eenigde Geweſten, den noodigen onder grensſteden met allerhanden oorlogsvoor
ſtand, of dat ten minſte door hunne be raad en droog paardevoeder hadden opge (2) Hiſt.dti
Prince de
middeling, de eyſchender Franſchen wor vuld, onder het beleyd van den Prins van Condé.
dende gemaatigd, de onderlinge geſchil (2) Kondé, met den aanvang des jaars Pag- 452
1668.
len in der minne mogten vereffend wor zeſtienhonderdachtenzeſtig in 't veld, en -s
den. De laatſten, die de Spaanſche Ne ſloegen, onaangezien de ſtrafheyd van
derlanden als den ſteevigſten ſchutsmuur den Winter, den zesden van Sprokkel
tegens het geduchte vermoogen van Vrank maand het beleg voor Bezançon, hoofd
ryk voor hunnen Vryenſtaat aanzaagen, ſtad van 't Graafſchap Bourgondië. De
waaren dierhalven uyt eygen ſtaatsbelang inwoonders door zoo onverwacht bezoek
onder de gemelde Moogendheden wel de ten hoogſte verbaasd, en geene bezetting
yverigſten, die de behoudenis van het ove in de ſtad hebbende, die bequaam was om
rige dier Landen ter harte naamen, en de zeegepraalende wapenen van Vrankryk
hadden daarom, volgens beſluyt op den te wederſtaan, betuygden bereyd te zyn
(1) vyfentwintigſten van Oogſtmaand om zich te onderwerpen, zoo men hunne
genomen, aan de Heeren Boreel en Rhede ſtad als eene Keyzerlyke ryksſtad wilde
van Renswoude, hunne Gezanten in ontfangen. En hoewel de Françoizen be
Vrankryk en Spanje, uytdrukkelyk bevel tuygden, dat in dien opzigte, door den (3)
De
ezonden, om door alle de bequaamſte laatſten (3)Munſterſchen Vreede, geen kley Riencourt
Hiſt. de
middelen de zaaken daarheen te ſtieren, ne verandering was voorgevallen; zoo be Louis

dat beyde de in oorlog geraakte Moogend ſlooten zy echter, mids blyvende gehand
heden tot het nederleggen der wapenen haafd by hunne oude voorrechten, voor

mogten gebragt worden. Om aan zoo den Franſchen Koning hunne poorten te
gewenſcht een werk met naadruk te ar openen: tot wiens eere dees gedenkpen
beyden, ſcheen de voorhanden zynde ning, wegens 't winnen dier ſtad, gemaakt
Winter vooral gunſtig, als hebbende de 1S.

Hy heeft wederom de zelfde voorzyde, doch op de rugzyde de ſtad Bezançon, als eene knielende
Vrouw met eene muurkroon op het hoofd, verbeeld, welke de ſleutels haarer poorten aan
de Faam, uytblaazende den lof des Franſchen Konings, toereykt. Het omſchrift luydt aldus:

TERROR NOMINIS.
DE SCHRIK DES NAAMS.

III. Deel.

D

De

XIV. tom.

I. Pag,
365.

I+
1668.

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

Dewyl om deeze ſtad te dwingen geen geweld van wapenen, maar alleen het verſchynen zyns
legers voor haare wallen gebezigd was. Voorts leeſt men op den voorgrond:
VESUN TIO CAPTA. MD CLXVIII.

BezANgon

(#) De

INGE NO MEN. 1668.

De Hoofdſtad dus zynde gewonnen, verſcheydene kanten de buytenwerken be
wendde het de Hertog van Luxemburg ſtormen: ſtaande welk gevecht de bele
naar Salins, 't gene, naa eenen geringen erden eene manmoedige dapperheyd be
tegenſtand (1) gedaan te hebben, zich ins toonden, zulks onder anderen ook de
gelyks aan den Franſchen Koning onder Markgraaf van Fourilles, Hopman der Fran

#"
# wierp. Welke om

de verdere ondernee

ſche Lyftrauwanten kwam te ſneuvelen.

# mingen by te woonen, zich den achtſten

Den volgenden dag zondt de Koning dier
van Sprokkelmaand in perſoon op de reys halven den Graaf van Grammont aan 't Par
begaf, en zynde twee dagen daarnaa in lement in de ſtad, voordraagende hoe groo
't leger aangekomen, nog dien zelfden te reukeloosheyd het waare, zich tegens
dag Dole deed berennen: 't gene eertyds hoope
eenen zeegepraalenden
Koning, zonder
van ontzet, te willen (2) aankan- # De rt
de Hoofdſtad van 't Graafſchap Bourgon
dië zynde aan de rivier de Doux is gele ten: dat hy daarom de overgaave der ſtad #

gen. Eer echter de ſtad vyandlyk wierdt de Vergaderinge aanried, met belofte van ##
aangetaſt, zondt hy den Graaf van Chamil

dat zyn Meeſter haar alsnog by haare #
pag.366.

ly, eenen der Veldmaarſchalken zyns le voorrechten zoude handhaaven. Dit ver
gers, aan de Stedelingen, om hen tot het toog vondt grooteren ingang dan het voori
openen hunner poorten te beweegen, on ge, zulks nevens den Graaf van Gram
der belofte van in zulk een geval dan de mont eenige Gemagtigden vanwege de
inwoonders hunne voorrechten te zullen ſtad naarbuyten trokken, die den veertien
laaten behouden. Doch geen gunſtig ant den van Sprokkelmaand het verdrag der
woord hierop bekomende, zaagen de Fran overgaave met den Franſchen Koning trof
çoizen zich genoodzaakt, onaangezien fen: tot wiens eer, wegens 't winnen vau
de ſtrafheyd des winters, de aanvechtin Dole in 't midden des winters, dees ge
gen te beginnen. Naadat de loopgraaven denkpenning door de Hooge ſchool der
waaren geopend, liet de Koning, op den opſchriften naamaals te Parys gemaakt

twaalfden van Sprokkelmaand, van drie

is.

Des Franſchen Konings kopſtuk en tytel ſtaan op de voorzyde. Op de rugzyde ziet men
eenen Franſchen Krygsknecht de loopgraaven openen, onaangezien de winden rondom hem niet
dan miſt, ſneeuw, en hagel voortbrengen. Het om- en opſchrift luydt aldus:

DoLA SEQUAN ORUM EXPU GNAT A. XIV. FEBRUAR 11:
MDCLXVIII.

DOLE IN 'T GRAAFSCHAP BOURGONDIË IN GENOMEN,
DEN 14. VAN SPROKKE LMAAND. 1668.
Vervol

H IS TO R IP EN N IN GE N.

Vervolgens rukten de Françoizen voor het winter was,

I. Boek.

15

tot verwondering 1668.

Gray, 't gene voorzien met een ſlot om van geheel Europa, wierdt gewonnen.
trent zes uuren van Dole, en even zoo Zynde dit Geweſt oudtyds een voornaam

wyd van Dijon en Bezançon, aan de ri gedeelte geweeſt van het oude Koningryk
vier Saone op de grenzen van 't Hertog van Arles, en naderhand het erfgoed van

dom Bourgondië is gelegen. En dewyl 't vermaarde Huys van Bourgondië; uyt
(!) De

de inwoonders (1) zich in geenen ſtaat het welke het, door 't Huuwelyk van

#" oordeelden om de groote magt des Ko. Maria, Dochter van den geſneuvelden
Louis

nings te konnen wederſtaan, die alom van Karel den Stouten, met Maximiliaan (3)

#" de overwinning op de hielen gevolgd

-

#

van Ooſtenryk, op den negentienden van de Com:

367. *

wierdt, beſlooten zy zich ten tweeden Oogſtmaand des jaars veertienhonderdze-#*
dage, naadat de berenning geſchied was, venenzeventig voorgevallen, in dat van
op den negentienden dier zelfde maand Ooſtenryk is overgegaan. De Franſche
den Koning te onderwerpen. Het zelfde Koning was deswegen zoo verheugd, dat
,, voorbeeld volgden ook de ſloten Joux en hy aan de Gerechtshoven te Parys bevel

# Sainte (2) Anne, invoege het geheele

zondt, van zich den veertienden van Len-

-

Condé Graafſchap van Bourgondië, wel veer temaand in (4) de hoofdkerk van Onzelie- #n
al-Hiſt.
de
P****3 tig uuren van 't Zuyden tot het Noorden vevrouw te laaten vinden; om God
--- -Loui
lang, en wel dertig van 't Ooſten tot magtig over de bekomene overwinnin-#om.
het Weſten breed, in den tyd van tien gen te danken, tot wier gedachte- I, pag. 367.
-

dagen, in welken men het naauwelyks nis men onder anderen ook deeze vyf

zoude konnen omreyzen, onaangezien penningen gemaakt vindt.

I. Gelyk 's Konings kopſtuk en gewoonlyken tytel op de voorzyde van den eerſten, zoo ziet
men op de tegenzyde de Overwinning vliegende eenen wagen, getrokken door twee gevleugelde
paarden, mennen, onder dit randſchrift:

VICTORIAE CELERITAS.
S WEL HET'D DER OVERWINNING E.
D 2

-

-

Staande

N E D E R L A N D SC H E
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Staande voorts, om te bewyzen waarin deeze ſnelle overwinning beſtaat, op den voorgrond dier

- zelfde zyde dit opſchrift:
SEQUANORUM PROVINCIA X. DIEBus SUBACTA.
MD CLXVIII.

HEzr GRAAFSCHAP VAN BOURGONDIË IN 1o. DAGEN
'T ONDERG EB RAGT

1668.

II. De eene zyde van den tweeden voert de beeldenis van den Franſchen Koning in 't harnas,
met eene ſtraalende Zon op de borſt, binnen dit randſchrift:

LUDovicus

XIIII, DE 1 GRAT 1 A FRAN CIAE, ET
NAVAR RAE REX.

ZoDEWrx De XIV, Door Gods GENADE KoNING VAN
VRANKR2 K, EN NAVARRE.

Op de andere zyde zit de Overwinning in haaren zeegewagen, houdende in de rechter hand eenen
lauwerkrans en palmtak, en in de ſlinker den toom, waarmede zy de twee gevleugelde en voor
den wagen geſpannene paarden ment. De rand is omzoomd met deeze woorden:
VICTORIAE CEL ERITAS IN CREDIBILIS.
ONGELOO VELTKE SNEL HETD DER OVERWINNING E.

Onder welke verbeelding, voorts op den voorgrond nog dit opſchrift ſtaat:
COMIT ATU BURGUND IAE X. DIE B Us SUBACTO. 1668.

HET GRAAFSCHAP VAN BOURGONDIË IN 1o. DAGEN
VE RO VERD 1668.

III. Het voorſtuk van den derden is met 's Konings geharnaſt borſtbeeld, binnen dit randſchrift,
beſtempeld:
LUDo v1 c Us XIIII, DE 1 GRATIA FRAN c IAE ET
NAVAR RAE REX.

LODEWrK DE XIV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
VRANKRTK, EN NAVARRE.

(9sueton. . Het ruggeſtuk verbeeldden Franſchen Haan, gezeeten op tenen laurierboom, op wiens
in via

kraaijen de Spaanſche Leeuw het op een vlugten ſtelt. In den rand ſtaat tot opſchrift de bekende

#
# ſpreuk (1) van Caezar, ſpeelende op de ſnelheydzyner overwinningen:
Cap. 37.

vENI, vIDI, vici.
IK BEN GEKOMEN, IK HEB GEZIEN, EN HEB GEWONNEN.

Voorts, om te toonen tot welk gebruyk hy gemunt zy, leeſt men op den voorgrond:
L'OR

H Is To RIP EN N IN GEN. I Beek.
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1668.
e-en

L'ORDINAIRE DES GU ERRES. 1668.
VOOR DE GEWOONLTKE ZAAK EN DES OORLOGS 1668.
IV. De beeldenis van Lodewyks Gemaalin ſtaat op de eene zyde van den vierden, omvangen
met dit randſchrift:

MARIA THER Es A, D E1 GRAT 1A FRAN c1 AE ET'
NAVAR RAE REG IN A.

MARIA THE REZA, DOOR GODS GE NA DE KONINGIN VAN
VRAN KRYK, EN NAVARRE.

En dewyl haar gemaal, uyt krachte van haar erfrecht, thans deeze Landen had veroverd, wier
de
uldenvliesordre had ingeſteld, evenals Jazon (1) het Guldenvlies zyner Vrouwe
tyds ontſchaakt had, ziet men op de andere zyde het ſchip Argo met het Gulden-

":

Vorſt
Vader ou

% #d.
#

vlies aan de vlaggeſteng gehecht, waarmede hy uyt Kolchis de vlugt nam, en leeſt men in den ſab.I. " ,
rand dit byſchrift:
MEUS ET MIHI VICIT IASON. 1668.

MrN jA ZON HEEFT HET OOK VOOR Mr GEWONNEN. 1668.

V. Dees laatſte, door my in de penningkaſſe van den Heer Hendrik van Heteren in 's Graaven- g2) Horay
haage ontdekt, naadat de voorgaande plaat reeds geſneeden was, heeft de zelfde voorzyde als de #"
derde, en op de tegenzyde den afgeſtroopten huyd van den Spaanſchen Leeuw, ruſtende op de #in
knots van Herkules, afgebeeld, binnen deeze (2) ſpreuk van den Lierdichter:

Yſu 36.

HERCULEUS LABOR. 1668.
DE ARBETD VAN HERCULES. 1668.

Vermidsleeuw
onderdoor
de bedreevene
van Herkules
ookſedert,
het doodwringen
den (3)
Ne
meeſchen
de Dichtersheldedaaden
geteld wordt,
wiens huyd
ten blyke dervan
bekome
zeege,

(3) Sen.

zyne ſchouders dekte.

yſu223 &

# in
erc. fuf,

224

Ovid.
Heroid,

Dees ongemeene voorſpoed van Vrank de dat het reeds meer dan tyd was, om Ep. Ix.
ryks wapenen had alle de naabuurige Moo den Koning van Vrankryk tot het ſluyten
Aitze3
gendheden in onruſt gebragt. De Koning | van eenen redelyken Vreede met Spanje (5)
ma zaaken

van Engeland, nietmin dan alle de ande aan te maanen; of by onwilligheyd met
ren wegens des zelfs aanwaſſende groot vereende (5) magten hem het hoofd te bie

van ſtaat
en oorl.

hcyd bekommerd, zondt den Ridder Wil den, en de overige Spaanſche Nederlan

fol, 384

(3) Aitze- lem Temple voor (4) Afgezant aan de den te beſchermen. En ofwel de Vereenig
Vereenigde Geweſten, om nevens hunne de Geweſten zich geenszins zoo voortvaa
en oorlog, Hoogmoogendheden, tot ſtuyting van rend toonden, om de pas afgelegde wapenen
zoo voorthollenden voorſpoed, bequaame weder aan te ſchieten, zoo ſlooten zy ech
maatregels te ontwerpen. Ja die betuyg
III. Deel,

tCT 2

d: drieëntwintigſten van Louwmaand
dee

I. deel,

N E D ER L A N D SC H E
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1668. deezes jaars, met den Engelſchen Afge gedrag zyn Meeſter, en in hem het recht der
T zant in 's Graavenhaage een onderling ver gekroonde Hoofden, niet weynig wierdt
bond, om den Koning van Spanje te nood (4)beleedigd; mids dit geene wyze van be- ##
•-

-

zaaken de reeds verloorene ſteden en lan middelen was, maar veeleer den Konin- van ſtaat

den aan Vrankryk, tot voldoening zyner
rechtsvorderingen, of in verwiſſeling der
zelve het Graafſchap Bourgondië, of het
(1)Ait:
Hertogdom
nevens (1) Ka
zaal
#" meryk, Douay, Sint Omeer, Wynox
##
berge, Veurne, en Linck, met hunne
. CICC

#
-

gen de wetten voorſchryven, waarnaar zy #
zich, volgens 't belang van den Vryenſtaat, foi. ,,E'
zouden hebben te regelen. Hoe 't zy,
de Franſche Koning vattende daaruyt eenen
onverſoenlyken haat tegens de Vereenig

de Geweſten op, doch dien ontveynzen

#' Baljuwadiën, Kaſtelnyen, en onderhoorige de, bewilligde hy nietalleen in den be-

-

landen, af te ſtaan: met belofte van tegens geerden ſtilſtand (5) van wapenen, maar ##
de onwilligen, om dit naa te komen,geza ſloot ook, den vyftienden van Gras- van ſtaat
mentlyk de wapenen te zullen opneemen, maand, te Saint Germain door zynen Ge- #,
en by den Franſchen Koning bereyds magtigden met de Heeren (6)Koenraad van foi737.'
vooraf tot het toeſtaan van eenen ſtilſtand Beuningen en Trevor, als Afgezanten zoo (6) Aitze
van wapenen naadruklyk aanhouden. Om van de Vereenigde Geweſten als van ##
(2) Aitze dit Verbond, waarby zich ſedert ook (2) Grootbrittanje, een Verbond, waarby hy en oorl.

#" de Koning van Zweede voegde, met betuygde op eene der twee voorgemelde ###
en oorlog, kracht te konnen onderſteunen, gaaven de voorwaarden de wapenen te zullen neder-

, "

# Vereenigde Geweſten laſt om twaalfduy leggen, en zy zich vanwegen hunne #"
(3) Aitze
ma zaaken
van ſtaat.
en oorl.

zend man op de been, en achtenveertig Meeſters verpligtten, om hem die by den Holi.
oorlogſchepen in zee (3) te brengen. Dit Spanjaard te zullen bezorgen. Dus, door #
zooveel geruchts in de werreld gemaakt
heeft, ſcheen aan beyde de Koningen on
verdraagelyk. De Spaanſche Afgezant be
tuygde, dat het onbillyk waare zynen
Koning te willen verpligten om aan
Vrankryk, onaangezien zyne eyſchen
zoo onrechtvaardig waaren , eene dusdaa
nige voldoening te geeven. Vrankryk
integendeel klaagde, dat door zoodaanig

in den middagſtond haarer overwinningen #,
geſtuyt zynde, is ook dees zeldzaame ge-E
denkpenning in 't licht gekomen, waar-#**
over ſedert wel (7) veel geſchreeven is, iſ Aubery .
doch welken ik nergens dan in de pen- #
ningkaſſe van den Heer en Meeſter #
Gerard Amelis van Hoogeveen, Sche- #
-

pen en Vroedſchap te Leyde, gezien #An
heb.

glet. to
IV. fol.

467, 468,

Op de eene zyde ziet men eene opſtygende Zon dat gedeelte der werreld, 't gene Nederland,

Vrankryk, Spanje, en Grootbrittanje bevat, beſchynen, onder dit randſchrift:
ECQUIS CURSUM IN FLECTET?
WIE ZAL TOCH HAAR EN LO OP ST'U2TTEN?

Op de andere zyde ſlaat Joſua, Overſte en Geleyder der Israëliten, de volkeren van den Ko
ning Adonizedek en zyne Bondgenooten voor Gibeon, en doedt de Zon, om zync vyanden geheel

te konnen verdelgen, eenen geheelen dag ſtil ſtaan. Het randſchrift is aldus:

STETIT soL IN MEDIo CELL LIBro JosUAE car te x.
DE ZON STONDT STIL IN 'T MIDDEN DES HEMELS. BOEK
(8)vers 13.

-

drievoudige verbond, 't gene in 't vervolg dit verbond, de loop der Franſche zonne Vöpiere

VAN JOSUA: KAPITTEL 1o. (8).

Gelyk

H IS TO RIP EN N IN GE N.

M. Boek.

19

Gelyk dees penning, als uyt het maak vyftig, benevens de Heeren van Rhee. 1668.
ſel blykt, in Duytſchland is gemaakt, de en van Vierſen, als Buytengewoo (7) Aitze

(1) volpe-

#
#.
Holl. aux
#
Rºy
Pag
18 & 6o.

zoo is ook zeker dat hy op laateren tyd, ne Afgezant, aan 't Hof (7) van den nazaaken
ten minſte buyten kennis en weeten van Koning van Deenemarke. Naa 't ver #
den Heer van Beuningen zal zyn in 't licht richten dier Bezendinge in 't Vaderland #,
gegeeven. Want die, verſtaande dat men wedergekeerd, wierdt hy, in 't jaar (8) #
hem in (1) zeker gedicht, den Franſchen zeſtienhonderdzeſtig tot Raad, en in den #
Beſchryv.
Koning aangebooden, als eenen valſchen jaare (9) achtenzeſtig tot Schepen der ſtad #Am:
Joſua zeer ſcherp doorhaalde, ſchreef aan Amſterdam verkooren, en zag zich, in #
dien (2) Dichter, hem bekend maakende het volgende (10) jaar, tot Burgermeeſter Vroedſch,
yn der
-w

-

-

#e dat de uytgekreeten penning ſlechts ver van de magtigſte Koopſtad van ganſch #
de
ME,
Koenr.
van
#"
Haye 23
Mars 1673.

dicht was, nergens dan in de harſenen Nederland verheeven. Behalven twee Be- verſo,
zyner vyanden gevonden wierdt, en hy zendingen, zoo naar (11) Gelderland als #
hem dierhalven
badt
van,die
alshy
zynde
een Zeeland(12) by hem bekleed,wierdt hy (13) Beſchryv,
Geeſtlyke,
des de
breuk,
van Beu
een- en andermaal voor Buytengewoonen #.
ningen daardoor in zyn eere en goeden Afgezant, vooral geduurende de voorgemel- (19)Tbid.
naam zoo openlyk geleeden had, ook de hachlyke toeſtand der Spaanſche Neder- #
openlyk te herſtellen. Hoe 't hiermede landen met Vrankryk, aan deeze Kroon mazaaken
zy, van Beuningen had te fynen oordeel gezonden. Vandaar zynde wedergekeerd. E#
om zich, door zoo verachtelyke hoewel wierdt hem, den vyftienden van (14) iv#'
kittelende uytvindingen, den haat van den Herfſtmaand des jaars zeſtienhonderd- #..
grootſten Prins der Chriſtenheyd op den tweeënzeventig, andermaal het Burger- mazaaken
(3)Dapper hals te haalen. Want hebbende nog jong meeſterſchap opgedraagen, en hy, geduu- #
Beſchryv. in de hoedanigheyd van Advokaat reeds rende de drie (15) volgende jaaren, ter iVE#'
#n eenen grooten naam bekomen, wierdt hy, Vergaderinge van de Algemeene Staaten #.
de Naam- in 't jaar (3) zeſtienhonderddrieënveertig, gemagtigd. In de jaaren zeſtienhonderd- ##

#- tot Geheymſchryver van Amſterdam, in tachtig, en (16) eenentachtig wederom #
riſſen, 't jaar (4) zeſtienhonderdvyftig, tot zynde Burgermeeſter geweeſt, wierdt hy, iW#,

#

Loontrekkend Raadsman dier ſtad, ver

in 't volgende jaar andermaal, ter zoo-fºlºog
kooren, en vervolgens in de Staatsver gemelde Vergaderinge gezonden, doch fol.deel,
288.
VI. deel,
vandaar
's
jaars
daaraan
als
(17)
Burger
#" gaderingen verſchynende zyne bequaam
fol. 77o.
ſion fol.K. heyd aldaar dermaate bekend, dat hy, meeſter thuys geroepen, welke waardig u 14) Com
melyn
Eerſººn,...
Buytenge heyd hy ook in 't jaar zeſtienhonderdvier Beſchryv.
(5)
Aitze- in 't jaar tweeënvyftig, als d
##ken woone Gemagtigde (5) van den Staat entachtig, en dus zesmaal bekleed heeft: #
waarvan de gedachtenis op deeze pen-ſterdam
van
ſtaat naar Zweedeh gezonden
wierdt,d om ook
en oorlog, ,,
kl
l
jn 'de

-

iſ. jeej,” die Kroon tot het verklaaren van den oorlog

ningplaat, doch die eerſt drie jaaren ##
(15) Ibid.
-

#s tegensden nieuwen Vryenſtaat van Groot laater gemaakt ſchynt , en in de pen- fol,5)312.
## brittanje te beweegen. Twee jaaren laa ningkaſſe van den Heer Koenraad Chris- #
ltZe-

-

-

-

III. deel,

ter (6) ging hy in de zelfde hoedaanig toffers, voornaam Zweedſch Handelaar #.
heyd, benevens Bootsma en Lusborgh, te
is. Amſterdam, gevonden wordt, bewaard #" &

fol.892.

naar Breeme, en verſcheen in 't jaar zesen

van ſtaat

en oorlog,

o

-

Zy vertoont de beeldenis van hem, welke in 't vervolg krankzinnig, en dus tot het behandelen
der
Staatszaaken
onbequaam
wierdt. hetZyne
Brieven,zyner
kortopgekome
naa dien tyd
over de Geloofszaakenge,
ſchreeven,
zyn bekend,
en draagen
merkteken
zwakheyd.
Wat Zyne dood
(18) Les
aanbelangt, die wordt zoo zonderling by (18) eenen buytenlandſchen Schryver gemeld, dat men
en Voyages
-

Hiſt. de
reeden hebbe om de beſchryving daarvan verdacht te houden. Maar gelyk het hier de plaats niet l'Europe,
-

is om de waarheyd van dat verhaal te onderzoeken, zoo zy ons genoeg alhier het naam- en tyd tome V.
ſchrift te laaten volgen:

pag. 21 1.
&c.
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K oN RADVs BE VN IN GIVs, s EX TVM Co NsV L.

KO EN RAAD VAN BEUNINGEN, ZES MAAL
BURGER MEESTER GEWEEST.

Ondertuſſchen vondt men goed, om de
kortheyd destyds, de voorwaarden van den
aanſtaanden Vreede by voorraad zoodaanig
op te (1) ſtellen, als die, volgens het voor
gemelde Verdrag, ſtonden te weezen, en

en Lid zoo van den Raad van Vlaandre

als dien van Staate, en de Geldmiddelen,

vanwege Spanje tot het bywoonen der

Akenſche Vreedehandelinge gemagtigd
wierdt, werwaart hy zich, den vyfen

waarover men te Aken, onder des Pau twintigſten (6) van Sprokkelmaand, van (6)
Aize
ma zaaken

zen bemiddeling, met het handelen ſtraks
eenen aanvang maakte. Dees had, als
Hoofd der Roomſche kerke, ſedert eenigen
tyd al zyn vermoogen aangewend, om de

Bruſſel over Loven begaf. Desgelyks #
zonden de Vereenigde Geweſten den Heer en oorlog,

van Beverning, om als Gevolmagtigde van #
den Staat naar die ſtad, alwaar vanwege

ruſt tuſſchen Vrankryk en Spanje te her den Koning van Vrankryk de Heer Kol
ſtellen, en tot dat eynde door zynen Neef
Rospiglioſi, in 't laatſt van Hooimaand
(2) des voorgaanden jaars, van 't Fran
ſchehof nietalleen eenenſtilſtand van wape
nen verzocht, maarook zyne bemiddeling
tot de hereeniging der voorgevalle verwyde
ringe aangebooden. En hoewel 't eerſte
wierdt van de hand geweezen, zoo nam
Vrankryk echter des Pauzen bemiddelin
aan, met betuyginge van zich in alle rede
lykheyd te zullen laaten vinden. Welk
goed begin hem aanmoedigde, om ook
diergelyken voorſlag door den Kardinaal
(3) Viskonti te Madrit aan de Koninginne

bert, Raadsheer in alle de Raaden des
Aitze
Konings,
vanopen(7) (7)
Grasmaandden
met drieëntwintigſten
groote ſtaatſië zyne
#Il

baare intreede deed.

De ſamenkomſten en oorlog,

wierden in 't huys van 's Pauzen (8) Af.

#

gezant gehouden, en naadat de Koning (#) #l.

van Engeland en de Vereenigde Geweſten #"
zich verbonden hadden, om de Spanjaards pag. 73

met alle magt by te ſpringen, indien
Vrankryk mogte weygeren naa te komen,
't gene tuſſchen hen beyden tot eenen

grondſlag, als gemeld is, den drieëntwintig
ſten van Louwmaand in 's Graavenhaage was

geſlooten, zoo ſtelde de Markgraaf van

Voogdeſſe te laaten doen, welke in dit Kaſtelrodrigo aan den Ridder (9) Temple (9) Aitze
verzoek bewilligde, en daarvan by brie eene volmagt voor den Baron van Bergeyk van
#n
ſtaat
ven aan den Koning van Vrankryk kennis ter hand om vanwege den Koning van Spanje en oorl.
VI. deel,
af. Zulks de Paus aan zynen gewoon de reeds ontworpene Vreedeverbonden te fol.813.
Iyken. Afgezant Auguſtyn . Françiotto, tekenen: 't gene dan ook den tweeden

Aartsbiſſchop van Trebizonde, te Keulen van Bloeimaand (1o) wederzyds, onder ma
#
zaaken
»

-

e

-

bevel zondt, om zich vandaar naar Aken

s Pauzen bemiddeling en ondertekening van ſtaat

te begeeven: doende die ſtraks op dit

zynsGezants, geſchiedde. En dewyl de Ko- #.

ontfangen bevel, om aldaar met luyſter te ning van Vrankryk reeds in zekeren brief aan foi 3:3'
konnen verſchynen, eene karros van twin

den Paus betuygd had, dat hem de wapenen

tigduyzend (4)guldens te Bruſſel maaken. meer door de waarneeming van zyn ge
Tot voortzetting van dit groote werk had daan verzoek (11) waaren uyt de hand (ii) Holl.
zich de Engelſche Afgezant Willem Tem gevallen, dan ten aanzien van alle de poo- #r.
le, verzeld met de Heeren vander (5) gingen der genen, die zyne vyanden met pag. 78,
Tocht en Burgersdyk als Gemagtigden der hunnen tegenſtand getracht hadden te on

Vereenigde Geweſten, naar Bruſſel begee

derſteunen, zoo behoeft zich niemand te

ven, en aldaar by den Markgraaf van verwonderen, dat men wegens des Pau
Kaſtelrodrigo tewege gebragt, dat de Heer zen bemiddeling ter eeuwige gedachtenis
Johan van Broekhoven, Baron van Ber deeze twee penningen heeft zien in 't licht

geyk, Ridder der Ordre van Sint Jakob,

geeven.

I. Het
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I. Het borſtbeeld van den Roomſchen Kerkvoogd, hebbende het hoofd met de Pauſlyke mutſe
gedekt, ſtaat op de voorzyde van den eerſten, binnen dit randſchrift:
CLEMENS IX, PONT 1F Ex MAX1 M Us.
PAUS KLEMENS DE NEGEN DE.
Op de rugzyde ziet men den ter aarde leggenden Nyd door de (1) Liefde en den Vreede, die (s)Joan.
elkanderen omhelzen, vertreeden, onder dit byſchrift, dat ook op des Pauzen naam zin-Piërii,V4
leriani
ſpeelt:
Hiërogl.
-

lib.XLII.

CLEMENS FOEDERIS OPUS.

Cap. 9.

& Io.

VREEDZAAM WERK DES VERBONDS.

II. Op het ruggeſtuk van den tweeden, die het zelfde voorſtuk heeft, gaat de Paus, verzeld
met een groot getal van andere Roomſche Geeſtlyken, naar de Kerk van Sint Peter; om God over
de ontfange weldaad te danken. Het byſchrift luydt aldus:
PACE POPULIS SUIS A DOMINO CON CES SA,
DE VREEDE DOOR D EN HEERE AAN ZTNE
VOLKEN VERLE EN D.

Niet zoodra was de Vreede getekend, Trevor, de goedkeuring van het Spaanſche
of de Franſche Afgezant Kolbert zondt Hof op den te Aken getekenden Vreede
nog dien zelfden dag, zynde den tweeden (3) van Bruſſel gebragt wierdt. En de- (3) Aitze
van Bloeimaand, onaangezien, door de wyl gelyke goedkeuring van wege den #"
opgekomene geſchillen wegens de inlaſſing Franſchen Koning ſtraks ook geſchiedde, en oorl.
deel •
(2) Aitze- der Volmagten, het reeds (2) avond was zoo wierden door de Heeren Trevor en VI
fol. 82o.
#" eer men de Verbondſchriften konde over van Beuningen, Afgezanten van Engeland
en oorl, leveren, die door eenen afgevaardigden ren en de Vereenigde Geweſten, de wederzyds
Y# boode aan zynen Meeſter te Parys: al. goedgekeurde Verbondsſchriften, den zes (4) Holl.
waar ook eerlang, door den Geheym entwintigſten van (4) Bloeimaand, te Merk",
ſchryver van den Engelſchen Afgezant Saint Germain onderling uytgewiſſeld, en #* Prg
-

III. Deel.

F

het 77
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1668. het Spaanſche aan den Koning van Vrank 't losbranden van 't geſchut, en de toe
TT ryk overgeleverd, en het Franſche naar juyching des Volks geſchiedde. De Ko
Spanje gezonden. Dit groote werk tot ning in perſoon het gehouden Dankfeeſt, Holl
dus verre zyn beſlag hebbende, verſcheen op (1) den zelfden dag, in de Lievevrou- #
den
dier maand, de Magiſtraat we kerk hebbende bygewoond, wierdt 1668.

#

van de volkryke ſtad Parys in hunne ſtaatſi des avonds, zoo voor het Stadhuys als ****
rokken op het Stadhuys, en begaf zich, op de Markt, een zeer ſchoon vuurwerk
naadat die aldaar zeer heerlyk onthaald afgeſtoken, en door alle de ſtraaten der
was, naar de Thuilleriës; alwaar een Ser ſtad met het bedryven van veele vrolyk
jant der wapenen tot driewerf het ſtil heden, wegens den geſlooten Vreede ge
zwygen geboodt, en de eerſte Heraud de vuurd: tot wiens gedachtenis onder ande
afkondiging van het te Aken geſlooten ren ook dees gedenkpenning, door de

Verbond verrichtte, gelyk vervolgens ook Hoogeſchool der opſchriften naamaals ge
op de andere gewoonlyke plaatſen, onder maakt is.

De voorzyde voert het kopſtuk des Konings van Vrankryk, binnen dit randſchrift:

LUDOVICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEW YK DE XIV, ALLE RCHRISTELTKS TE KONING.

Op de rugzyde ziet men den Koning in

Romeynſche kleeding, en hem den Olyftak,

door den Vreede hem aangebooden, met uytgeſtrekte armen aanvaarden, onder dit om- en op
ſchrift:

PAX TRIUMPHIS PRAELATA AQUIS GRANI. MD CLXVIII.

TE AKEN DE VREE DE BOVEN DE OVERWINNINGEN
-

GESTEL D. 1668.

-

Den achtentwintigſten van Bloeimaand Spaanſchen tot onder de poorten van Brus
wierdt te Bruſſel, door eenen afgevaardig ſel vervolgd hadden, het platte land niet
de renboode, de tyding gebragt, hoedat ontruymd hadden, zoo hebben de gemel

de Koning van Vrankryk de Spaanſche de Burgersdyk en Temple eene ſchriftlyke
goedkeuring aangenomen, en daartegens! bekendmaaking opgeſteld, en aan den
de zyne in handen van de Heeren Trevor Hertog van Rouanes, Gebieder der Fran

en van Beuningen geſteld had. Zulks de ſche benden, laaten afgaan, om zich van
Heer Burgersdyk, Gemagtigde der Veree alle vyandlykheden te willen onthouden,

(2) Aitze- nigde (2) Geweſten, op 't ontfangen dier op verzekering dat de afkondiging van den

#n tydinge, den volgende dag den Markgraaf geſlooten Vreede ten ſpoedigſte zoude ge
# van Kaſtelrodrigo deswegen geluk wenſch ſchieden. En waarlyk, den dertigſten
# uytgewiſſelden
te, en tegelyk Vreede
met naadruk
verzocht
te willen
laatenden
af omtrent den middag, en naa 't #
van dit bevel, zag men de Burgermeeſters,
Ol. 62.2.

kondigen, en dus het laatſte beſlag aan zoo Schepenen, Schatmeeſters, en den verde
gewigtige zaak geeven. En hoewel hy ren Magiſtraat van Bruſſel, verzeld (3)#
zich hiertoe niet geneegen toonde zoolang met de zoogemelde Afgezanten ter puye ##
de Franſche benden, die nog dien dag de van 't Raadhuys dier ſtad verſchynen : al. E#,"
******.
Waar
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avonds met een groot getal witte (1) toor- 1668,

nen van Brabant, de vereyſchte afkon ſen verlicht was. En hoewel de Span- (EHCIT
diging geſchiedde, naadat de inwoonders jaards door dit Verbond veele ſteden en #
door de groote klok te hoop geklept waa landen kwaamen te verliezen, zoo zag men #* *
ren. Ten zelfden dage omtrent zes uuren echter wegens (2) deezen Vreede, die den #
des avonds, geſchiedde ook de afkondiging achtentwintigſten van(3) Zomermaand ook #. #
van den Akenſchen Vreede, onder trom te Madrit op de gewoonlyke wyze was 447.
(3) Aitze
petgeſchal, voor het Stadhuys te Antwer afgekondigd, in Brabant deezen gedenk ma zaaken
van ſtaat

pen; 't gene met tapyten verſierd, en des penning in 't licht geeven.

en oorl,

VI. deel,
fol. 732.

Rondom het borſtbeeld van den jongen Spaanſchen Koning, leeſt men op de eene zyde dit
randſchrift:

CAROLUS II, D E1 GRAT 1 A HIS PAN 1A R U M ET
INDIAR U M REX.
r

KAREL De u, door Gods genade kon ING VAN SPANye,
EN DE INDIËN.
Op de andere zyde ziet men, onder eene Koninglyke kroon, het Ooſtenrykſche wapenſchild,
belend met eene C, de eerſte letter van 's Konings naam, tuſſchen eenen ſchepter en degen, en

twee ſamengevlochte Vreedetakken, aan eene ſpade en een ſcheepsanker gehecht, binnen deeze
ſpreuk:

HINC VIGOR, IN DE RO BUR.
HIER vrT DE KRACHT, DAARUrT DE STERKTE.
Hoewel nietmin de Spaanſchen dan de niet euvels van de zyde des Spaanſchen
Franſchen het gehouden
der Ver Konings te duchten ſtondt, als die, gelyk
eenigde Geweſten voor hoogmoedig en by dit laatſte voorval bleek, daartoe te

#

onverdraagelyk uytkreeten, zoo liet ech zwak was, en tot zyn naadeel reeds
ter de Koningin van Spanje niet naa, van hunne krachten beproefd had. Daarenbo
op eene zeer verpligtende wyze by brie ven zynde, behalven de verſcheydene af
ven hunne Hoogmoogendheden te bedan zonderlyke verbindteniſſen met verſchey
ken, wegens den grooten yver, dien zy dene Vorſten van Europa, voorts nog door
in het voortzetten van dat gewigtige werk het befaamde drievoudige Verbond, aan

(3) Aitze- alom hadden doen (4) blyken. Dus zich Grootbrittanje en Zweede zeer naauw ver
mazaaken kittelende met de eere van tuſſchen twee knocht, zoo voorzaagen zy, hoegroot ook

van ſtaat

-

# zoo uytmuntende Koningen den Vreede de magt van Vrankryk (5) was, geen het (#) W,
VI deel, herſteld te hebben, waaren de Vereenigde minſte gevaar van dien kant, vermids zy #
" Staaten in eene volkome geruſtheyd: want vaſtſtelden dat het noch den moed noch de ſchriften
zy, achtende hunne krachten zoodaanig, magt zoude hebben, om tegens hen, die door ****
dat zy voor geene kleyne Prinſen des zoo magtige Bondgenooten onderſteund
Duytſchen Ryks, noch den Keyzer zelf, wierden, de wapenen op te vatten. Dierhal
behoefden beducht te weezen, hielden ven gaaven zy laſt, om alle de op de been
zich volkomen verzekerd, dat hen ook gebragte benden weder af te danken, en be
F 2.
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1668 ſlooten de Staaten van Holland, dat de , lyk althans, door hunne

krachtdaadige
gezamentlyke krygsmagt niet boven de bemiddeling, met de ruſte tuſſchen Vrank
(1) Aiiie vierhonderdachttien benden te (1) voet, | ryk en Spanje herſteld te hebben, de Vree

#" en vyfentwintig te paarde zoude moeten de van geheel Europa was bekomen. Aan
# beloopen: dewyl de Godsdienſt door de | welken gelukkigen toeſtand, en het ſluy
# Kerkvergadering van Dordrecht zynde ver- |ten van den laatſt te Aken gemaakten
beterd, de vrye Zeevaart eerſt door de wa- | Vreede, dees penning op laſt van den
penen ſtaande gehouden, en ſedert door

# van Staate der Vereenigde Geweſten

den Bredaſchen Vreede beveſtigd, eynde- 'gemünt, zyne geboorte verſchuld is.
--

- -"
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In 't verſchiet ziet men, op het voorſtuk, verſcheydene ſchepen in eene bedaarde zee onder zeyl,
en voorwaart de Vereenigde Geweſten, in de gedaante eener Maagd, die, hebbende den open
Bybel en het Nederlandſche wapenſchild aan haare zyde, vertreedende de kluyſters, en voerende
den Hoed der Vryheyd op eene ſpeer, tegens eenen opgerechten zeegeſtandaard leunt. Op het
ruggeſtuk leeſt men, binnen eenen krans waaraan de byzondere wapenſchilden der zeven

#

de Geweſten, en even zooveele bundels, ieder van zeven pylen, gehecht zyn, dit hoogdraaven

C

opſchrift:
ASSERT IS LEGIBUS, EMEN DAT IS SACRIS,

ADJUTIS, DEFENSIS, CONCILIATIS REGIBUs,
VIN DICATA MARIUM LIBERTATE,
PACE EGRE GIA VIRTUTE ARMORUM PARTA,

sTABILITA oRBIs EUROPAEI

QUIETE,

NUMISMA HOC SENAT Us Fo ED ER AT 1 BEL G11,

Cup: Fe c1r. C1oIoCLxvIII.
DE LAND WETTEN VERZEKE RD, D EN GODSDIENST
HERVORMD,

DE KONINGEN BrGESTAAN, BESCHERMD, EN VERZOEND,
DE VRTHE r D DER ZE EN GE HANDHAAFD,
E ENEN HEER LTK EN VREEDE DOOR DE KRACHT DER
WAPENEN VERKREEGEN,
EN DE RUST DER EURO PES CHE WER RELD BEVESTIGD HEBBENDE,
HEEFT DE RAAD VAN 'T VERE ENIGDE NEDERLAND
DE EZ EN PENNING DOEN MUNTEN. 1668,

Volgens
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I. Boek.

Volgens het derde lid des geſlooten te boomen om, en vervoerden 't hout 1668.
(1) Aitze
ma zaaken
van ſtaat.

en oorl.

VI. deel ,
fol. 717.

Vreedeverbonds, bleef de Koning (1) van langs (3) de Saone naar Vrankryk, tot GJ HOIT
Vrankryk behouden Charleroy, Binchs, den aanbouw van 's Konings ſchepen. En 1668.
#k.
Aath, Douay, de ſterkte Eſcarpe, Door hoewel door 't Franſche hof, den acht pag. 87.
nik, Oudenaarde, Ryſſel, ' Armentiers, entwintigſten, bevel afgevaardigd wierdt,
Kortryk, Wynoxberge, en Veurne met om den Vreede aldaar naa te komen, en
hunne Baljuwaadjen, Kaſtelnyen, Rechts dus dat Graafſchap te verlaaten, zoo
gebieden, Landvoogdyen , en Ampten, wierdt echter door den Franſchen Land
met al den af- en aanhang van dien. En voogd het ontfangen bevel ontveynsd,
ofwel daartegens, volgens 't zesde lid van met het ſlechten der veſtingwerken van

't gemelde Verbond, alle plaatſen, ſte Dole (4) voortgevaaren, en de ingezeetenen ##
den, ſloten, en ſterkten van 't Graaf

van 't gemelde Graafſchap op allerhande #

ſchap Bourgondië ter goeder trouwe en wyzen, zoo door 't afvorderen van ſchat- E#
weezendlyk aan den Spanjaard moeſten tingen als anders, zeer hard gehandeld. fotº E'
worden wedergegeeven, zoo bleeven echter Zulks die deswegen by brieven van den
de Franſche benden, naadat de Vreede was tweeden van Zomermaand, aan 't Fran

uytgewiſſeld, nu op deeze, dan op gene ſche hof zeer naadruklyke klagten dee

voorwendſels, in 't gemelde Graafſchap, den: waarop eyndelyk de ontruyming
vorderden den ingezeetenen veele ſchat
tingen af, ſlechtten de veſtingwerken der
ſteden, ligtten het geſchut van de wallen,
ſloopten 's Konings voorraadhuyzen, ja
(2) Aitze ſloegen den oorlogsvoorraad, de ſtad Be
ma zaaken
van ſtaat
zançon in het (2) byzonder toekomende,
en oorlog, nietalleen aan, maar ligtten ook de klok
VI. deel,
fol. 725.
ken uyt de toorens, hakten alle de groo

van dat Graafſchap volgde. De Span

jaards ſtelden ſtraks (5) den Baanderheer ##
van Sue tot Stedevoogd van Bezançon, #"

en by voorraad den Hertog van Aren- #
berg tot Landvoogd van geheel Bour-foi #'

gondië : wegens welkers inruyming, tot
lof des Franſchen Konings in 't naakomen

zyner beloften, dees penning gemaakt is.

Rondom zyn kopſtuk leeſt men, in den rand der voorzyde deezen zynen gewoonlyken ty
tel:

LUDOVICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

LoD EWrK DE XIV, ALLERCHRISTEL rksz E KowING.
Op de achterzyde houdt eene vliegende Overwinning in de eene hand de wapenſchilden der ſte # Ou
den, die aan Vrankryk zyn afgeſtaan, en in de andere eene lauwerkroon boven het hoofd van aan R.
den Franſchen Koning, welke aan Spanje, kennelyk door de nevensverbeelde (6) konyn, het was Moog.
Pag. I724
penſchild van 't Graafſchap Bourgondië overgeeft. Het randſchrift luydt aldus:
PROMISSI CONSTANTIA.

GETROUW HETD DER BELOFTE.
Voorts leeſt men, om te weeten waarin deeze getrouwheyd beſtaat, op den voorgrond dier
zelfde zyde dit opſchrift:

PROVINCIA SE QUAN ORUM HISPANIS REDDITA.
-

M D CLXVIII.

HET GRAAFSCHAP
BoURGoND
IË AAN
WEDERGEGE
EVEN
1668.DE SPANJAARDS
III. Deel.

G

A

Even
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1668.

Evengelyk Bourgondië, zoo hadden de Magiſtraat te raade geworden om den ver

Franſche benden nog langen tyd ook Bra maarden Lyfarts Laurents Arbillem uyt
bant en Vlaandre doorkruyſt, ja daar Engeland te ontbieden; om, gelyk hy te
(1) De door, dewyl de peſt te (1) Soiſſons, Londen in den laatſten peſttyd byzonderlyk
Riencourt Amiëns, en in andere ſteden van Vrank had uytgemunt, voor eene zekere en vaſt
#e ryk geweldig woedde, ook aan verſchey geſtelde wedde, en vrye (4) wooning in #
XIV. tom. dene oorden der Spaanſche Nederlanden een huys op den hoek van de Oudemarkt, 1668, pag.

#*

met deeze landverdervende quaal het plat de arme en behoeftige inwoonders te "

3(9-

te land ontſtoken, die door de weeklyks hulp te komen. Behalven deeze menſch

ter markt komende huysluyden eerlang in lyke middelen, wierden ook alom open
meeſt alle de beſlootene ſteden gebragt baare Gebedeſtonden ingeſteld, te Bruſſel
wierdt.

Hierom was het dat men te Pa

# drie mishandelde Misbrooden in eenen
aatlyken (5) ommegang, en 't byzyn al-(5) Holl.
ler # # #
##

rys door 't Parlement, tot weering van
diergelyk ongeval, den toevloed der men
(s, Holl. ſchen # de Jaarmarkt van Sint (2) Denys langsſtraat gedraagen, en volgens de leer 127.
Merkur op lyfſtraffe verboodt, de dooden niet der Roomſche kerke, gelyke toevlugt tot
9

# * buyten maar binnen de huyzen,

daarin zy de voorſpraak van Gods Heyligen naa hun
geſtorven waaren, moeſten begraaven, en ne dood genomen, evenals die nog in 't
alle vervoerde koopmanſchappen voor 't leeven zynde, zonder aan 't Middelaarſcha
inſlaan gelucht worden. De Hooge ſchool van Chriſtus te kort te doen, de onderlinge (6) Brief
te Loven, daar de toevloed der jeugd an voorbiddingen zelf verzocht ja (6) bevo- van Eus
ders zoogroot is, wierdt, gelyk in 't voor len hadden. Want hoewel de Roomſche #
gaande jaar om den oorlog, nu ter oorzaa

kerk nooit verklaard heeft, dat de afge- #

ke deezer beſmettinge voor eenige maan ſtorvenen van ons weeten, veelmin leert II brief
den geſlooten. Geen reyziger wierdt in datze alweetende zouden zyn; zoo geloo- # #us
eenige ſtad ingelaaten, zonder een getuyg ven echter haare Ledemaaten, dat de Za- van Kor.

ſchrift van ten minſte eenige huyzen verre

ligen, wier kennis eerder toe- dan afgeno-#

gehuysveſt te zyn geweeſt van de huyzen nomen is, ten minſte aan dat voorige ge- Algem.'
waarin de beſmetting was, welke door
eene groote P, op de deuren geſteld,
wierden onderſcheyden. Die, welke in de
beſmettene huyzen de zieken byſtonden,
of zelf maar verkeerden, moeſten langs de
ſtraat gaande eenen ſtok, wiens groene

bruyk geheugende, gelykze de (7) wraak #"
van hun vergooten bloed eyſchen, zoo #p V.

##
ſmeekelingen, ſchoon hen die en hunne # #.

ook den Alweetenden God bidden, om den

beeden zelfs al onbekend waaren , dat kap. VI.

gene te geeven, het welke zy wenſchen ***
baſt kringkelender wyze in 't ronde gepeld dat door hen zoude verzocht worden.

op Hon

was, in de hand draagen. Te Oudenaar Op diergelyken grond, en het voor
de want (3) nergens woedde deeze ver beeld van den Aartsvader (8) Jakob (8), Boek

ME derflyke quaal vinniger dan in Vlaandre, naamen zy ook hunne toevlugt tot de #"
1668. pag. 127.

wierden alle beſmette inwoonders ter ſtad

voorſpraak van den Engel Michaël, die te v. 16.”
uytgezet; zulks men buyten ſtadsveſten Bruſſel als Beſchermengel der ſtad, voor
wel twaalfhonderd houte lootſen in 't veld naamelyk in deezen peſttyd wierdt gehou
zag opgeſlaagen. Te Bruſſel waaren wel den: als uyt deezen legpenning kan wor

achthonderd huyzen beſmet, en was deſ den afgenomen.

x

Het voorſtuk voert het wapenſchild van den Heer Peter Jooſt Armſtorf, in dit jaar (9) Schat
Q#ph
meeſter
te Bruſſel, en het ruggeſtuk de zinnebeeldige verbeelding van den Aartsengel Michael,
de Brab.
tom. II.

binnen dit jaarſchrift:

-

fol. 465.
W.

DIVVs MICHAëL, IN Pest E PAT Ron Vs.
SINT MICHAEL, BESCHERMHErLIG TEGENS DE PEST:
In
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In deezen ſtaat bevonden zich de Spaan ven. Tot dat eynde, onder 't loſſen van 1668.
ſche Nederlanden, als de Markgraaf van 't geſchut, door den Stedevoogd van Ant
Kaſtelrodrigo tot het afleggen van het Op werpen en den Baron van Hoboken, Bur
perlandsbewind dier Geweſten zich ter germeeſter dier ſtad, den negenden van
reyze naar Spanje vervaardigde. Nu eene Wynmaand omtrent zes uuren 's morgens,
wyl lang had het gerucht geſpeld, dat dit over de Schelde tot het Vlaamſche hoofd
Hooge bewind aan Don Johan , natuur zynde uytgeleyd, vertrok hy op Gent; (4) Holl.
lyken Broeder des Konings was toegeleyd, daar hy zich van (4) de Nederlandſche Merkuriu3
1668.
en hy met groote geldſommen in Neder Landvoogdy wel ontdeed, doch vandaar pag.
163.
land wierdt verwacht: maar zich ten Hoove te poſt over Duynkerke door Vrankryk
door zyn gedrag in ongunſt gebragt heb voorts te lande verreysde. Den dertig
(!) A# bende, verſtondt men ſedert (1) dat die ſten kwam hy te Parys, hieldt zich al

#" bediening aan den Konſtabel van Kaſtilië daar onbekend op, en het middagmaal

#, was opgedraagen. Dus ſtelde Kaſtelrodri
fo: 737.

# nu

ten volle orde op zyn vertrek, en
iet door den Heer van Beuningen aan 't
hof in Vrankryk vrygeleybrieven ver
zoeken: dan 't welke, wegens zyn ge
houden gedrag geduurende de voorgaan
de Vreedehandel, geſtoord, dat verzoek

by den Graaf van Toulongeon, Broeder
Aitze
van den Maarſchalk van Grammont, en (5)
ma zaaken

zettede ſedert, zonder (5) den Franſchen
Koning te

# , over Bayonne met

zoo grooten ſpoed zyne reys voort, dat
hy den veertienden van Slagtmaand te Ma
drit aankwam ; daar hy even buyten die
afſloeg, onder voorgeeven van dat zoodaa ſtad in zyn luſthuys Florida, zoo door

van 1taat

en oorlog,
VI. deel,
fol. 747.

# nige brieven onnoodig waaren, (2)mids de het geheele Hof als den Afgezant der Ver- , ..
eenigde (6) Geweſten, met veele tekenen ##

van ſtaat Vreede reeds was geſlooten, zedert beves

# tigd, en alom vervolgens afgekondigd, van hoogachtinge wierdt verwelkomd. Met van ſtaat
Dierhalven verſtaande, dat de nieuwe veele moeijelykheden was zyne Land. E#'

foi:

Landvoogd te ſcheep, den dertienden van
Herfſtmaand, te Ooſtende was aangeland,
begaf hy zich, verzeld met zeven perſoo
nen, alle op de Duytſche wyze gekleed,
naar Antwerpen, voorgeevende van zich
(3) Holl met de zelfde ſchepen , waarmede de

voogdy alom verzeld geweeſt: en dewyl fois, E'
hy hierom altyd zeer vuuriglyk gewenſcht

had, dat hy, naa het bejaagen der verloore
ruſte thuys keerende, de weelde van het
Hof zyns Konings alle de dagen zyns lee
vens mogte bywoonen, zoo is 't geen

#"
Konſtabel gekomen was, van Ooſtende wonder, dat men op zyn vertrek tot zyne
1668.
-

pag. 161. (3) over zee naar Spanje te zullen begee eere deezen penning gemaakt vindt.

De eene zyde vertoont zyn borſtbeeld, met lang haair, en op de Spaanſche wyze met eenen bef
geſierd.

Het randſchrift luydt aldus:
*,

Dosris vs Frasersevs DE MoURA, MARChio CASTELLIRoderici,
GUBERNAT oR. GENERALIS BELG11. :
! :

D ON

-

FRAwgors VAN MovRA, MARKG RAAF

VAN

KASTELRODRIGO, ALGEMEEN LAND VOOGD
*

*

-

*

VAN NEDERLAND.
(7) I.Boek
Moſs

Boven de ſtad Gent, die op de andere zyde in 't verſchiet verbeeld ſtaat, ziet men eene regen
-

-

-

kap. IX.

boog, het zinnebeeldig teken van 't geſlooten (7) Vreedeverbond. Voorwaart ontmoeten buyten #13. enz.
die ſtad de afgaande en aankomende

andvoogden, ieder met zyn gevolg te paarde elkander, tot (8 Pſalm

het overgeeven der Landvoogdye, onder deeze ſpreuk van (8) den Koninglyken Harpzangdichter: XXVII.
G

2.

UNAM * 4.
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1668.

UNAM PETII A DOMINO, HANC REQUIRAM.

EEN DING HEB IK VAN DEN HEERE BEGEERD,
DAT ZAL IK ZOEKEN.

Om 't welke te verſtaan, men het vervolg der gemelde ſpreuke daar moet byvoegen, dat ik alle
de dagen myns leevens mogte woonen in het huys des Heeren, om de lieflykheyd des Heeren te aanſchouwen
en te onderzoeken in zynen tempel.

Don Eſtefan Gamarra, Spaanſch Afge ſtaande, geopenbaard had. En hoewel de

1668.

zant in 's Graavenhaage, gaf by ingele Magiſtraat dier Vorſtlyke ſtad aan den
verd geſchrift, zoo van dit verreyzen van nieuwen Landvoogd Velasko getuyg
Kaſtelrodrigo, als de aanvaarding der Ne ſchriften toezondt, waaruyt bleek dat er
derlandſche Landvoogdye by Nikazius van binnen hunne wallen niet boven zes- of
Vclasko, groot Konſtabel van Kaſtilië, ge zevenhonderd inwoonders aan de peſt ge
daan, den achtentwintigſten van (1) Herfſt ſtorven waaren , en dierhalven verzocht
maand aan de Staaten kennis, en wierdt van zyn verblyf op 't Vorſtlyke hof in

pag. 161.

hem door de Vereenigde Geweſten een jagt

(1) Holl.
Merkur.

hunne ſtad te komen neemen , zoo toon

van ſtaat toegeſtaan, om zich daarmede de hy echter zich daartoe ongenee
naar Brabant, tot het afleggen der geluk gen; temeer, mids men aldaar uyt krach

wenſchingen by den nieuwen Landvoogd,

te van eenen ouden voorrechtsbrief van

te begeeven. Die met drie ſchepen uyt Hertog Aalbert van Brabant, naar 't voor

Biskaye negenhonderd Spanjaards en vyf beeld van Gent en andere plaatſen hard

(2) Holl.
Merkur.

1668. pag.
163.
(3) Holl.

honderdduyzend dukaaten in geld mede nekkig bleef weygeren bezetting te ontfan
brengende, voorts van Gent, daar hem, gen, en ſtaande hieldt van met het opbren
als gemeld is, het Hooge bewind der gen van dertigduyzend guldens jaarlyks,
Spaanſche Nederlanden was in handen tot afkoop van dien laſt, te konnen vol
eſteld, over Dendermonde in eene karros ſtaan. Hoe 't zy, men bedreef by zyne
met zes paarden (2) van Don Pedro Savola, doorreys, volgens zyn gegeeven bevel,
Stedevoogd van Gent, naar Mechelen mids het in zwang gaan der beſmettelyke
verreysde, om aldaar zyn hof te houden, ziekte, in geene ſteden eenige vrolykheyd,
mids men verſtondt, dat de beſmettelyke maar vernoegde zich, met het begin van't
ziekte te Bruſſel zeer vinnig woedde, ja Nieuwe jaar door deezen legpenning zyn

#
1668. pag. zich in eenige (3) huyzen, naby het Hof aangevangen Landsbewind te gedenken.
168.

E

E

•IDE -VELASCD •

E - CASTIL•ET -LEDN -

3 - PRo• CAR oL - II- 5
@HISP-INDIAR-REGE-CATS
-

(4)Troph.
de Brab.

#

Het
van den Bruſſelſchen
1 omſchrift omzoomd is:
rand met dit

en
A

Schatmeeſter (1) Karel Taije ſtaat op de voorzyde, wier

tome II,

fol. 465.

CARoLUs JACo B Us TAJE, EX BARo N1n us DE WEMMEL,
FUIT AERARII BRUXELLENs 1s PR.AEFECTUS,
ANNO 1669.

-

KAREL JAKOB TAIj E, Urr DE BARowwe N VAN WEMMELE,
IS GEWEEST HOOFD DER BRUSSELSCHE SCHATKAMER,
---

IN 'T JAAR 1669.
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1669,

Op de tegenzyde, die geene verbeelding heeft, leeſt men alleenlyk dit opſchrift:
EXCELL EN T 1ss 1M o DOM INo
IN ACH o MEL cH 1 o RE FERDINAN Do DE VEL ASCO,

CASTIL1 AE ET LEON 1s COMITE STABILI,
PRO CAROL o II,
H ISPANIARUM IN DIARUM o U E REGE CAT Ho L1 Co,
-

BELGIUM GUBERNAN te.

DE ZEER vrrMUNTENDE HEER
INACHUS MELCHIo R FERDINAND VAN VELAsko,
Ko Nsz'A BEL VAN KASTILIË EN LEON,
Voo R KAREL DEN II,

ALGEMEENGELoo VIG EN KONING VAN SPANJE
EN DE INDIËN, -wEDERLAND BESTIER EN DE.
zº

Gelyk de Spaanſche Nederlanden aldus
hunnen geweezen Landvoogd Kaſtelrodri
go, voor den uytgang van 't voorleeden
jaar, door vertrek, zoo kwam ook de Hoo

hand geſteld, om zyne verkreege kennis
nog meer te doen bekend worden.

Dit

gelukte, want naauwlyks waaren zes jaa
ren verloopen, of hy zag zich tot Hoog

ge ſchool te Leyde haaren vermaarden leeraar der Hebreeuwſche taale, en ſedert,
Leeraar Johan Kok, bekend onder den den achtentwintigſten van Wintermaand

naam van Kokgejus, voor 't eynde van dit desjaars zeſtienhonderddrieënveertig, ook
tegenwoordige, door de dood te verlie der Godsgeleerdheyd, met dien uytſlag te
zen: naadat hy door zyne groote geleerd Franiker (3) aangeſteld, dat de Verzorgers (3) Bi
heyd, geduurende deeze bediening, alom der Hooge ſchoole te Leyde, mids het #t
cenen ontſtervelyken naam had beko overlyden van Fr. Spanheym, zeven jaa-tom. Vir.
men. Hy was in 't jaar zestienhonderd ren laater hem gelyke eerampten met al

drie , den negenden van Oogſtmaand, gemeene toejuychinge (4) aanbooden. Hy (4) Acad,
uyt een aanzienlyk geſlacht te Bree nam die aan en deed, den tweeden van Regiſt.
me (1) gebooren: want zyn Vader Ty Wynmaand wordende ingehuld, eene Pºë"
man Kok was ſedert zyn zevenentwin zeer geleerde reedevoering over de oorzaak
tigſte tot zyn vierenzeſtigſte jaar Geheym van der Jooden ongeloof. Staande deeze
-

ſchryver dier ſtad geweeſt, wiens twee bediening arbeydde hy nietalleen te
andere Zoonen ſedert ook in den Raad gens den Jood en Onjood, maar ſchreef

dier ſtad geraakten.

Hun Broeder Johan ook met zoo gelukkigen voortgang tegens
Kok zelf behaalde al vroeg, onder ver Socyn en zynen aanhang, dat de Noord
ſcheydene Leermeeſters, in de mindere en hollandſche Kerkvergadering, door mon
meerdere oefenſchoolen eenen byzonderen de van de Heeren J. Trigland en D. Knyff,

lof wegens zyne weergalooze kennis in de gelykook de Zuydhollandſche, door eenen
Griekſche, doch vooral in de Hebreeuw

(5) wydluchtigen brief, haar opgevat ge- (9Uyt

ſche taale: zulks de groote (2) Taalkenner noegen over 't beoorloogen en verbannen Dordrecht
Amama ſedert van hem getuygde, dat van dien Amalek betuygden, en hem dus #
hy voorgeſchikt ſcheen, om der Joo met zyne verkreege zeege gelukwenſch- 1656.
den geheymniſſen te ontſluyten , dewyl ten. Zyne nieuwe wyze echter van de
niemand onder de Chriſtenen zoo als hy Profeetiſche ſchriften uyt te leggen, en
in de Thalmudiſche zaaken was ingedron zyne zonderlinge grondſtellingen, zoo
gen. Invoege hy, naa eene reys door ten aanzien van (6) Gods Genadeverbond, (6) Bl
Hamburg, Groeninge, en Holland ge als van het vieren van den Sabbath, blioth.
daan, en met de geleerdſte Mannen dier wierden ſtraks het voorwerp van ver- #
Geweſten kennis gemaakt te hebben, naa ſcheydene zeer heevige aanvechtingen. & V.
zyne terugkomſt in zyne geboorteſtad, Onder welke beſtryders Gysbert Voet en

op zyn zevenentwintigſte jaar om de Hey- Samuel des Marets beyden Hoogleraars,
lige letterkunde te leeraaren, wierdt aan- de eerſte te Uytrecht, de tweede te Groe
en hem dus tegelyk de gelegenheyd ter | ninge, zonderling hebben uytgemunt, ja
III. Deel,

zich

N E D ER L A N D SC H E
1669. zich niet ontzien van tegens den Hoog çejaanen genaamd, en door hen zyne ge
leeraar Kok zoonu zoodan openlyk met voelens met veel naadruks, alsnog naa zy
veele heevigheyd uyt te vaaren. Dit ne dood ſtaande gehouden worden. O
3e

heeft echter niet belet dat ſedert vee

welk afſterven, den (1) vyfden van (i) #1.
le voornaame Godsgeleerden in de Ver- | Slagtmaand deezes jaars voorgevallen, de Regiſt.
pag. 41 •

-

eenigde Geweſten, zyne grondſtellinge | twee volgende gedenkpenningen gemaakt

en leerwyze aankleevende, naar hem Kok- ! zyn.
, &

&N
#

// Gier toondde kunſt door

Hs

-

#

1

//
l

Smelrzings hand

/ Coccejust ligt van Nederland,"
Inzyn godvrug: ig

-

5|

##

waarvººrde laſterbeeſten lied.
\ Diezig hieraan niet zatenziet 4
\

Megzinberugteſchriftenlegiº:
S-sS

2%--2 2

I. Zyn borſtbeeld, met eenen bef en Leermeeſterlyken tabbaard verſierd, ſtaat op het voorſtuk
van den eerſten; binnen dit randſchrift:

JOHANNES COCCEJUS THEOLo Gus: NAT Us BRE MAE, 16o3.
DEN AT U s L U GD UNI BAT Avo R U M; 1669.

jo HAN KOK GODSGEL EERDE: GEBOOR EN TE BREE ME,
1603. GESTORVEN TE LETD E, 1669.

Boven twee ſamengeſtrikte Jeruzalemſche vederen of palmtakken, leeſt men op het ruggeſtuk
dit zesregelig gedicht:
HIER TOOND DE KUNST, DOOR SMELTZINGS HAND,
CoccEj US 'T LIGT VAN NEDERLAND,
IN Z rN GOD VRUG TIG BEELD EN WEZEN:
WAAR VOOR DE LASTER BEEFT EN VLIED.

DIE ZIG HIER AAN NIET ZAT EN ZIET,
MAG ZTN BERUG TE SCHRIFTEN LESEN.

II. De voorzyde van dentweeden, die kleyner is, voert het zelfde borſtbeeld, doch daarrondom in
den rand deeze verſchillende tytels:

JOHANNES COCCEJUS, SAc RAE THEOLo G1 AE PROF Esso R
IN ACADEM1A LUGD U No - BAT AvA.
NAT U S BREM AE. MD CIII.

go.
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JOHAN KOK, HOOGLE ERAAR DER HErLIGE

GoDsG E

- -

LEERD HETD IN DE HOOGE SCHOOL TE LET D E.

GEBOOREN TE BREEME, 16o3.

Boven het geopende Boek met zeven zegelen, ziet men op de rugzyde omhooge het (1) Lam 9
naadat het die zeege behaald had, met een Hemellicht omſcheenen, en op den voorgrond leeſt
men het woord:

(1) Openb:
van Joh.
kap. V.
W. 5 en 6,

V I C I T.
HET HEEFT OVERWONNEN.
'
-

Dees overleede had ſedert negentien jaa.
ren tot Amptgenoot op de zelfde Hooge
ſchool en in de Godsgeleerdheyd gehad A
braham Heydanus, welke door 't doen
eener (2) welſpreekende reedevoering over
(2) Heida
ni Oratio 't beklaagelyk afſterven van den voor
de luétuo
noemden Johan Kok, des zelven uytvaart
ſa calam

-

t Y.

- -

-

t

jaar zeſtienhonderdzesenzeſtig heeft waar-

. . .

genoomen. Want ziende toenmaals twin-

(7)Baſnag,

tig (7) leerſtellingen, die men den aan- #'
hangeren van den overleeden Kok en des #es
Kartes te laſt leyde, door de Verzorgers #.
dier Schoole veroordeelen, nam hy de

pen in de hand, en beſtondt zoo deeze zy
volgens de gewoonte, op den twintigſten ne Vrienden, als eyge achting door het

(#

van een boek te verdeedi- (#
Nan Slagtmaand deezes jaars vereerde. uytgeeven
Heydanus zelf was den elfden van Oogſt gen, welke hy meende door dat vonnis #u#
maand vyftienhonderdzevenennegentig te beleedigd te weezen, als zynde eenige der #"
Frankendaal gebooren, alwaar zyn Vader veroordeelde ſtellingen, uyt zyne voor- #,
(3) M.
M.

Kaſpar Heydanus predikant (3) was, en heen geweerde ſchriften getrokken.

#

kwam, mids die te Amſterdam beroepen gelyk 'er nevens de gedaane veroordeeling

En tav.

alphabeth. wierdt, benevens den zelven aldus in de te gelyk zeer ſtreng verbooden was wegens

P"ë * Vereenigde Geweſten. Naa zich in de die zaake voortaan iets meer te ſchryven
kenniſſe der taalen en vooral der Godsge of ſpreeken, zag Heydanus zich eerlang

leerdheyd, met zeer veel oplettendheyd voor de Verzorgers dier Schoole gedag
en yver geoefend te hebben, wierdt hem vaard, en, mids hy zyn in 't licht gegee
. *
in 't jaar zeſtienhonderdeenentwintig de ve boek niet alleen erkende maar dat zelf
zorg der Kerke te Naarde aanbevoolen : (9) verdedigde, ook in 't vervolgden vyf #

(4) soer- vanwaar hy zes jaaren laater te (4) Leyden den van Bloeimaand des zelvenjaars, als #,
mans ,

beroepen en in Hooimaand, volgens de hebbende het hiervoorgemelde vonnis o• tom II.

# gemeenlyke wyze, aldaar beveſtigd (5) vertreeden, van het Hoogleeraarsampt we-" "
kégiſt.

wierdt.

Zyn prediken was zoodaanig, derwaardiglyk afzetten, en is ruym twee

dat hy niet alleen aan de verwach jaaren daarnaa in den ouderdom van eenen
ting zyner toehoorderen voldeed, maar tachtigjaaren overleeden, naa dat hem zyne
(*)curate- ſchoole,
dat ook de
(*) Verzorgers dier Hooge Gemaalin Sara Loten, die den zesentwin
mids het afſterven van Konſtan
Pºg 4"
erefe,

tigſten van Oogſtmaand , zeſtienhonderd

tyn van Oppyk, goedvonden hem, in 't acht gebooren was, in dit jaar den vyf
jaar zeſtienhonderdachtenveertig , tot tienden van Oogſtmaand, volgens de ge
(6) #ad. Hoogleeraar (6) in de Godsgeleerdheyd #" van deezen penning, was ontval

# te beroepen. Welke bediening hy tot het

CIl.

-

Z NVZ: #N,

's#

Q

-

e

####ndº
Santº ga) waagt een)rzuwe
////ZA/T

# ſtºere")vragête % NN

#A

J% vorea

“D.
EA

En

</

werden

LA

«** *

Op de eene zyde ziet men het ſtamwapen

,

#%

--

--

2,

# overleede Huysvrouwe van den Hoogleeraar
2.

Hey
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1669. Heydanus, zynde drie bloemtjes van ſteenklaveren of meliloten, welke op haaren geſlachtnaam
e-A

zinſpeelen, en voorts belend met dit opſchrift, ſtaande op eenen wimpel en een uytgebreydkleed:
SARA Lo TEN, HUrS VROUWE VAN A B RA HA MUS HET DAN US.
GHEB OOR EN, DE N 26. AUGUST1, 1608.
GHESTORVEN, D EN 15. AUGUST1, 1669.

Op de andere zyde ſtaat, binnen eenen krans van twee ſamengeſtrikte palmtakken, dit op
tel XXXI. ſchrift, uyt de gewyde (1) ſpreuken van den allerwyſten der Koningen, te leezen:
(1) kapit
Y. 3o.

DE BEVALLIG HET T IS BEDROGH, EN DE DE SCHOON HE Tr
TD EL HE YT: MAER EEN VROUWE, DIE DEN HEERE
VREEST, DIE SAL GE PRES EN WERD EN.
PRO VERB1 o Ru M CAP1T E 31. #ſu 3o.

Hoewel men den Vreede nu op den
voorbeſchreeven voet te Aken geſlooten
had, zoo was echter de geſteldheyd ten
Hoove zoodaanig, dat de ſchranderſte
Staatkundigen met reden aan des zelfs
duurzaamheyd twyfelden. De Heer van
Beuningen, uyt Vrankryk thuys komen
(2)Altze- de, betuygde by 't (2) doen zyns ver

#"
en oori

#
"
\

duyzend man van 's Konings huysbenden
gelegerd waaren ; ook lagen wel vierduy
zend man in en omtrent Doornik, vyf- of

zesduyzend omtrent Aath, en geen min
der getal binnen Ryſſel : ja men zag da
Holf.
gelyks (5) een zeer ontzaglyk getal Fran (5)
Merk.
ſche benden langs Amiëns naar de grenzen 1669. pag
afzakken, van al het welke de Spaanſche 45
ſlags, in der Staaten vergadering, dat het Afgezant Gamarra aan hunne Hoogmoo
Franſche Hof zeer op de Vereenigde Ge gendheden, den vierentwintigſten van
weſten was gebeeten, wegens hunnen Grasmaand, by ingeleverd geſchrift niet.
laatſtgehouden handel in 't Vreedemaaken, alleen kennis gaf, maarook verzocht, de
en daarom ook hunne bemiddeling in 't wyl dit voorbediedſels van oorlog waaren,
beſliſſen der Landſcheydingen niet zoude die tydingen ryplyk in overweeging te

toelaaten.

Dat alofſchoon het reeds eeni

willen

neemen.

Daarenboven ſtrooide

ge Gemagtigden benoemd had, om de ge men, doch buyten de waarheyd te Bruſſel
melde grensſcheydingen met de Spaanſchen uyt, dat de Koning van Vrankryk te Ma
te regelen , dewyl het begeerde dat de riëmont voortaan zyn Hof zoude komen
ſtad Kondé en de ſterkte Link onder de af houden,als zynde eeneplaats (6),die door de (6) Holl.
Merkur.
geſtaane Landen behoorden, de Spanjaards oude Hertogen van Brabant was bewoond #
pag
I

echter het tegendeel beweerden, en dus dit geworden. Anderen, de zaak nogmeer
waarſchynelyk een voorwendſel tegen het vergrootende voegden hierby, dat men zc
toekomende jaar zoude zyn, om de wape kerlyk ſtaat moeſt maaken van in de Len
nen weder op te vatten : te meer dewyl te des volgenden jaars een leger van tach
de Koning, onaangezien de afdanking, die tigduyzend man te zullen zien afkomen,
in Vrankryk geſchiedde, nog altyd by de en men voorhad by Saint Kotte, eene der
o)Aſtte veertigduyzend (3) man aan de hand had, acht Parochiën (7) by de Steenſtraat naar (7) Holl.
mazaaken om in 't veld te konnen verſchynen, ja Kortryk, een ſterkte te bouwen : de Merkur.

# ook laſt gegeeven had, om zyne zeemagt wyl de Franſchen voorgaaven die plaats

1669. pag
I45.

VI. deel, tot honderd oorlogſchepen te vergrooten. afhangelyk van Veurne, dat hen was afge

* 7*s.

En hoezeer de in 's Graavenhaage aange

ſtaan, te weezen.

En ofwel noch het

komen Gezant van Vrankryk de Heer een noch het ander geenen voortgang had,

Pompone betuygde, dat zyn Koning niets maar de Franſche Afgezant Pompone, by
g)Holl. tegens (4) de Spaanſche Nederlanden zoude 't doen zyner openbaare intreede, betuyg

#rn. onderneemen,
36e

maar de buytengewoone de, dat zyn Meeſter niet dan eene beſten

wapening alleen dienen, om de Veneetſiaa dige vriendſchap met (8) den Staat zocht
nen tegens den Turk by te ſpringen, zoo te onderhouden, zoo kittelde zich de

(8) HolL
Merkur.

1669. pag
was men echter deswegen in de Spaanſche Franſche Koning echter met de ver-,

Nederlanden in zeer groote bekommering, beelding, dat hy in ſtaat was om in 't
vermids men gewaarſchuuwd wierdt, dat midden der ruſte zyne naabuuren te doen
de Franſchen voorhadden Kameryk aan te vreezen : zooals uyt deezen legpenning
taſten : waartoe omtrent Saint Klou acht kan worden opgemaakt.
Rondom
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v.

Rondom het borſtbeeld van den Franſchen Koning in 't harnas, leeſt men in den rand van 't
-

voorſtuk deeze tytels:

LUDo v1 c us XIIII, DE 1 GRAT 1 A FRANc IAE, ET
NAVAR RAE REX.

LODEWrK DE XIV, Doo R GODS GENADE KONING VAN
VRANKRTK, EN NA VARRE.
Eenen fieren Leeuw, die door zyne aangebooren

verſchrikkelykheyd ieder, op 't enkel aan

zien, doet vreezen, ziet men op het ruggeſtuk in ruſt en vreede nederleggen, onder dit by
ſchrift:

ET DUM TENET oTIA TERRET.

Hr Is LEDIG zrN DE ook zELF VERsc HRIKKEL rK.
Voorts leeſt men, op den voorgrond dier zelfde zyde,

om te weeten tot welk gebruyk dees

legpenning gemaakt zy:

ExTRAoRDINAIRE DES GUERRES, 1669.
VOOR DE BUTTENGEWOONE OORLO GSZAAKEN. 1669.

Om alle verwydering, zooveel moöge hebben. Des liet de Koning van Vrank
lyk waare, van den Spaanſchen kant voor ryk, deeze langzaamheyd der Nederland
te komen, benoemde dat Hof twee Ge

#

ſche Gemagtigden ziende, hen door de zy

magtigden, te weeten den
van nen te (5)Ryſſel bekend maaken,dat,zoo (5)Reſol.
Arenberg uyt den Adel, en Leo Johan de men hem op zyne rechteyſchen geene vol- #"
Pape van den Tabbaard, om te Ryſſel met doening verſchafte, hy zich zelf zoude #sept."
de Franſchen het geſchil der grensſchey weeten te rechten. De eerſte der voorge- #9."

dinge te vereffenen. Niet zoodra waaren melde Nederlandſche Gemagtigden de Heer ”
deeze hier aangekomen, of zy hoorden Philips François, Hertog van Arenberg en
(i)Reſol. zeer heevige (1) klagten, wegens dat men (6) Aarſchot, was in 't jaar zeſtienhon- (6) Holl.c

# de van Luyk komende ſchepen der Fran derdvyfentwintig gebooren, oudſte Zoon #
#jdiy" ſche koolhaalders, tot het (2) betaalen van van Philips Graaf van Arenberg, en van 1-3.
tol, in 't doortrekken van 't Spaanſche Klara Izabelle , Dochter van Florents
(5Holl. gebied aanſloeg: en ofwel de Spaanſchne Graaf van Barlemont en Margreta Graavin
# derlandſche Gemagtigden die zaak, zoo ne van Lalayn, en een Prins van zonder

#"

(7) Imhof
#* goed zykonden, verſchoonden, zoo ſloegen linge begaafdheden: zulks hem nietalleen Notit.

de Françoizen echter uyt wraake de goe het bevel der Bourgondiſche (7) Lyftrau- S#imp.

(3)Holl. deren der genen aan, welke onder (3) het wanten, maarook het Hooge Admiraal- Proc.fol.

#"
pag. 63.

Spaanſche gebied woonachtig waaren. ſchap (8) van 's Konings Nederlanden is #sand.
En waarlyk de Spanjaards toonden thans opgedraagen. Daarenboven was hy door Chorogr.
in alle voorvallen, dat ze niet van zins

Koning Philips met de Ridderordre van 't #"

(4) Aitze- waaren om het minſte meer aan Vrankryk Gulden vlies, reeds in 't jaar (9) zeſtien- º!

Imhof

#" over te geeven; mids zy zich inbeeldden honderdzesenveertig, beſchonken, en zyn #
en oorl,
bereyds te (4) veel, op 't ſterk aandrin Prinsdom van Arenberg op de Vreedehan- 3oo.
#
deel,
deling te Munſter een onafhangelyk (*) #"
fol. 744-

gen der
Geweſten, afgeſtaan te
III.Vereenigde
Deel.

I

Vorſtep

-'
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1669. Vorſtendom
verklaard.Graaf
Sedert
Aal- ſ| mids
het Geweſt,
geſchil over
de grensſcheyding
bert van Longeval,
vanKarel
Buquoy,
van dat
als Landvoogd
van 't

e-

g? # overleedt, is hy den zelven in 't jaar (1) |zelve bygewoond. ,,'t Gene ik hier temeer
#, zeſtienhonderddrieënzeſtig in de Land- | heb willen aanhaalen, dewyl ik zyne ge
# # voogdy van Henegouwe opgevolgd, en dachtenis op deezen legpenning bewaard
** heeft waarſchynelyk deeze Bezending, l vind.

De

voorzyde verbeeldt eenen arend, die, met de kroone der verklaarde onafhangelyke Vorſtlyk

heyd verzierd, naar eene bovenſchynende Zon, 't zinnebeeld van 's Konings gunſt, met uytge
ſpreyde vleugelen ziet, nevens deeze ſpreuk in den rand:

SUO IN TENTA SOLI.
STAROOG EN DE OP ZTNWE ZON.

(..) Imhof - De rugzyde voert, onder eene Hertoglyke kroon zyn wapenſchild, omhangen met den Rid
Not SR. derlyken halsband van 't Guldenvlies, 't gene beſtaat uyt een rood veld met drie (2) goude bloe

#e mei van vyfvingerkruyd. Het randſchrift is dees zyn tytel:
PHIL1 P P Us FRANC1scus, DE 1 GRAT 1A DUX ARENBERGAE,
DUX ARSCHO TAN Us.

PHILIPS

-

FRANgois, Door GoDs GE NA DE HERzog

VAN ARENBERG; HERTOG VAN AARSCHOT.

Tot Vrouw heeft hy gehad Magdalene loos afſterven zyns halven Broeders, het
van Borgia, Dochter van Karel Hertog Geeſtlyke kleed (6) afleggende, trouwde (6) Imhof
van Gandia, Hoofdedelman des Spaan

hy Maria Henderyn van Vergy en Cuſan-#

(3) Le

ſchen ryks, en Artemiſia Doria Prinſes ce, Dochter van Blaudius François Baan- fol: 332.
van Melfi, die hy in Spanje (3) getrouwd derheer van Belvoir , en Erneſtine van .

#e

had.

Eenen Zoon en eene Dochter, Witthem.

Welke als Erfdochter hem,

#o"El François en Iſabelle heeft hy by de zel behalven de Baronny van Perwys in Bra
447.

ve geteeld, doch die beyden in hunne bant, ook de Graafſchappen van Champli

g# jeugd uyt dit leeven gerukt zynde, is hy te en Faucougney, in Bourgondië gelegen,
in EE in 't jaar zeſtienhonderdvierenzeventig (4) ten huuwelyk bragt. Onder de twee Zoo

## of, gelyk anderen willen, een jaar (5) laa nen en eene (7) Dochter die hy by deeze (7) Imhof

#? la:# ter,

zonder kinderen naa te laaten, over

dººr. Pag leeden: zulks hem zyn halve Broeder Ka

zyne Gemaalin geteeld heeft, is de oudſte #
Philips Karel Hertog van Arenberg van #"

rel Eugeen van Arenberg, als oudſte mans byzondere opmerking, als zynde die de
oir des geſlachts, in alle zyne Vorſtlyke Vader geweeſt van den tegenwoordigen
goederen opgevolgd zy. Dees een Zoon Hertog van Arenberg. Dees Hertog Ka
(*) 1. Deel van den (*) hiervoor gemelden Philips rel Eugeen, zynen halven Broeder nietmin

ſºk zo&

Graaf van Arenberg, en van zyne derde in zyne Vorſtlyke goederen dan andere
Gemaalin Maria Kleofas, Dochter van uytmuntende hoedaanigheden opvolgende,
Karel den II Vorſt van Hohenzollern , wierdt in 't jaar zeſtienhonderdachtenze

was van jongs af tot den Geeſtlyken ſtaat ventig insgelyks door den Spaanſchen Ko
opgevoed, en Groot Kanonnik der Hoofd ning met het Gulden vlies beſchonken ,
kerke van Luyk; maar, mids dit kinder naadat hy zynen overleeden Broeder ook
in
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(1)Delices

# in de Landvoogdy (1) van Henegouwe tienhonderdeenentachtig, (2) overleedt. 1679.

Imhof
#, ton drie jaaren te voore was opgevolgd. Zyne gedachtenis wordt op dit geldſtuk, Gº
Notit.S.R.
ter
waarde
vani
van
eenen
ryksdaler,
be
Imp. Proc.
#'s. In welke bediening hy, den zevenen waard.
fol. 3o1.
twintigſten van Zomermaand des jaars zes
-

Zyn wapenſchild, gedekt met eene Hertoglyke kroon, en omhangen met eenen hermynen of
Hertoglyken mantel, wordt, binnen dit randſchrift, door eenen griffioen en leeuw op de voor
zyde vaſtgehouden:

CAROLUs EUGENIUs, De1 GRArt A DUx ARENBERGICUS.

KAREL EvGEEN, Door Go DS GE NA DE HERzog
VAN ARENBERG
e

-

I

-

.

. .

.

.

-

#

Op de tegenzyde ziet men wederom eenen arend, zittende met
vleugelen op
den top eens bergs, en ziende naar eene nevensſtaande Zon, binnen deeze ſpreuk:

sUo INTENT A soLI. Anno 167o.

u.

STAROOGENDE OP ZTNE ZON IN '7 jAAR 167o.
p

--

Het geſlacht van Arenberg, dus alleen van Spanje nietalleen tot Ridder van het
genaamd, omdat door 't huuwelyk van Gulden Vlies (5) verheeven, maarook (5)Mauſ.
Johan van Barbançon met Margreta, voor het eynde van 't voorgaande jaar, #
Erfdochter van Robbert Graaf van Aren in aanmerking deezer doorluchtige hoe- 391.
berg, dit Graafſchap in dat huys over daanigheden, tot Onderkoning (6) van (6) Holl.
Sicilië vervaardigen,
benoemd. Duswierdt
alles zyn
tot die
reys M#ka:
ging, ſtamt anders in de rechte lyn af van doende
prachti# Pag
den geſlachte van Ligne, door Michiel
Vryheer van Barbançon, welke een Zoon ge huysraad en grove pakkaadje in 't ſchip

(syHubn was van Johan Vryheer van Ligne, (3) de Izabelle gelaaden, en op verzoek uyt
geſlachtk en Euſtachia van Barbançon: invoege de zynen naam door eenen zyner Edellieden
" * voornoemde Hertog van Arenberg den aan de Vereenigde Geweſten gedaan, twee
tegenwoordigen Prins Klaudius Lamoraal welgewapende oorlogſchepen by het ge
van Ligne in den dertienden graad , melde vrachtſchip, uyt hoogachtinge van
volgens de Burgerlyke rechten, beſtondt. den nieuwen Onderkoning, door de Ad
Dees, welke Florents Prins van Ligne tot miraaliteyt (7) gevoegd, om het dus
Vader, en Louize van Lotteringe, Graa
vin van Chaligny, tot Moeder gehad
heeft, was, mids het kinderloos overly
den van zynen ouderen Broeder Aalbert
Hendrik, nietalleen Erfgenaam van alle
zyne naagelaatene Vorſtlyke goederen ge
worden, maarook met zyne Weduwe Kla
(#) Imhof
Notit.S.
R. ra Maria, (4) Dochter van Johan van Naſ

tegens alle aanvallen der zeerooveren te

dan ervaaren in de ſtaatszaaken, en was

maal ontfangen hebbende, nam afſcheyd

167o.

beveyligen, en naar Meſſina te geleyden. #4.
Hy zelf op eene zeer ſtaatlyke wyze zy
nen Godsdienſt, in de Hoofdkerk te Bruſ

ſel verricht, en by die gelegenheyd, uyt

handen van den benoemden Biſſchop van

Roermond Lançelot van Gottignies, in
de tegenwoordigheyd van het geheele Ka
# ſou Siegen, getrouwd, en een vorſt niet pittel, en eenen grooten toevloed van den
fol 298 min uytmuntend in 't beleyd des oorlogs, uytmuntendſten Adel der ſtad, het Nacht
e

-

daarom door den tegenwoordigen Koning van den Opperlandvoogd, de onderſchey
I 2

-

dene
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167o. dene Hoofdraaden des Lands, en alle luy naar Scherpenheuvel gedaan te hebben,
den van Adel en aanzien, en is, naadat voorts uyt deeze Landen na Sicilië
hem de noodige brieven van ontſlag door vertrokken , om zich , zoo ſpoedig
den Konſtabel van Kaſtilië, en den Raad
1) Holl.

»

# van

#,,

-

Staate, waaren overhandigd, (1)

hem doenlyk waare, in 't bezit der
opgedraage bediening te ſtellen: ter ge

voor 't uytgaan van Grasmaand eerſt op dachtenis van welke bekome waardig
Loven, en, naa nog eene Beedevaart heyd men deezen penning gemaakt vindt.

Zyn borſtbeeld, verſierd met de Ridderordre van 't Guldenvlies, ſtaat op de voorzyde, wier
rand omzoomd is met deezen nieuwen tytel:
CLAUDIUS, PRINCEPS A LIGN E, ET SA cR1 RoMAN1

IM PER 11, SICIL1 E PROREX.

KLAUDIvs, PRINS VAN LIGNE, EN 'r HerLIGE RooMsc HE
RºrK, ONDER KONING VAN SICILIË.
(2) Guicc.
-

Het dorp Ligne, voorzien met een zeer heerlyk ſlot, legt in Henegouwe, (2) eene myl van

Beſchr;
der Chevre, en twee van Aath, wierdt eertyds, in 't jaar vyftienhonderdnegenenveertig, ter gunſte
Nederl.
van Jakob van Ligne, wegens zyn welvolvoerde Gezantſchap aan 't Pauſlyke hof door Keyzer

fol. 366.

(3) Imhot Karel (3) van eene Baronny tot een Graafſchap, ja ſedert, in 't jaar zeſtienhonderdtwee tot een
Notit.S.R. Prinsdom ten behoeve van Lamoraal van Ligne verheeven, welke in 't zelfde jaar ook Vorſt van

Imp. Proc. 't Roomſche ryk verklaard, de Grootvader van deezen (4 Onderkoning geweeſt is.
fol.

#

Op de rugzyde ziet men een oorlogſchip onder zeyl, 't gene op zyn ſpiegel en vlagge het wa
penſchild van den huyze van Ligne voert, zynde een gouden grond (5) met eenen rooden recht
#afel. Ao. zydingen opgaanden balk, welke ook deeze geheele zyde des pennings doorſnydt, binnen dit rand
g)
Imhof ſchrift, wiens voorhelft is eene ſpreuk uyt (6) Virgilius, en de wederhelft eene andere, op zyn
Notit.S. R,
Imp. Proc. naam en wapen zinſpeelende:

(4) Hubn.
geſlachtk.

fol. 299.

(6)AEneid.
lib. II.

QUO RES CUMQUE CADUNT, SEMPER LINEA RECTA.

Y. 7o9.

HOEDAANIG OOK DE ZAAKEN UYTVALLEN, AL2 TD
L1 NRECHT DOOR ZEE.

En dewyl door 't vertrek van deezen gemeenen luyſter het derde jubeljaar der
nieuwen Onderkoning het Hoofdbevelheb mishandelde Misbrooden te vieren: waar
(7) Annal. berſchap (7) van des Koningsruytery in Ne van men de geſchiedenis aldus gemeld
de la, derland was opengevallen, kwam Don vindt. Zekere ryke Jood Jonathan in 't
# Karel van Arragon Hertog van Villaher jaar dertienhonderdnegenenzeſtig, woo

# moza, (8) op de benoeming des Spaan

nende met zyne Huysvrouwe en zynen

# ſchen Hofs tot het bekleeden van dat open Zoon (9) Abram te Anguien, vyf mylen (9) Hiſt:
1679 pag ſtaande bewind in Zomermaand te Bruſ buyten Bruſſel, had uyt haat tegens den # #s.
72 •
ſel. Alwaar nu al de werreld in het toe
Chriſtelyken Godsdienſt, en verbitterd #" "
ſtellen van praalboogen, optooijen der door den eerbied, dien de Chriſtenen aan
huyzen en gevelen, en verſieren der Ker hun Nachtmaal beweezen, nevens ver
ken het geweldig drok had, om met on ſcheydene anderen zyns geſlachts van
-

#
ang

w
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lang toegelegd om eenige gezegende Miss tegens den God der Chriſtenen ſpotswyze 167o. brooden magtig te worden, en eyndelyk uytlieten. Hierop getuygen alle de (6) (6)TEIT
op zekeren meeſter Johan van Loven, Roomſche Hiſtoriſchryvers, dat het bloed Pag 37.
eenen afgevallen Jood die te Bruſſel woon in groote menigte uyt de ontfangene won

de, daartoe het oog laaten vallen. Dus den, en zy allen door de verbaasdheyd ter
(1) Hiſt.

in Wynmaand des zelfden (1) jaars hem
pag. door eenen brief te Anguien ontbiedende,
ſtelde hy hem die zaak voor, met belof
te, zoo hy hem eenige gezegende Mis

van 't H.

aarde ſtortten. Sedert dit ſchennis zynde

Sakr.

ontdekt ,. en de ſchuldpligtigen by den

6.

(2) Ibid.
pag. 8.

(3) Ibid.
pag. 16.

brooden konde, beſchikken, van hem
daarvoor zeſtig goude moutoenen, een ze
ker oud goudſtuk, dus (2) genaamd naar
't lam dat er opgeſtempeld is, en 't gene
omtrent acht guldens waard was, te zul

len geeven. De gierigheyd over zyn Ge
loof zeegepraalende, beloofde hy 't ver
zochte te zullen bezorgen, keerde weder
naar Bruſſel, beklom en (3) brak des
nachts in de kerk van Sinte Katryn, gele
gen aan de oude Vlaamſche poort, roof
de daaruyt eenen vergulden kop met zes
tien gezegende Misbrooden, en leverde
die aan Jonathan te Anguien: welke de
zelve ſtraks, naa 't vertrek van den kerk

kop gevat, wierdt op laſt van Wengeſlaus
Hertog van Brabant, door den Raad des
Lands, hun geding opgemaakt , en zy
overtuygd zynde 's daag voor Hemels- "
vaartsdag des zelven jaars, veroordeeld
om van 't gevangenhuys, de Steenpoort
genaamd, met wagens naar de markt, en
vandaar naar de kerk van Sinte Katryn ge
bragt, op alle hoeken der ſtraaten met
tangen geneepen, en by de ,,,,,,
ollendriestoorn, (7) ſtaande op de veſt #
tuſſchen de Halſche en Namenſche poort,
vervolgens leevendig verbrand te worden.
Dit wierdt uytgevoerd, hunne goederen
aangeſlaagen, wordende de ſom van de
daarvan gemaakte gelden in 's Lands re
kenboeken alsnog gevonden, en door
Vrouw Margreta van Ooſtenryk, Land

#

dief, op eene tafel uytſtortte, en in de
tegenwoordigheyd van zynen Zoon, zyne voogdes der Nederlanden, ſedert bevooHuysvrouw en andere Jooden, begoſt te len jaarlyks op den eerſten Zondag (8) naa #.
beſchimpen. Maar hy veertien dagen (4) Sinte Margriet, haare naamgenoot, en die
daarnaa in zynen tuyn door eenige ſtruyk op den dertienden van Zomermaand ge
roovers zynde vermoord, beſloot zyne vierd wordt, eenen plegtigen ommegang,
Vrouw zich van die Misbrooden te ont tot vergelding der geleede mishandelinge,
doen, bragt ze naar Bruſſel en ſtelde ze in zeegepraalender wyze door alle ſtads Geeſt
handen der Synagoge. Welke in 't vol lykheyd, Hooge gerechtshoven, en Gilden
gende jaar dertienhonderdzeventig, ziende te houden. En dewyl dit jaar het driehon
de Godsvrucht, met welke de Roomſchen derdſte was, naadat de mishandeling en
-

(4) Ibid.

pag. 26.

(5) Ibid.

den Vrydag voor (5) Paſche, ter gedach daaropgevolgde ſtraffe waaren voorgeval

Pag- 34

tenis van 't ſterven van hunnen Verloſſer,

len, zoo wierdt dit juychfeeſt niet alleen

viercn, teſamen vergaderden, de Mis met grootere plegtigheden dan naar ge
brooden op eene tafel in hunne Synagoge woonte gevierd, maar daarvan ook de ge

by de Joode trappen uytſtortten, en met dachtenis op deezen gedenk- en legpenning

ſpuuwen, doorſteeken, en laſteren zich

bewaard.

TRECENTIS
IVBILAT

I. Op de eene zyde van den eerſten ziet men de toonkas, waarin nog drie der mishandelde Mis
III. Deel.

broo
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brooden te Bruſſel bewaard worden, binnen dit jaarſchrift, ontleend van den gewyden (1) Harp
38

167o.

zangdichter, in den rand:

(1) Pſalm
LXXVII.

y. 15.

'r V Es DEVs, o VI FACIs MIRABILIA.

Gr zºrz DIE GoD, DIE WONDEREN DOET:
De drie kroonen en 't manteltje, waaronder in 't midden van een gouden kruy: de drie mishan
delde Misbrooden hier verbeeld worden, zyn kruyswyze geboord met paarlen, en alom bezet met
van 't
Sakr. in de edel geſteente, en door (2) de Aartshertogin Izabelle, ter waarde van tienduyzend goude dukaa
voorree ten, gegeeven. Op de andere zyde leeſt men dit jaarſchrift:
(2) Hiſt.

-

-

-

de.

r ERross Vs Do MIN VS TRE CENT Is IVBILAT ANNIs.

DE Doo RS groKEN HEERE JUrCHT IN HET
DRIEHONDERSTE JAAR.

II. De tweede verbeeldt op de voorzyde de zelfde

toonkas met

de Misbrooden, waaraan eene

milddadige hand haare offerhande doet, binnen dit verſchillende jaarſchrift:
DE o sV o IV B IL ANTI MV NIFICA.

MILD DAAD IG AAN HAAREN EEUWj UTCH EN DEN GOD.
(3)Troph,
de Brab.
tom. II.

fol. 466.

Dat is, tot zyne eer, aan die hy in zyne plaats heeft naagelaaten. Op de tegenzyde wort het
wapenſchild van den Schatmeeſter (3) Dirk van Elshout, Heer van Middelswaale, 'tgene be
ſtaat uyt eenen zilveren Leeuw op een groen veld, aan wiens hals het ſchild van Heuſde, zynde

(4)
J. van een rood rad op eenen (4) gouden grond hangt, door twee goude Luypaarden, volgens 't recht,
Oudenh.
Beſchr.der
ſtad Heus

aan zyne Vader Jan van Elshout (5) door Philips den IV, den tweeëntwintigſten van Grasmaand
des jaars zeſtienhonderdvierenvyftig, verleend, vaſtgehouden, binnen dit randſchrift:

den, pag.
2O.

N

THE o Do R Us AB ELSHOUT, EX HEUSD ANA FAMIL1 A,

(5) No

## de
Brab.

BRUXELLAE THEs AURA R1 Us.

pag. * 19.

DIRK VAN ELSHOUT, U2 z’ D EN HUrZE VAN
SCHA TMEESTER VAN BRUSSEL.

HEvs DE,

Niet zoodra waaren deeze vieringen vines, Berliere, en Tierland, alle Leden
Konſtabel van Kaſtilië van (7) den Raad van Staate, gehoor ver (7) Holl.
maakte zich gereed om, niet tegenſtaande leend had. In alle welker tegenwoordig 1o6.
1#
67o. pag.
g
hy naauwlyks een jaar in Nederland ge heyd, den volgenden dag, op 't ſlot van
weeſt was, weder naar Spanje te keeren; Antwerpen de Koninglyke brieven door

geëyndigd, of de

(6) Holl.
Merk

1669.
Pag. I72

dewyl de Markgraaf van Aytona aldaar den Kanſelier van Brabant wierden geo
(6) overleeden zynde, de Koningin pend; in welke men den Graaf van Mon
van Spanje hem tot haaren eerſten Staats terey, Zoon van den vermaarden Lode
dienaar in des overleedens plaats benoemd wyk van Haro, tot opvolger in't algemee
had. Den tweeëntwintigſten van Hooi ne Landsbewind benoemd vondt.

Dees

maand dan vertrok de geweezen Land was reeds tevoore in Nederland aangeko

voogd in ſtilte uyt Bruſſel, naadat hy, men, des deed hy nog dien zelfden dag
op voorgeeven van zyne zwakke lighaams zyne intreede in 't ſlot, en hebbende in de
geſtalte, ſlechts aan den Veldmaarſchalk Hoofdkerk eene plegtige zegening van den
Marcin, Don Eſtefan van Gamarra, Spaan Biſſchop ontfangen, ſchreef hy, zynde

ſchen Afgezant by de Vereenigde Gewes door veertig van de voornaamſten van den
ten, Antoni Pimentel, Slotvoogd van Adel met witte brandende flambouwen
Antwerpen, midsgaders de Heeren Ho- aan zyn verblyf geleyd, eenen brief aan
v. "
-

de
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(1) Holl, de Vereenigde (1) Staaten , waarin hy Hertogin van Orleans, van meeſt alle de 167o.

#" het aanvaarden der Nederlandſche Land

Prinſen en Prinſeſſen van den bloede, en de

pag. 1o7. voogdye aan hunne Hoogmoogendheden Grooten zyns Hofs, met weêrgaalooze
bekend maakte. Hooglyk verheugden pracht en geleyd door zeſtienduyzend wel
zich de inwoonders der Spaanſche Neder geoeffende (3) ſoldaaten, naar de Neder- #
landen over deeze benoeming, vermids landſche grenzen verreysd, om de aan 373.
zy hem door den bloei zyner jeugd in hem afgeſtaane ſteden te bezigtigen, zyne Pag 3°
ſtaat waanden, om zoo zwaaren laſt, by Gemaalin en den Dolfyn haaren Zoon in
deeze hachlyke tydsgeſtalte, en de groote 't bezit der aangeërfde landen te ſtellen,
toebereydſels en beweegingen des Fran en door de medegebragte ſoldaaten de grens

ſchen Konings, naar vereyſch te konnen ſteden, welke hy door hunne dapperheyd
torſen. Dees Vorſt was reeds, den vier verkreegen had, naar de geregeldſte ontwer
(2) Holl entwintigſten (2) van Grasmaand, ver pen te doen verſterken. Zulks die reys en

#ns

zeld van de Koningin, van den Dolfyn dit voorneemen aanleyding tot het munten
#, " zynen Zoon, van den Hertog en de van deezen legpenning gegeeven hebben.

Het geharnaſte borſtbeeld des Franſchen Konings, 't gene de voorzyde bevat, is omringd met
deezen tytel:

LUDovicus XIIII, De 1 GRAT 1 A FRAN c1 AE, ET

NAVaarz

REX.

zo DEWrK DE x IV, door Gods GE NA DE KoNING VAN
VRANKRYK, EN NAVARRE.

w

Opſtaat
de achterzyde
de Koning
van eenen zwarm mindere byen naagevloogen, en in den
rand
deeze ſpreukwordt
tot omſchrift
te leezen:

INSTANT OPERI BELLISQUE. 167o.

zr BErVEREN DEN ARBErD EN DE WAPENEN 167o.
Naadat het Hof op eene Koninglyke laatſtgeſlooten Vreede aan hem was afge
(4) Holl. wyze door den Prins (4) van Kondé te ſtaan, en wiens veſtingwerken op bevel

# Chantilly onthaald was, begaf het zich zyner Majeſteyt althans volbouwd wierden.
#** des naamiddags weder op reys, kwam des Vanhier trok het geheele Hof over Binch
avonds tot Senlis, daar het vernachtte, naar Aath, beyde welke ſteden aan Vrank
en den volgenden dag Compiegne bereykt ryk insgelyks waaren afgeſtaan, en waar

hebbende, toog het over Noijon, den van de laatſte, volgens 't ontwerp van den
eerſten van Bloeimaand, naar Sint Quin Hoofdkrygsvernufteling Vauban, met acht
tyn, en den volgenden dag op Quesnoy; bolwerken, Brabant, Mechelen, Luxem
alwaar de Koning en geheel zyn gevolg burg, (5) Gelder, Vlaandre, Henegouwe, (3) Holl.
twee dagen uytruſtten. Vervolgens de reys en Artois genaamd, was geſterkt, alsof ze #"
over Landrecy en Avesnes naar Mariëbour nu voortaan een onverwinnelyk bolwerk pag. 113.
en Philippeville voortzettende, hielden zy tegens die Geweſten ſtondt te weezen !
wederom in de laatſtgemelde plaats ruſt Tuſſchen ieder dier bolwerken wierden
dag, en kwaamen vandaar, naa vyf uuren eene halvemaan in eene diepe watergracht
reyzens, eyndelyk den tienden van Bloei gelegd, en dit alles binnen eenen in- en

maand te Charleroy ; 't gene by den uytſpringenden dyk, beſlooten. Twee dagen
K 2.

in

4o
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167o. in 't bezigtigen en het doen voortzetten werken te ſtellen: Lodewyk de XIV, on
dier werken hebbende geſleeten, vertrok zeker of hy grooter in den oorlog of den
de Koning met zyn Hof en verder groot Vreede zy, heeft met de zelfde benden, het
gevolg op Doornik, 't gene mede naar 't zelfde beleyd, de zelfde grootmoedigheyd,
ontwerp van den zoogemelden Vauban, gezwindheyd, en voorſpoed, waarmede hy
op eene totnogtoe ongehoorde wyze 'Doornik in 't jaar 1667. in vier dagen ge
wierdt verſterkt. Want behalven twaalf wonnen had, opdat die ſtad naamaals nooit
halvemaanen, vier hoornwerken, en eenen weder zoude genomen worden, onder ande
bedekten weg, liet de Koning aan de re ſterkten ook dit ſlot, in naauwelyks acht
hooge zyde der ſtad een zeer ſterk ſlot dagen, van den grond af, terwyl hy zelf
met vyf bolwerken, even zooveele door het werk voortzettede, door de zeegepraa
ſneedene halvemaanen, en eenen bedekten

weg, alle met onderaardſche en dubbele
ondermynde gangen ſtichten, en in zyne
tegenwoordigheyd met zoo veel naadruks
door zyne medegebragte krygsknechten
(1)Delices voortzetten, dat in acht dagen dit groote
# # werk was voltrokken, en men goed

lende handen zyner krygsknechten vol
bouwd.

En dewyl dit werk, van wiens

weêrga men totnogtoe, om zyne groot
heyd, nooit gehoord had, ſtaande deeze
ſpeelreys des Konings wierdt voltrokken;
zoo zal niet zwaar vallen te ontdekken,

wat men met deezen in 't licht gegeeven

iſ23O.Eag" vondt
een dusdaanig Latynſch opſchrift
in ſteen (1) uytgehakt op een der bol legpenning heeft willen bedieden.

Het borſtbeeld des Franſchen
ſchrift:

LUDovicus

Koning,

ziet men op de voorzyde omringd met dit rand

XIIII, DE 1 GRAT 1A FRAN c1 AE ET
NAVAR RAE REX.

Lo DewrK DE XIV, door Gods GE NA DE KoNING VAN
VRANKRTK EN NA VAR RE.

(2) Senec.
trag
in
Hercul.
fur. a ét. II

De Franſche Koning is als een andere Amfion, van welken de oude Dichters verdichten, dat
hy op zynen vedel of lier ſpeelende de ſteenen kon doen beweegen, en dus de muuren van Thebe
(2) zoude gebouwd hebben, op de rugzyde, ſtaande met den eenen voet op eene ſtapel ſteenen

# # ſpcelende verbeeld. Het randſchrift is:
262.

Horat. de

arte poët.

FA CIT HAEC MIRACULA LUDENS.

Yſ. 394&
395.

A L SPEEL EN DE VER RICHT HT DE E ZE WONDE REN.
-

- De Vereenigde Geweſten, verſtaande ontfingen. De Koning, naa de ſteden Ou
(3) Reſol de nabyheyd (3) des Franſchen Konings, denaarde en Kortryk bezigtigd te hebben,

# zonden den Heer Baron (4) van Obdam kwam met het geheele Hof den eenen
22 April met een ſtaatlyk gevolg van Edellieden, twintigſten van (6) Bloeimaand te Ryſſel, (6) Holl:
# # Lcyjonkers, en andere huysbedienden, zynde de volkrykſte, magtigſte, en ſchoon- #"
(4) Reſol. voor buytengewoonen Afgezant

naar

# Vlaandre, om zyne Majeſteyt uyt hunnen

ſte boven alle de andere gewonnene ſteden, #e,
en om welke te zien en te verſterken de

26 April naam te begroeten. Die, zooals ook de reys wel voornaamelyk was aangelegd.
#e " Koningin, hem van haare geneegenheyd tot Want behalven dat de ſtad vergroot, en
#Holl, denstaat verzekerden, en , gelykook alle de met veele bolwerken, een hoornwerk,
#" andere Prinſen, en Staatsdienaaren (5) des verſcheydene halvemaanen, en eenen om
pag. 96. Hofs, met veele tekenen van hoogachtinge loopenden bedekten weg, verſterkt wierdt,
ZOO
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zoo heeft men, als te Doornik naar 't
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ren. Om dit oogmerk te bereyken, wier-1679.

ontwerp van den vermaarden Krygsver den geene middelen onbeproefd gelaaten,
(1)Delices nufteling Vauban (1), ook alhier een zeer en, behalven haare aangeboore bequaam
##
bas,
tom. ſterk ſlot,uyt vyf bolwerken beſtaande,ge heden, geene maat of bepaaling in 't doen
II, pag. bouwd, welke daarenboven door evenzoo van geſchenken en geldſpillingen tot ver
is.
veele halvemaanen, en eenen daarbuy quiſten toe gehouden. Zulks aan eenen
ten omloopenden bedekten weg gedekt Stalknecht, om ſlechts te weeten wat in
waaren. Naa Douay, Atrecht, Hesdin, zyns Heerenhuys van deeze handelingen ,
Montreuil, en Boulogne ſedert bezigtigd gezegd wierdt, alleen in eens tien (3)ponden #
te hebben, kwam de Koning en het ge ſterlings geſchonken wierden. Waaruyt #
heele Hof den vierden van Zomermaand

ligt is op te maaken, hoedaanige geldſpil- #"

te Kalis , vanwaar de Hertogin van Or

lingen, om de eerſte Staatsdienaars over"

leans, Zuſter des Konings van Engeland, te haalen, ten zelven tyde zullen gedaan
welke tot hiertoe het Hof gevolgd had, zyn. Hoe 't zy, de Hertog van Buk
overſtak, alwaar zy door den kingham 's Konings gunſteling wierdt ſe
# Britſchen Koning, den Hertog van (2) dert door 't Lagerhuys beſchuldigd, van
#". Jork, en hun beyder gunſtelingen en ver zich ongeloovelyke (4) ſchatten, door ##
#" trouwdſte Raaden , wierdt ontfangen. valſche en bedriegelyke verſtandhoudin- en 16js,
Haare reys ſtrekte voornaamelyk, om gen, te hebben verkreegen. En dewyl de P***"
den Koning van Engeland van de naauwe Franſche uytzendelingen geen mindere
verbindteniſſen, met de Vereenigde Staa geldſpillingen aan de Hoven der Biſſchop
ten eertyds aangegaan, te doen afſtaan, pen van Munſter en Keulen, om die aan
en, tot handhaaving van den Roomſchen Vrankryk te verbinden, op denzelfden tyd
Godsdienſt, dien hy in zyn hart, doch . deeden, als de Franſche Koning geheel bezig
zyne Gemaalin openlyk, aankleefde, zich was met zyne grensſteden te verſterken,
met de kroon van Vrankryk te vervoegen, ſoldaaten in den wapenhandel te oefenen,
om den hoogmoed van dien Vryenſtaat, en oorlogſchepen te laaten aanbouwen, zoo
die den Koningen de wet ſcheen te willen is ligtlyk te begrypen, wat men door 'tuyt
In daT

#

ſtellen, gezaamentlyker hand te vernede geeven van deezen legpenning beoogd heeft,

Rondom's Konings geharnaſte borſtſtuk, waarmede de voorzyde beſtempeld is, ſtaat in der zel
ver rand dees tytel:

LUDov 1 cus XIIII, DEI GRAT 1'A FRAN c1 AE ET
NAVARRAE REX.
-

-

-

*.

LODEWrK DE XIV, DooR GoDs GENADE KoNING VAN
-

VRANKR rK EN NAVARRE.

Op de tegenzyde ziet men, in den eenen hoek eenen geweldigen blixem, en in den ande
ten
genen overvloedigen geldregen, uyt eene en de zelfde wolk nederſtorten, onder dit rand
ſchrift:

UTRooUE JUPITER. 167o.
DOOR BE2 DEN JUPITER. 167o.
III, Deel.
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Om dit groote werk te voltrekken, ſtaat brengende, van zins was Duynkerke
waartoe de Hertogin van Orleans de eerſte tot eene veylige haven in de Noordzee te
beginſels zoo gelukkiglyk gelegd had, maaken, liet hy aldaar eene geweldige
liet zy zekere jonge Juffer, Karwel ge kom graaven, die bequaam was om der

naamd, op wie de Koning het oog had tig zwaare oorlogſchepen, en eene menigte
laaten vallen, aan 't Hof van haaren Broeder van andere vaartuygen te bergen, en ten

in Engeland, en vertrok den tweeëntwin allen tyde vlot te houden. Tot dat eynde

##tigſten van Zomermaand weder (r) vandaar de ſtad merkelyk hebbende uytgelegd,
# naar Vrankryk, alwaar zyden achtſten dag en met verſcheydene bolwerken, halve
#
daaraan,
ſchielyk eenop haar
teug maanen, en eenen bedekten weg, aan de
4Dö. ºok
waters in hebbende
ys gekoeldtegedronken,
landzyde, onaangezien de zandige grond,
luſthuys te Saint Klou overleedt. Dus ge geſterkt , wierden tot beveyliging der
raakte het geheele Franſche hof in diepe haven, om welke te maaken men eene
rouw, het gene den elfden reeds te Saint zandplaat van by de vyf- of zeshonderd
(2)Holl. Germain (2) uyt Vlaandre was terugge roeden had doorgeſneeden, twee houte
#" keerd; onaangezien men had voorgegee hoofden ter wederzyde van de zelve tot iſ.
pag. 51. ven haare wederkomſt te Duynkerke te zeer diep in zee (4) gebragt, en aan der #.
(*) II. Deel zullen afwachten. Deeze ſtad, als (*)ge. zelver eynden twee ſteene rondeelen opge- van Loº -

"3"

meld is, van de Engelſchen gekocht, metſeld,wierdaarop geplant geſchut niet al-#.

wierdt mede althans by uytneemendheyd leenden ingang der havenbeveyligde, maar- pag. 116.
geſterkt: waartoe de Koning over twee ook debuytenſchepen belettede de ſtad zoo- "
digt te naderen, dat ze de zelve of in de
##
en jaaren (3) twaalf tonnen ſchats verordend,
van ſtaat en over vyf jaaren reeds met drieduyzend haven leggende vloot door geſchutkogels
# man eenen aanvang gemaakt had. Want of bomben uyt zee niet konden beſchaa
foi, dewyl de Franſche Koningte Toulon zesen digen. Het ſtichten deezer weêrgaloo
e

-

twintigtig, te Breſt tien, en in andere zee ze zeehaven, welke in 't jaar zes
havens tot vierennegentig zoo oorlogſche tienhonderdeenenzeventig voltooid was,
pen als branders liet uytruſten, en, zyne vindt men op deezen gedenkpenning aan
ſcheepsmagt in eenen zeer ontzaglyken getekend,

N

Het kopſtuk des Franſchen Konings ſtaat op de voorzyde, en rondom het zelve in den rand
dees tytel tot omſchrift:
LUDOVICUS XIIII, REX CHRISTIANISSIMUS.
*

LODEW YK DE XIV,

ALLERCHRIsrELrxsre

KO NVIAVG.

De rugzyde vertoont in 't verſchiet de ſtad Duynkerke, zoo als ze op de verhaalde wyze ver
ſterkt was: voorwaart zit zy in de gedaante eener rouwe, die hebbende het hoofd met eene too
-

renkroon gedekt, naaſt een ſcheepsſteven, met de eene hand een anker, en met de andere een
--

ſcheepsroer houdt, onder dit randſchrift:
FRETI GALLICI DECUS ET SECURITAS.

HET SIERAAD EN DE ZEKERHEYD DER FRANSCHE
ZEE KUST.
-

* A

Voorts

--
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Voorts leeſt men, onder de beſchreeve verbeelding, op den voorgrond der zelfde zyde:

167 r.

DUN QUERCA MUN ITA ET AMPLIATA. MDCLXXI.
DUrNKERKE VERSTERKT EN VERGROOT 1671.
(1) De
Riencourt

De nieuwsgierigheyd om deeze onder en aan 't hoofd van 't zelve te ryden.
handenzynde veſtingwerken (1) te bezigti Sedert de ſoldaaten, die over de negenduy

gen, en het vermaak, dat de Franſche Koning zend ſterk dagelyks aan de werken van
XIV. tom. op de voorverhaalde reyze genooten had, Duynkerke arbeydden, eenige ververſing,
I. Pag-379. deeden hem met het Nieuwe jaar eene tot meerdere aanmoediging, hebbende doen
nieuwe naar den kant van Vlaandre, ver uytdeelen, bezigtigde de (3) Koning de @#
zeld van de Koningin en alle de Grooten ruytery zyns Huys , en liet de zelve 1671,
Hiſt. de
Louis

zyns Hofs, onderneemen.

Deeze nam door zynen Broeder in de duynen en zy- P****

den drieëntwintigſten van Grasmaand haa
ren aanvang, en bereykte het Koninglyke
gezelſchap nog dien avond het ſlot Chan
tilly, alwaar de Prins van Kondé andermaal
met veel pracht den Koning onthaalde,
zynde alleen voor de Hofjuffers zyns ge
volgs vyftig tafels aangericht. Des nachts
met een vuurwerk, en den volgenden mor
gen met eene jagt, het gezelſchap zich
hebbende verluſtigd, toog het nog dien
avond (2) naar Kreil, en vandaar op ſint

ne tegenwoordigheyd in den wapenhandel
oeffenen. Naadat dit verſcheydene maa

Juſt, Bretuil, Amiëns, Abbeville, en
1671. pag.

heelen dag in den wapenhandel oefenen.
Vier dagen daarnaa hieldt de Koning we
derom wapenſchouw, en bragt zyn leger, in

(2) Holl.

-

len geſchied was, liet hy het geheele leger
in de vlakte afzakken, en in ſlagorden

geſchaard zynde in 't gezigt der Koningin
ne, die ondertuſſchen in eene nabyſtaande
tent, onder 't krygsmuzyk van keteltrom
men, trompetten, ſchalmeijen, en tachtig veldſtukken, (4) treffelyk onthaald

Holl

#

wierdt, op't loſſen van een ſtuk geſchut, in 1671. Pag.

twee lynen en zeſtien verdeelingen denge. *

Merkur.
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over Grevelinge naar Duynkerke, alwaar
eene legerplaats was afgeſtoken, en de
Franſche benden uyt alle de Nederlandſche
grenzen, ten getale van zeſtienduyzend
man, byeen waaren afgezakt. Dus zoo
dra zyne Majeſteyt het leger genaderd
was, ſteeg zy te paarde, en had het ver
maak van 't zelve op den weg van Mar

vierentwintig hoofddeelen verdeeld, van

acht tot vier lynen, reedt twee dagen laater

aan 't hoofd der ruyterye de poort van

Nieupoort uyt, en oefende ze aldus,
op verſcheydene wyzen en verſcheydene
tyden; 't gene ook aanleyding tot het mun
dyk in volle ſlagorden geſchaard te zien, ten van deezen legpenning gegeeven heeft.
-

Rondom het borſtſtuk, 't gene op de voorzyde in 't harnas verbeeld is, leeſt men in den rand
dit omſchrift:
LUDov1cus XIIII, D E1 GRAT 1 A FRAN c1 AE ET
NAVARRAE REX.

LODEW YK DE XIV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
VRANKRTK EN NA VAR RE.

Op de tegenzyde ziet men eenen ouden Leeuw door zyn moedig gelaat de dapperheyd in eenen (s)virg.
neid.

nevensſtaanden jongen opwekken, 't gene ook het omſchrift, van den Mantuaanſchen(5)Helden-

#
1

dichter ontleend, beveſtigt:

. VII,

X. 475.
L z

ANI
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1671.

AN IMIS AUD A CIBUS IM PL ET.
HY BE ZIELT ZE MET HELD EN MO ED.

Voorts leeſt men op den voorgrond der zelfde zyde, tot welk gebruyk dees legpenning gemunt
zy ; naamelyk:
EXTRAORDINAIRE DES GUERRES. 1671.

Voo R DE B UrTENGEWOONE OORLOGSZAAK EN 1671.
Hoewel dit ſlechts eene ſpeelreys ge
naamd wierdt, en de Koning met het ge
heele Hof, mids de lucht door de groote
toegevloeide menigte beſmet wierdt, en er

met haar leger door des jongen Konings

landen te moogen trekken, maarook (3) Merkurius
E#,
e

de inwoonders der zelve gelaſt den Fran-i67, pag.
ſchen Koning met de zelfde eere als haare 4"
daardoor verſcheydene ſtierven, eerlang eygen Zoon alom te ontfangen, zoo had
weder naar Saint Germain terug toog, zoo dit echter de opgevatte bekommering by
vatteden echter alle aangrenzende Landen de zulken niet weg genomen, welke wis

(1) Ont
roerd

Nederl.

daaruyt geen kleyne bekommering op. ten hoedaanige betuygingen de zelve Ko
De Koning van (1) Engeland zelf gedroeg ning, voor den laatſten inval in Neder
zich ook als zoodaanig, niet tegenſtaande land, gedaan had. Het minſte gerucht

hy met Vrankryk in een goed verſtand, dierhalven was bequaam om den Spaan
ſtondt, en bragt dus eenige oorlogſchepen ſchen Landvoogd erg- en achterdenkend
in zee, deed twaalf welgeoffende benden te maaken: dus verneemende hoe er ge
naar de kuſten afzakken, en de burgery mompeld wierdt, dat de Markgraaf van
van Londen en de ruyterbenden waar Trelon in onderhandeling zoude zyn, om
ſchuuwen, van zich gereed te houden, zyn aanzienlyk ſlot Argenteau, gelegen
om op 't eerſte teken in de wapenen te tuſſchen Maaſtricht en Luyk aan den boord
konnen verſchynen. In de Spaanſche Ne der Maaze, aan zekeren buytenlandſchen
derlanden insgelyks, naarmaate het gevaar Prins over te doen, liet hy dat ſtraks (4) (*) Holl.
digterby waare, zoo was ook de ontſteltenis door den Graaf van Marcin met eenig #"
over de naabyheyd van zoo ontzaglyk le Spaanſch volk bezetten, en nam voor de pag. 29.
ger te grooter: zulks men aldaar, evenals oude veſten van Bruſſel, 't gewoonlyk
de Hertog van Arenberg, als Landvoogd verblyf der Landvoogden, niet alleen met
van Henegouwe, zyn hoofdſtad Berge in bol- en buytenwerken te verſterken,
't voorleeden jaar, by de eerſte ſpeelreys maarook omtrent tweehonderd treeden
(2) Holl. des Franſchen Konings, had (2) doen ver buyten de poort van Hal een ſlot op eene
Merkur.
ſterken, de ſluyzen openen, en het laage bygelege hoogte te ſtichten ; 't gene uyt
167o- pag. land zoo om die ſtad als Kondé onder wa
vier bolwerken zoude (5) beſtaan, met (5) Deli
5O•
ter zetten, nu op alles temeer een waa eenen bedekten weg omringd, en door #
kend oog hieldt. Want, onaangezien de eene lange afſnyding aan der ſtad buy- tome I.
Franſche Koning door zynen. Afgezant tenwerken, gekoppeld zyn. En dewyl * *
aan 't Spaanſche hof had laaten verzeke tot den opbouw dier ſterkte de gelden uyt
ren, dat hy by 't doen van deezen ſpeel de ſtads Schatkiſte gebezigd wierden, zoo
tocht niet euvels tegens de Spaanſche Ne is ook de gedachtenis daarvan op deezen
derlanden in den zin, en de Koningin van legpenning bewaard, welken men ten ge
Spanje op die verklaaring nietalleen zyne bruyke der Bruſſelſche Schatkamer in dit
Majeſteyt volle vryheyd gegeeven had, om jaar gemunt vindt.
J. deel,

pag. 27.

Op de eene zyde ziet men het gehelmde wapenſchild van den Ridder Dirk van Elshout, die,
zynde
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zynde uyt den geſlachte van Heusde, Heer van (1) Middelswaale en Zeyffelen, (2) Oudſchepen, 167 r.
Burgermeeſter, en Opziender der vaarte van Bruſſel, Vrouw Izabelle Patter van der Loo tot Ge
maalin had.

(1)Troph,

In den rand leeſt men dit omſchrift

de Brab.
tome II.

THE o Do R Us AB ELSHOUT, EX HEUSD ANA FAMILIA,

fol. 466.
(2) No

BRUXEL LAE THEs A U RARI U s.

bleſſe de
Brab.

Pag, *2o

DIRK VAN ELSHOUT, UrT D EN HUrZE VAN HEUSDE,
SCHAT MEESTER VAN BRUSSEL.

De andere zyde verbeeldt deeze nieuwe ſterkte, en daarin eene openſtaande geldkiſt, waaruyt
eene hand, die uyt de wolken komt, eenig geld tot voortzetting van den arbeyd ſtrooit, onder
deeze ſpreuk:

NE PATEAM, PATE O.

oM NIE2 oPEN TE STAAN, STAA Ix oPEN.
Dat is, opdat de ſtad voor den vyand niet zoude openſtaan, zoo hebben die van Bruſſel hunne
ſchatkiſt geopend. Voorts leeſt men in den rand dit jaarſchrift:
DE PR o M ENs IN P RoP VGN ACV LA T HEsAV Ros s ER. Vo.

IK BE WAAR. DE SCHATTEN MET ZE TOT HET BOUWEN

DE R VESTING WERKEN Urz TE GE EVEN,

Om het verſterken van Bruſſel, op dee ſterken dier ſtad, de handen aan de ſpade
ze wyze, met meer naadruks voort te zet ſlaan, en de gegoedſte lieden, die karoſſen
ten, verzocht Monterey by brieven, en ver hielden, hunne paarden leenen om den ber

kreeg van den Aartsbiſſchop van Meche
len, verlof van dat ook de Geeſtlyken uyt
de klooſters dier ſtad daartoe mogten de
hand leenen. Dierhalven verſcheenen,

van Saint Amand, die over de ſtad heerſchte,

(5) af te kruijen. Met gelyken yver

(5) Holl.

| werkten de Geeſtlyken aan 't verſterken Merkur.
| van Brugge, en andere groote ſteden van #n.

# op 't aanſchryven van dien Kerkvoogd (3) | Nederland. Doch als de Landvoogd te
CIKUT,

-

-

#" des naamiddags de meeſte geordende Ooſtende kwam, welke plaats naa 't ver
pag. 112. Geeſtlyken met opgeſchorte kappen buy liezen van Duynkerke, nu de bequaamſte
ten de Schaarnebeekſche poort, wierden zeehaven van Vlaandre was, vondt hy .
aldaar door den Biſſchop bezigtigd, en zekere ſluys, die tuſſchen den Zwaanen
door hen met zooveel yvers het werk hoek en de Blankenbergſche watering ge
aangevangen, dat eerlang een bolwerk legen aldaar het zeewaater ſtuytte, opdat
voltooid, en onder trompetgeſchal de het tot in de Brugſche vaart niet zoude door
Mey daarop geplant wierdt. Ondertuſ dringen, by uytneemendheyd vervallen,
ſchen liet men te Mechelen het beſchaa

en vanbuyten voor alle aanvallen blootge

digde geſchut hergieten, op den Ant ſteld. Zulks het by oorlogstyden den vyand
werpſchen burg eenig buskruyd brengen, altyd in zyn vermoogen ſtondt om, met
en nam de Graaf van Monterey een be die ſluys te verbreeken, het omgelegen
ſluyt, om in perſoon Bergen, Valençyn, land door het opgehouden zeewater te
en andere grensſteden te gaan bezigtigen. doen onderloopen. Dierhalven nam h
In de laatſtgemelde ſtad zynde gekomen, voor hierin te voorzien, liet te Bruſſel het
bragt hy 't zooverre, dat door den Magi leggen van (6) twee dammen in de Brug- (c) Holl,
ſtraat eene groote geldſom wierdt ingewil ſche vaart openlyk beſteeden, tuſſchen #
167 1.
ligd, om de vervallene (4) muuren, bol beyden nietalleen dubbele nieuwe ſluyzen Pag.
I Is
1671. pag werken en poorten der ſtad te herſtellen. metſelen, maarook aan de Weſtzyde op
Te Gent, alwaar hy den Markgraaf van den Zwaanenhoek eene regelmaatige ſterk
Richebourgh, Schoonzoon van den Prins te met vier bolwerken, en op den overkant,
van Maſmines, tot Stedcvoogd aanſtelde, aan de Ooſtzyde der Blankenbergſche wa
moeſten mede de Geeſtlyken, tot het ver teringe, een gekroond hoornwerk, met
-

III. Deel.
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N E D ER LA N D SC H E
1671. eenen daarrondom loopenden bedekten alleen een goed gedeelte van Vlaandre ge
weg maaken, waardoor voortaan deeze dekt, maarook Ooſtende zelfgenoegzaam
nieuwe ſluys tegens alle aanvechtingen van tegens alle aanvechtingen geſterkt zynde,
buyten gedekt, en men ook in ſtaat was, men in dankbaare erkentenis, op 't vol
om in tyden van nood de bygelegene kree trekkén van dit noodige werk, in 't vol
ken en moeraſſige landen onder water te gende jaar deezen gedenkpenning, tot eere
zetten, en dus den naderenden vyand t'on van den Spaanſchen Koning, gemunt
bruyk te maaken. Invoege hierdoor niet heeft,

Het geharnaſte borſtbeeld van den jongen Vorſt, met de Guldenvliesordre omhangen, ſtaat op
de voorzyde, binnen het randſchrift deezertytelen:
CARO LUS II, DE 1 GRATIA HISPANIARUM ET
INDIARUM REX, FLAN DRIAE COMES.
/

KAREL DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN SPANJE,
EN DE INDIËN, GRAAF VAN VLAAND RE.
Op den voorgrond der tegenzyde ziet men het gekroonde hoornwerk, de dubbelde ſluys, en de

vierhoekige ſterkte Sint Philips, in 't verſchiet de ſtad Ooſtende, en in den rand, zoo boven die
ſtad als het platte land van Vlaandre, leeſt men:
FLANDRIA: OSTENDAE.

VLAANDRE: OOSTENDE.

Voorts houden drie vliegende kindertjes eenen krans, palmtak, en vliegenden wimpel, waarop
dit jaarſchrift ſtaat:
NEP T VN o ID FRENVM CAR oL VS AP Pos VI T.

KAREL HEEFT ER DE EZ EN BRETDEK DER ZEE
NOG B YGEVOEGD,

Terwyl alle de Gebuurvorſten dus om ſterdam en eenige Staatsleden van Holland

ſtryd bezig waaren met hunne grensſteden ondernomen, had by verſcheydenen de
te verſterken, nieuwe krygsbenden aan te eerſte brandende liefde voor den huyze van

neemen, en in de wapenhandel te oefe Oranje ſedert in zoodaanige afkeerigheyd
nen, heerſchten onder de Vereenigde Ge veranderd, dat men in Holland, tot ver
weſten geen kleyne verdeeldheden; wel zekering der bevochte Vryheyd het Stad
ke, naar maate de jonge Prins van Oranje houderlyke ampt van dat Geweſt by eene

in jaaren toenam, met te grootere heevig
heyd wierden gedreeven. Want de voor
(*) II. Deel verhaalde (*) aanſlag van den laatſt
overleeden Prins van Oranje, tegens Am

Eeuwigduurende wet vooraltoos (1) niet- (i)oat
alleen had vernietigd, maarook alle Magi- #.

ſtraatsperſoonen verpligt het handhaaven #
van deeze Grondwet by eede te belooven. Pºg 58
Andere

-
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Andere Geweſten integendeel, niets meer te hoog geklommene oneenigheden hier 167t.
wenſchende dan dat de jonge Prins in de door nogmeer te zullen toeneemen, wierdt
hooge Bedieningen, door zyne Voorouders den eenendertigſten van Bloeimaand des
bekleed, mogte geſteld worden, wend jaars zeſtienhonderdzeventig eyndelyk,
den daartoe hunne uyterſte
adIl. by een zonderling Beſluyt der Algemeene
Dus als men in 't jaar zeſtienhonderdze Staaten, de jonge Prins van Oranje,
venenzeſtig, wegens het aanſtellen van eenen zoodra hy den ouderdom van tweeëntwin (4) Ont
Opperbevelhebber over de Staatſche krygs tig jaaren zoude bereykt (4) hebben, be roerd
magt te land, beraadſlaagde, drongen die quaam verklaard om tot Hoogbevelhebber Nederl.
deel,
van Zeeland zeer ſterk, ten eynde dat der zee- en landmagten van den Staat ver I.pag.
68.
(r)Aitze- Hooge Bewind (1) aan den jongen Prins kooren te konnen worden, midsgaders van
#" van Oranje mogte opgedraagen worden. toenaf, op eene wedde van vyfentwintig Reſol.
# Ja om des zelven verhooging, zoo veel in duyzend guldens (5) jaarlyks, aan hem zit (5)
der Staat,
# # hun vermoogen was, te bevorderen, verhie ting in den Raad van Staate vergund, om van Holl,
15 April
" ven zy hem, op den achttienden van Herfſt aldaar vooraf in de zaaken, den kryg, de 1671.
fol.
maand des jaars zeſtienhonderdachtenzes geldmiddelen, en het ſtaatsbeſtier betref
Febr.
tig, tot Hoofdedelman van hunnen staat, fende, onderrecht te worden. Dit beſluyt, 251672.
fol.
#t en hebbende (2)den vereyichten eed afge alleen genomen om de dagelyks toenee I2O.
N#l. legd, lieten zy hem ſtraks in die hoedaa mende oneenigheden, door 't verwylen
# nigheyd in hunne Staatsvergadering zitting der hoofdzaake, waare 't moogelyk,
" neemen. In deeze poogingen wierden de eenigszins te doen bedaaren, en daarom
Afte
Zeelanders daarenboven, zoo door de het (f) Beſluyt van onderlinge eenig (f)
van Har
(3) Aitze
# Staaten van Gelderland (3) als van Vries heyd genaamd, gaf aanleyding dat met 1non).
van ſtaat land, met veel naadruks onderſteund , en den aanvang deezes jaars, wegens de her
v, # vermids desonaangezien die van Holland, ſtelde Eendragt der Vereenigde Landſchap
eere van den daarby
fi.
E” yverzuchtig over hunne alsdan in gevaar pen, dees
I -15 geoordeelde Vryheyd, uyt al hun vermoo bevoorrechten jongen Prins van Oranje,
gen deeze beoogde verheffing te keer gin gemaakt is.

#

II. en

-

»

-

-

#

gen, en het dus geſchaapen ſtondt de reeds

Het borſtbeeld van den jongen Prins van Oranje, die (6) den laatſten dag dier maand, vol- roerd
(6) ont

gens dit Beſluyt, zitting in den Raad van Staate nam, ſtaat op de voorzyde, binnen dit rand
ſchrift:

Nederl.
l. deel p

Pag. 64

GUILHELM Us III, AURAN 1 AE PRINCE Ps; COM Es
NASs Av1 AE. 1671.

WILLEM DE III, PRINS VAN ORANJ E, GRAAF
VAN NA SSOU, 1671.

Op de rugzyde zit, naaſt eenen brandenden altaar de Nederlandſche Vryeſtaat, in de gedaante
eener maagd, op zynen Leeuw, die eenen bundel van zeven pylen met zynen klaauw vaſthoudt,
en tot een teken der herſtelde eenigheyd twee ſchilden naaſt zich heeft, op welker een twee ge
ſtrengelde handen, en op welker ander een bundel van digt ineen gebondene pylen, beyden zin

nebeelden van Eendragt, gezien worden. Voorts ſtaat zoo tot om- als opſchrift:
SALUS POPULORUM CONCORDIA.

DE EEN DRAGT IS DE GELUK ZAL IG HETD DE R VOLKEN.
M 2.

Deeze

1671.

N E DE R. L A N D SC H E
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Deeze Eendragt was althans ten hoogſte verbeeldden. Want zoo met Engeland
noodzaakelyk, vermids, behalven den Ko als Zweede, door twee verdeedigende

ning van Vrankryk, ook de Biſſchop van (*) verbindteniſſen in 't byzonder, en door QPºſ"
Munſter op de Staatſche grenzen zyne
krygsmagt verſterkte, en zoodaanige toe

het befaamde drievoudige (4) Verbond in # w.
'tgemeen verknocht zynde, kondenzy zich #.

ruſting maakte, dat men al over eene wyl geen gevaar van 't Duytſche Ryk, den Ko- denkſchr.
en Heer Mortangie derwaart gezonden ning van Spanje, noch zelf van Vrankryk Pag. *54

# (1) had, om, waare 't moogelyk , de

verbeelden; veelmin dat een der zelve

van Holi beweegreden der zelve en de waare voor ooit het hart zoude hebben om hen, door

# neemens van dien krygszuchtigen. Kerk:

zulke Bondgenooten geſtyfd, aan te tas

#" voogd te ontdekken. Doch dees met ten : temeer dewyl, zoo Vrankryk den
heuſche bejegeningen zynde ontfangen, Staaten den oorlog aandeed hen dan de
en met veele betuygingen van vriendſchap | hulp van Spanje en den Keyzer niet ont
tot den Staat vandaar wedergekeerd, ſtel ſtaan konde. Behalven dat ook dat Ryk

den zy zich eenigszins in dat opzigt geruſt.

hen nooit konde aantaſten zonder oyer

En dewyl aan den anderen kant ook de den Spaanſchen of Duytſchen bodem te
Baron van Obdam , den Franſchen Ko trekken; 't gene Spanje niet zoude toe
ning, als gezegd is, op de Vlaamſche ſtaan : want naadat de Vereenigde Ge

grenzen uyt den naam van deezen Staat weſten zouden zyn veroverd, konden ook
hebbende begroet, met zeer groote betuy de Spaanſche Nederlanden niet lang tegens
gingen van hoogachting voor de Vereenig Vrankryk beſtandig weezen. Dus ver
de Geweſten, zoo door hem zelf als het hoopten zy met de hulpe hunner Bondge
geheele Hof was ontfangen, vleyde men nooten het oorlogsvuur, indien het al buy
zich met de hoope, dat ook den Lande ten verwachting aan eenigen oord ontſto
van dien kant niet euvels te duchten ken wierdt, op de grenzen hunner ge
ſtondt. Dierhalven ſlechts eenige weynige buuren ligtelyk te (5) zullen konnen uyt- (3) Ibid.
benden aanneemende, verſterkte men al bluſſchen.

In dit vertrouwen van den ***55

leen de grensſteden in Staatsvlaandre, be Vreede te zullen behouden, of immers on
(2) Holl laſtte den Heer (2) vande Lek, als Steede zydig te blyven, en niet genoodzaakt te (oReſol.
derwaart te vertrekken, weezen om de wapenen, als in het begin derStaaien
47en ten overvloede op de beweegingen des der inlandſche oorlogen, op te vatten, #"
Franſchen Konings het oog te houden. ontboodt men de in zee gebragte oorlog- #"rol.

#s. voogd van Sluys,

Voorts hebbende tot het uytruſten van zes ſchepen (6) niet alleen terug, maar dankte #Reſo
# endertig oorlogſchepen, twaalf fregatten, de zelve geheel (7)af, en liet ten blyke hun- # Staat.
van Holi. twaalf branders, en twaalf galliooten een nergeruſtheyd deezen legpenning in 't licht #oit
# beſluyt (3) genomen, waren 'er weyni geeven, welke de laatſte is, die, myns wee- #ol.
28.

gen, die zich eenen aanſtaanden oorlog tens, in de Vereenigde Geweſten gemunt is. 95.

De gekroonde Leeuw der Vereenigde Staaten houdt, op de eene zyde, nu nietmeer een zwaard
als voorheen, maar eenen bundel van zeven pylen met den eenen klaauw, en eene gelyke weeg
ſchaal met den anderen. Op de andere zyde ziet men rondom den Hoed der Vryheyd de byzondere

#

wapenſchilden der zeven
Geweſten, en de randen zoo der eene als der andere zyde
omzoomd met deeze twee Latynſc e dichtregelen:
N ON TELIS, PRIMIS BELGI SEPTEMPLICIS ARMIS,
SED CONSTANT LIBRA LIBERA REG NA PARI. 1671.

'' HET IS NIET Doo R DE PrLEN, DE EERSTE WAPEN EN DER
ZEVEN VERE ENIGDE GE WESTEN, MAAR DOOR EEN
O NZ YD IG

EVEN WIGT

DAT

DE

VR2CE

REG EERINGEN BESTAAN. 1671.

Doch,
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Doch , onaangezien alle deeze ſtaat ſtaan wierdt nietalleen nog vergroot, 1672.

-"

kundige beweegredenen, kreegen de Ver
eenigde Staaten dagelyks, zoo van hunnen
Afgezant Peter de Groot uyt Vrankryk,
als van alle andere Hoven van Europa
berichten, dat de ongemeene krygsruſting
van Vrankryk, het bouwen van zooveele

ook dewyl de Biſſchop van Munſter nog
dagelyks, onaangezien zyne gedaanebetuy
ging van in oprechte vriendſchap men den

oorlogsſchepen, en het dagelyks oefenen

Staat te willen leeven, in 't voortzetten

doordien het gedrag van den Biſſchop van
Luyk zoodaanig was, dat men reden had
van dien Kerkvoogd te verdenken, maar

zyner vanalom verzamelde krygsknechten van zyne ongemeene krygsruſtingen voort

(1) W.
Temple
H1ſt. Ge
denkſchr.

P23-253

(2) W.
Temple
Hiſt. Ge
denkſchr.
P23-392. •

(3) W.
Temple
Htſt. Ge

in den wapenhandel, niet dan het beoorlo voer. Ja de verſlaagenheyd ſcheen eyn (6) w.
gen van hunnen Vryenſtaat in 't ooge had. delyk de overhand te neemen, (6) als men Temple
Hiſt. Ge
Dierhalven, mids zy te voore hunne oude in 's Graavenhaage verſtondt, dat ook En denkſchr,
en ervaarene (1) krygsbenden, naa 't ſluy geland, verre van den thans zoo zeer ge pag. 261,
ten van den Vreede van Aken, te haaſtig dreygden Vryenſtaat, uyt krachte der ge
hadden afgedankt, ſtelde men thans een ſlootene verbindteniſſen, te helpen, de
ontwerp op, om het weynige in dienſt de Franſche aanſlagen, tot naadeel van
gehouden voetvolk tot ruym drieënzeſtig
duyzend man, en het paardevolk tot omtrent
zesduyzend ruyters (2) te vermeerderen.
Doch het onderling wantrouwen, ge
ſprooten uyt de voorige oneenigheden,
vertraagde de uytvoering van zoo heyl
zaame middelen: terwyl men maar alleen

den zelven, ſcheen te zullen begunſtigen.
In 't midden echter dier algemeene neêr
ſlagtigheyd naamen de Algemeene Staaten,
naa 't uytſchryven van eenen naadrukke

lyken Beededag, in 't laatſt van Sprokkel
maand des jaars zeſtienhonderdtweeënze

ventig, een Beſluyt, om tien regementen

bezorgd was, om cene zeer ontzaglyke oor te voet (7) en vyftien te paarde te wer
logsvloot (3) in zee te brengen, waarmede ven. Sedert wierdt nog tot eene tweede
de gereedſte gelden van den Staat geſpild werving van ruym eenentwintigduyzend

(7) Val
kenier
Verward

Europa,
P88. 3C4

denkſchr.
Pag. 2.59.

wierden. Ondertuſſchen hoopten zy nog krygsknechten bewilligd, terwyl men on
al dit opkomende onweder te zullen doen derling opnieuws zeer twiſtte, aan wien
overwaaijen, met eenen zeer verpligten men 't Hooge (8) bevel over de zelve
(4) Reſoſ. den brief (4) aan den Koning van Vrank zoude opdraagen. Dewyl de Staaten van
der Staaten
van Holl. ryk, voor het uytgaan deezes jaars, te Holland dit bewind en alle andere, ſtrek
1 o Dec.
kende tot verheffing van den Huyze van
1 67 1. fol. ſchryven. Maar het geſtadig uytſtellen van
73

(8) Valk. ;
verward

Europa,
P38.393

aan den Nederlandſchen Gezant gehoor te Oranje, al te gevaarlyk voor hunne Vry
verleenen, en het fiere antwoord, dat de heyd oordeelende, de wachthouding voor

Koning van Vrankryk den Vereenigde de zelve geenszins in handen van den jon
(5) Ont

Geweſten op den zelven eyndelyk liet (5) gen Prins van Oranje vertrouwden. De

roerd
Nederl"
I. decl,
Pag- 5O
en 51

toekomen, deed hen bevroeden, dat er niets andere Geweſten integendeel dreeven met
dan de bequaamheyd van tyd en weeder deeze opgevatte vreeze, als zonder grond
ontbrak, om in 't veld te rukken, en hen zynde, den ſpot; gelykals uyt den inhoud
op 't lyf te vallen. De vrees hieruyt ont van deezenpenning ligtlyk is op te maaken

HOE IDEL WORD DIE
MUIS MISTROUD,

// WANNEER EEN KAT DE
SCHILVWAGT HOUD,
WAAR VAN MIEN TOT ZYN
SCHADE WEET,

h

9) J.Piëril
Valer.

\ DAT zY HET ZUIVEL //
\

Hiërogl.

GAREN EETT.

fol.637.
Hiërogl.
collect. ext
vet. &

neot. lib.
IV.fol. 121

Paradyn

op de eene zyde ziet men aan de Kat, het oude zinnebeeld en veldteken der Duytſche (9)Vry- Prinſel.
heyd, naast omverrewerpen der melkkanne door de voorige verdeeldheden, de wacht der Hº devyzen.
pag. 93. en
landſche kaaze bevolen, om de Oranje muys daar af te weeren, en oP den voorgrond der zelfde

94.

zyde leeſt men dit Latynſche opſchrift:

O. Dapper
Beſchryv.
van Am

ſterdam ,

III. Deel.

N

PAU- fol. 259.

yo

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

1672.

PAUCI DIGN OSCERE POSSUNT VERA BONA.
WETN IG EN KONNEN HET WAARE GOED ONDERSCHETD EN.

De andere zyde heeft geene verbeelding maar alleen dit Nederduytſche vierlingdicht tot op
ſchrift:

HOE IDEL WORD DE MUIS MISTROUD,
WANNEER EEN KAT DE SCHIL WAG2 HOUD;

WAAR VAN MEN TOT ZTN SCHA DE WEET,
DAT Zr HET ZUIVEL GAREN EEz.

Wat ook hiervan waare, immers het ge
ſchil, wien men het Hooge krygsgezag,
zoo te lande als te water, zoude opdraa
gen, door het voorgaande Beſluyt van on
derlinge eenigheyd tot duslang zynde be
daard, wierdt dus opnieuws, mids de op
handen zynde oorlog voor de deur ſtondt,

geen langer tyd van verwylen zynde, de
Staaten van Holland eyndelyk hunne toe
ſtemming tot 's Prinſen verhooging, op
eene wedde van achtduyzend (5) guldens ( ) Reſol.
's maands, gaaven. Dus wierden, naa ver- der
Staat.
van Holl.

ſcheydene ontwerpen opgeſteld, en door #

veel by- en afdoen beſchaafd te hebben, 167%. fol.
en men des genoodzaakt was thans een le eyndelyk de Berichtspunten van 't aan hem *

gerhoofd te kiezen, met veel heevigheyd opgedraagen bewind ontworpen, en, zoo
gedreeven. Want dewyl de Prins van veel doenlyk was, des zelven hooge
(i)ont- Oranje den veertienden (1) van Slagt magt, op 't aandringen van die van Hol

# maand des voorgaanden jaars ſlechts den land, daarin zeernaauw (6) bepaald en be- (@Ont
#, ouderdom van eenentwintig jaaren bereykt ſnoeid. De Prins hierop, den vyfentwin- #.
Pºg 68.

had, was hy althans, volgens den voet in tigſten van Sprokkelmaand,doorden Griffier I. deel,
dat Beſluyt beraamd, nog geenszins tot Fagel met de hand langs de Gallery in #.
die hooge bediening verkiesbaar. Zee Hunner Hoogmogendheden vergadering
land, Vrieſland, Gelderland, en andere geleyd,en recht tegens over den voorzitten
Geweſten, die des Prinſen verhooging den Heer geplaatſtzynde, leyde voorts als
uyt al hun vermoogen bevorderden, dron Opperadmiraal van de Staats vlooten ter

gen echter zeer ſterk,

dat den zelven,

zee, en Hoofdbevelhebber der krygsmag

mids er maar eenige maanden aan den be ten te lande, den eed op de ontworpene

paalden tyd ontbraaken, het Hooge bevel Berichtspunten zyner aanſtellinge af, 'ont

# ºver (2)de Staatſche krygsmagt mogt wor fing de gelukwenſchingen van allen, en
# den opgedraagen. Die van Holland integen door den Griffier tot aan zyn Hof weder
#jan," deel hielden zich ſtiptlyk aan de letter van zynde thuys geleyd, uyt des zelven han

#* fol 't voorheen genomen Beſluyt, en weyger

den in eene zilvere doos het Berichtſchrift

den dierhalven tot 's Prinſen verhooging, zyner aanſtellinge. In erkentenis deezer
uyt vreeze van aan den zelven zoogroote ontfange eere, (7) onthaalde hy, den (7)Reſol.

(3)Reſol magt in handen te ſtellen, hunne ſtemmen eerſten van Lentemaand, alle de Staats- #
# te geeven. Met dit onderling (3) twiſten leden van Holland met eene bynaa Ko- 23 Feb:
19 jan.

wierdt de dierbaarſte tyd van den Winter,

ninglyke pracht ten maaltyd; onder 't #"

# in plaatſe van zich te verſterken, nieuwe losbranden van tweeëndertig veldſtukken, is 4.
8 en krygsknechten aan te neemen, en de gren die op den Vyverberg geplant, en 't mu
#n

zen des Lands naar behooren in ſtaat van zyk van vierentwintig Speellieden, die in

tot , tot tegenweer te ſtellen, tot groot achterdeel eenen hoek der zaale geplaatſt waaren. En

#r. Van den Staat geſleeten. Tot dat met (4) gelyk op het gerucht van deezen Prinſly
## van het eyndigen van Sprokkelmaand de veld ken maaltyd zoogroot getal van menſchen
met groote ſchreeden naderende , van alle kanten toevloeide, dat men ge

# tot togt

(#önt- men den vyand, die alles tot den op noodzaakt was des middags het Hof te

#

togt deed klaar maaken, het gras maar ſluyten, zoo heeft ook 's Prinſen verhef
ideej, in 't veld zynde, met zyne legers op de fing gelegenheyd tot het in 't licht komen
Pºg 69 grenzen te verwachten had, en het dus deezer gedenkpenningen gegeeven.
I. De
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I. De voorzyde van den eerſten verbeeldt den jongen Prins van Oranje in't harnas te paarde, en
met den bevelſtaf van het nieuwbekomen krygsgebied in de rechter hand, binnen dit rand
ſchrift:

WILHELMUS III, DE 1 GRAT 1A PRINCE Ps AURAN 1AE,
Co MEs NASs Av1 AE.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE PRINS VAN ORANJE,
GRAAF VAN NASSOU.

#

Zyn
wapenſchild is, # de achterzyde, met den Ridderlyken Hoosband omvangen,
en dees beſtempeld met deeze ſpreuk:
N 2

HONI

52
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1672.

HONI SOIT, QUI MAL Y PENSE.
DAT HEM ARG WE DER VAARE, DIE'ER ARG UTZ DENKT.

II. De eene zyde van den tweeden verbeeldt in 't verſchiet het Graaflyke hof in 's Graavenhaa
ge, nevens des zelfs vyver, en voorwaart den Prins van Oranje te paarde, met den bevelſtaf van
't opgedraagen Krygsgebied in de rechter hand. Het randſchrift luydt aldus :

WILHELMUS III, De1 GRAT 1 APRINCE Ps AURAICAE,
COM Es NASSA VIAE ETC.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN

oRANJE,

GRAAF VAN NAS SOU; ENZ.

De andere zydc voert zyn gekroond wapenſchild, omvangen met den Ridderlyken Hoosband,
mazaaken
waarmede
hy over (1) negentien jaaren was beſchonken. Op den band leeſt men deeze gewoon
van ſtaat

(1) Aitze

-

en oorl.

-

-

e

lyke zinſpreuk dier ordre:

III. deel,

fol. 824.

HONI SOIT, QUI MAL Y PENSE.
DAT HEM ARG WEDERVAARE, DIE 'ER ARG U2T DENKT.

III. De derde vertoont hem wederom op het voorſtuk, met den ontfangenbevelſtaf te paarde;
en op het ruggeſtuk de Faam, uytblaazende op twee trompetten den lof des Prinſen van Oranje,
onder eenen wimpel, waar op te leezen ſtaat:
LANWG LEVE DE PRINS VAN ORANG E.

Hoewel deeze verheffing des Prinſen tweeënzeventig koopvaardyſchepen ſterk,

van Oranje aan den Koning van Engeland,
dewyl die reeds voorheen zeer groote poo
(2) Aitze- gingen by de Staaten (2) van Zeeland,
#n om ze hem te bezorgen, had aangewend,
en oorlog, althans niet dan zeer aangenaam konde

op de hoogte van 't eyland Wight ont
moette, en de zelve, niet tegenſtaande

geen oorlog totnogtoe

v# was,

op

eene Vyandlyke wyze (4) aantaſtte. De (4)ont

Staatſche ſchepen verweerden zich met #

# weezen, was die Koning echter, zoo zoo ongemeene kloekmoedigheyd, ſtaande #
door zyne Zuſter de overleede Hertogin een gevecht van drie dagen, dat zy, on- Pºg 85.
van Orleans, als door de achtergelaate aangezien de overmagt der aanvalleren, al
Franſche Juffer, by wie hy den Hertog le, uytgezonderd een oorlogſchip en drie
van Richemond teelde , nu zoo zeer in de

koopvaardyvaarders, die de Engelſchen

belangen van Vrankryk gewikkeld, en aan ſlechts veroverden, in de Staatſche ha
die Kroon verbonden, dat hy ſlechts naar vens het gevaar ontkwaamen. Deeze ge

bequaame gelegenheyd uytzag, om zich pleegde vyandlykheyd wierdt, weynige
met vrucht tegens de Vereenigde Ge dagen daarnaa, van eene volkome (5) oor- (s) Reſol.
weſten te verklaaren.

Des niettegen

logsverklaaring van den Koning van Enge- &#n

ſtaande liet hy, door zynen. Afgezant, land tegens de Vereenigde Geweſten

ge-

#

den Staaten van zyne geneegenheyd t'hun volgd: zulks de Franſche Vorſt nu het ge- #
waart verzekeren, doch ondertuſſchen noegen had van dus den gehaaten knoop fol. 31,
eene vloot van achtendertig oorlogſche van 't befaamde Drievoudige verbond,
Lane, pen, onder 't beleyd van den Ridder Hol door de eendragtige overeenſtemming der

ſ# mes,

zee kiezen. Welke den veertienden twee Koningen, die elkanderen Broeder

#let. Tom van Lentemaand de Hollandſche (3)thuys- | noemden, volgens de getuygenis van dee

IV. fol.
47O-

komende Smirnaſche vloot, vyfoorlog- en zen legpenning, te zien verbreeken.
Rondom
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Rondom des Konings van Vrankryks kopſtuk, waarmede de voorzyde beſtempeld is, leeſt men
in den rand dit omſchrift:

LUDovICUs MAGNUS REX:
KONING LOD EWTK DE GROOTE.
-

r

De rugzyde verbeeldt Herkules aan den zeeoever op zynen leuwenhu id gezeeten, welke de
knots, 't zinnebeeld van geweld, vertreedt, en eenen bundel van drie pylen, betekenende het be

faamde Drievoudige Verbond, voor zyne knie, onder dit randſchrift, aan ſtukken breekt:
V IN CIT CONCORDIA FRATRUM. 1672.

DE EEN DRAGz DER BROEDEREN OVERWINz: 167z.
r

.

»

:

- - -

En dit temeer, mids de Franſche Ko over de ſamengetrokkene benden, de on

(1) Ont
roerd
Nederl.
I. deel,

pag-9I
2) Valk.
verward
Europa,
pag. 345

ning op den zelfden dag insgelyks tegens
de Vereenigde Geweſten, onder trompet
geſchal, te Parys den oorlog liet (1) af.
kondigen. Om deezen aan te vangen, had
hy nu omtrent honderdvierenveertig- of,
gelyk anderen willen, honderdzesenveer

noodige knechts, jongens, en wyven van
't leger afſcheyden, en terugtrekken,
en zondt vier dagen daarnaa, terwyl de

Prins van Kondé met zyne onderhoorige

benden over la Ferté, Reyms, en Sedan,
door 't Limburgſche zich naar Luykerland
tigduyzend (2) man, alle zeer wel afge begaf, den Maarſchalk van Turenne met

recht in den krygshandel, byeen; welke vyftienduyzend man, achtentwintig ſtuk
in vier legers verdeeld wierden. Over het ken geſchuts, en vierduyzend troswa
ens, langs den ſtraatweg over den Spaan
ſchen bodem (5) vooraf naar Maaſtricht. verward
(5) valk:
derde de Maarſchalk van Crequi; en over Werwaart de Koning, verzeld van zynen
": Europa
het laatſte de (3) Hertog van Luxemburg|Broeder, met de overige manſchap zich #
het bevel. Verſcheydene dier krygsvol den elfden, zoo langs de eene als de andere
keren waaren reeds vooraf naar de Neder zyde der Sambre begaf, en den veertienden
landſche grenzen afgezakt, doch het was de Commandery van Oudbiezen, gelegen

eerſte voerde de Koning zelf, over het

tweede de Prins van Kondé; over het

e

(3) Valk.
verward
Europa,

pag. 346

niet voor den zevenentwintigſten van

(4) Valk.
verward

Europa,
Pag-347 •

maar twee uuren van Maaſtricht, en onder

Grasmaand, dat de Franſche Koning, naa het gebied der Vereenigde Geweſten, voor
dat hy het Ryksbeſtier in handen zyner de Ridders van Malta in bezit, en zyn
Gemaalinne, geduurende zyn afweezen, verblyf op der zelver ſlot nam. Op dit
geſteld had, in perſoon de reys aanving; middelpunt alle de afgezakte Franſche
welke van zoo grooten naaſleep gevolgd benden weder te ſamen vereenigd zyn
was, dat er, om die met den vereyſchten de, wierdt Maaſtricht van alle kanten in
ſpoed uyt Parys te voeren, over de (4) geſlooten, en Mazeyk, gelegen beneden
zesendertigduyzend paarden door de by die ſtad, in bezit genomen, om den over
zondere inwoonders dier volkryke ſtad togt over de Maas te verzekeren, en al
moeſten geleverd worden. De Koning, dus de krygsbedryven van eenen veldtogt
den vyfden van Bloeimaand te Charleroy begonnen, wegens welken aanvang dees
gekomen, deed aldaar de wapenſchouw gedenkpenning gemunt is.

III. Deel.
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Rondom het kopſtuk van den te veld getrokken Franſchen Koning, leeft men in den rand van
't voorſtuk deezen tytel:

LUDOVICUS XIIII, REX CHRISTIANISSIMUS.
LODEWYK DE XIV, ALLERCHRIS2 ELTKS TE KONING.

Op het ruggeſtuk ziet men den Franſchen Koning, die in 't harnas te paarde zittende den be
evangen krygstogt in de rechter hand voert, verzeld van eene vooruytvliegende
Overwinning, #e in de cene hand eenen lauwerkrans, en in de andere eenen palmtak voert.
velſtaf van den aan
Het kantſchrift is:

PRAEVIA VICTORIA.

WEGWrzEN DE oWERWINNING,

En op dat men weete werwaarthy van de zelve begeerde geleyd te worden, leeſt men op den
voorgrond dit opſchrift:
EXPEDITIO BATAVICA. MDCLXXII.

HoLLANDSCHE KRrgszoGz. 1672.
De Franſche Koning, nu aldus met eene
zoo ontzaglyke krygsmagt op de grenzen
der Vereenigde Geweſten zynde gekomen,
(1)ont beriep den (1) achttienden van Bloei
roerd
maand eenen grooten krygsraad in 't open
Nederl.
I. deel, . veld, om te overleggen of men Maaſtricht
Pag- 14r. zoude belegeren, of het ſlechts tot vey

van den veldtogt verſpillen: ja ofzyſchoon
verlooren ging zoo hoopte men echter dat
dit niet zonder goede voorwaarden zoude

geſchieden, om 't overige volk aldus terug
te trekken, en daarmede de meer binnen

waart leggende (3) ſteden te bezetten. En #.

waarlyk, indien de veldtogt door het Hiſt Ge
ligheyd van den toevoer ingeſlooten hou winnen van deeze aanzienlyke plaats waa. #
den, en dieper het Land intrekken, om re geopend geworden, zoo was ook de
verſcheydene ſteden van 't Kleefſchland, groote oorlogsroem des Franſchen Ko
die onverſorgd en buyten ſtaat van te nings nogmeer in top geſteegen. Doch
gsraad overweegende,
genweer waaren, gelykelyk aan te taſ: de beroepen
ten. Op die ſtad hadden de Vereenigde hoedat de Biſſchop van Keulen hun voor
Geweſten al hun betrouwen geveſtigd, en neemen begunſtigde, en die van Mun

dus de zelve met al het noodige voor meer ſter, hebbende door hun geld een magtig
dan een halfjaar, en daarenboven met eene leger op de been gebragt, nog dien dag
(2) Valk.!
verward

Europa,
P28-35 I.

welgeoeffende bezetting, die over de tien (4) den oorlog zoude verklaaren, zoodat (4)ont
duyzend (1) man ſterk was, voorzien, het Franſche leger uyt beyde die Geweſten #
vermids zy vertrouwden dat de Françoi altyd de noodige toevoer konde aangebragt i. #
zen, zoo magtige ſtad niet durvende ach worden, zoo wierdt beſlooten zich geenszins pag. 14e.
ter den rug laaten, die de eerſte zouden met het beleg van eene zoowel voorziene
aantaſten, en daarmede het grootſte gedeelte ſtad op, maar de zelve ſlechts ingeſlooten
te

-

-
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te houden, en het naar 't Land van Kleef Kondé, en Burik door den Maarſchalk van 1672.
te wenden. Dierhalven trok de Prins van Turenne tevens berend zaagen. Doch
Kondé met zyn onderhoorige leger door
zy geenszins dit bezoek verwacht
Gulikkerland op Keyzerswaart, aldaar adden, zoo was ook daarbinnen geen ge

#

door middel van ſchipbruggen over den

(1) Ont
roerd
Nederl.

I. deel,

pag. 141.

# bezetting, maar gebrek aan alles, #"

Ryn,en kwam den eerſten van Zomermaand en dus zoo groote verwarring, dat Orzoy Nederl.
voor Wezel. Het leger onder den Maar zich op beſcheydenheyd (2) den volgen- #
ſchalk van Turenne toog insgelyks te Ma den dag overgaf, Rynberk het ſlechts zes #
zeyk over de Maas op Nuys, voorts langs dagen (3) uythieldt; en Wezel door den #
(1) de Weſtzyde van den Rynkant, voor Prins van Kondé binnen (4) vier, even- #

by Orzoy en Rynberk, voor Burik. Den als Burik door den Maarſchalk van Tu- #
zevenentwintigſten van Bloeimaand brak renne nog eenen dag (5) vroeger wierdt #
ook de Franſche Koning op en ſloeg insge veroverd. Aldus , door 't winnen van I.Nederl.
deel
lyks het beleg tegelyk voor Orzoy en deeze vier ſteden, op de Nederland- #.
Rynberk, op den eerſten van Zomer ſche grenzen de veldtogt zynde geo- #"
-

maand: zulks met het opgaan der Zonne pend, zag men tot lof des Franſchen Ko- Nederl.

op dien dag zich nietalleen die twee ſte nings deezen gedenkpenning in 't licht ko
den, maarook Wezel door den Prins van men.

I. deel,
Pag. I73•

Zyn kopſtuk, dat de voorzyde ſiert, is omvangen met dit randſchrift:
LUD OV ICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

LODEWºrK DE XIV, ALLERCHRISTELTKSTE KONING.
Aan den Ryn, die op de rugzyde in eene zeer verbaasde geſtalte gezien wordt, toont eene bo

venvliegende Óverwinning de vier bevochte muurkroonen, onder dit randſchrift:

URBEs Iv SIMUL ExPUGNata.

vier srEDEN TEGELrx GewoNNEN.
En ofwel de zelve in 't verſchiet gezien worden, zoo leeſt men echter op den voorgrond van de
zelfde zyde des pennings:

ORSOVIA, RHIMBERGA, BURICHIUM, WESALIA,
MDCLXXII.

v

-

orzor, rrwB Exx, Bvrix, Ew wezen. 167a.
Eer dit te land voorviel, was de Neder ken, om de Engelſchen op te zoeken:

landſche oorlogsvloot ruym zeſtig ſchepen, zynde tot dat eynde Hopman Philips de
behalven de branders en galiooten, ſterk, Munnik met een oorlogſchip, twee fregat
# den veertienden (6)van Bloeimaand,door het ten en een jagt, vooraf naar die (7) kus- (r) Brandt
# # afgerichte beleyd van den Loontrekkenden |ten op kundſchap gezonden. En dewyl #
tol. 65e. Raadsman Johan de Witt, in zee geſto men ſedert verſtondt, dat de Franſche fol. 656.
* . -

--

O 2.
-
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1672. zeemagt zich by die der Engelſchen gevoegd len, die, nietmin moedig dan edel van
T had, vondt men niet goed met de Staat geſlacht, den befaamde Maarten van Roſ.
(r) Brandt ſche oorlogsvloot op de hoogte van (1) iem onder zyne Voorouders (4) telde. (4) Brandt
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# Wight, maar in goede ſlagorde tuſſchen de En dewyl het weeder zeer ſtil wierdt, #
tot 6,9. Wielingen en de Maas den ſamengevoegden dreeven de ſchepen dooreen, verydelde fol.674.
vyand af te wachten. Doch ſedert bericht dit de beraamde orde, en gaf gelegenheyd
zynde ingekomen, dat de Franſche en aan de door elkandere geraakte ſchepen,
Engelſche oorlogsvloot zich op de hoogte mids zy niet konden wenden of keeren,
van Souldsbaai ophieldt, wendde het de om elkandere destemeer te beſchaadigen.
Nederlandſche derwaart, en raakte, den Dus zag men wederzyds veele heldendaa
zevenden van Zomermaand, omtrent ten

den bedryven, en by die gelegenheyd een

(2) Brandt zeven of (2) acht uuren des morgens met groot Engelſch Koningsſchip, voerende
# de zelve alom in een zeer heevig gevecht. zeventig ſtukken, door eenen brander aan

fölööj. ' Waarin Hopman Johan van Brakel eene geſtoken (5) verbranden, midsgaders twee (5) Bia:
wonderlyke kloekmoedigheyd liet blyken.
Want hoewel zyn ſchip ſlechts driehon
derd man en tweeënzeſtig ſtukken voerde,
ſmeet hy zich echter den Admiraal Monta
gu, wiens ſchip, met honderdenvier ſtukken

anderen, gelyk men wil, in den grond #

ſchieten. Den Engelſchen integendeel ge- fol. 672.
lukte het ſchip den Joſua in den grond te
ſchieten, en een tweede Stavere genaamd,
te veroveren, en des te vinniger, mids
voorzien, en met duyzend koppen bemand het verflaauwen van van Gents ſmaldeeling,
was, aan boord, en taſtte hem zoo vin op die van de Ruyter aan te vallen, ja
nig aan, dat hy op 't punt ſtondt van twee branders op hem zelf (6) af te zen-#
zich, zoo Brakel een Vlaggeman geweeſt den, maar de een vruchteloos zynde ver-#
# waare, over te geeven. En (3) hoewel teerd, dwong hy den anderen te wyken. fol. 673.
de Ruyter Montagu twee of drie branders, die op | Dus nam dit gevecht met het eynde (7) (7)
"E
Leev.
van
eeV. Van

fol. 671

-

hem afkwaamen in

den

grond ſchoot, van den dag ook een eynde: want hoewel de Ruyter

en zich van Brakel losmaakte, wierdt de Nederlanders op den volgenden alles fol.675.

echter opnieuws ſedert een brandſchip aan aanwendden, om den boven wind leggen
hem vaſtgeklamt; zulks zyn ſchip ver den vyand andermaal te (8) bevechten, zoo (8) Brandt
af, en niettemin #
brandde, en hy zelf benevens zynen hieldt die echter
e Ruyter
Zoon, in 't afſteeken van de boot ver met ſtyve kaakenſtaande eene volſlaage zee- fol. 676.
dronk. In 't begin van het tweede ge ge bevochten te hebben: zooalsuyt deezen
vecht, 't gene den volgenden dag met de i gedenkpenningblykt, welke door de Fran

#

zelfde kloekmoedigheyd hervat wierdt, Goizen, die nog de minſten in 't gevecht
kwam de L. Admiraal van Gent te ſneuve-l hadden uytgemunt, deswegen gemaakt is.

Op de voorzyde ſtaat het kopſtuk des Franſchen Konings, wiens vloot eenigen willen dat alleen
drieëndertig ſchepen, acht branders, en vier fluyten ſterk, met ruym vierduyzend ſtukken ge
ſchuts voorzien, en met omtrent elfduyzend koppen bemand zoude geweeſt zyn. In den rand
leeſt men deezen tytel:
LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEW YK DE XIV, ALLE RCHRISTEL TKS TE KONING.

Op de rugzyde ziet men Neptuun, ſtaande in zynen wagen, tegens het verſchrikte Nederland
den drietand van zyn dreygend zeevermoogen verheffen, onder dit randſchrift:
VICTORIA NA VAL IS. MD CLXXII.

SCHEEPso VERWINNING. 1672.
Deeze
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Deeze kloekmoedigheyd der Nederlan benden geloſt was: waardoor het voet- 1672.
deren te water betoond was te lande, om

(1) Valk.
verward

Europa,
pag. 432,
433, CIA
434.

volk, mids de laagte der aangevange ver-T

aan den Franſchen Koning het hoofd te ſchanſinge, ſtraks in geen kleyne verwar
bieden, zeer verre te zoeken: welke, naa het ring, en de ruytery op de vlugt gebragt (5) Valk
winnen der vier aan den Ryn gelegene ſte wierdt. Dit was (5) niet zoodra van de #
den, zich ook van Emmerik, (1) Rees, aanvallers gemerkt, of ieder der zelve #
't huys te Ulft, 's Heerenberg, en Deute drong op 't zeerſt aan, om de eerſte den ***
kom, had meeſter gemaakt, en nu beraad overgelegen oever te winnen : in welk ,...
ſlaagde wegens de bequaamſte middelen, vuurig aandringen (6) verſcheydene Fran- #
om over den Ryn, en dus tot in 't hart çoizen vlot wordende jammerlyk verdron-d'Holl.
van 't Land te geraaken. De ongemee ken. Desonaangezien rukten de overige #.
ne droogte deezes Zomers , en 't gebrek benden even ſpoedig voort, en wonnen "
van 't opperwater daardoor veroorzaakt, eyndelyk den overgelegen oever, alwaar
maakten, tot 's Lands ongeluk, dien zy door den Prins van Kondé in orde ge

ſtroom op ſommige plaatſen doorwaad geſchaard, zich ſtraks bereydden om op

(2 Reſol.
der Staat.

van Holl.

13 Aug.
1672. fol.
1o6. en
IO7.

baar, en bragten den vyand dierhalven het weynige Staatſche volk, beſtaande in 't
tot beſluyt, om den overtogt by door regement Vriezen van Aylva, aan te val
'waading te beproeven. Tot het uytvoe len. Welke, ziende zich reeds van de
ren van dit beraamde voorneemen , en ruytery verlaaten, en ſlechts door eene on
om de ondiepten aan te wyzen, hadden volmaakte verſchanſing gedekt, uyt vree
zekere jonkers Barrevelt en Bentingh (2) ze van zonder lyfsgenade te zullen geveld
van Kemmade den Françoizen hunnen worden, allen het geweer ter aarde wier
dienſt aangebooden. En dewyl de Fran pen, en om de behoudenis van 't leeven
ſche Koning, door andere ingekomene be (7) ſmeekten. Dit ſtondt de Prins van #at
richten, van de waarheyd huns zeggens Kondé hen toe, en naderde ze met een ge- # de
overtuygd wierdt, reedt hy, bygelicht door volg van omtrent dertig der doorluchtigſte #o

Prinſen van 's Konings Hof Doch als on- ##

tweehonderd flambouwen, van Rees voor
(3) Valk.

Europa,

by Emmerik, (3) des nachts tuſſchen den dertuſſchen de Hertog van Longeville aan
tienden en elfden van Zomermaand, tot de in 't water ſtaande ruytery met zyn
op de Elterſche kappittelweyde over het piſtool een teken wilde geeven, en dat by
Tolhuys; daar hy op den hoogen oever, geval afging, waanden de Vriezen dat
tot beveyliging van de voorgenome door dit de leus was om op hen aan te val
waading eene kat voor twaalf muurbree len, des naamen zy het reeds neérge
kers (4) ten ſpoedigſte deed opwerpen, en worpen geweer weder op, en loſtten 't
te Emmerik de kleyne ſchouwen uyt den op den drom dier Edelen : zulks van de

P43- 455

Ryn op wagens zetten, om aan de Elter zelve, benevens den gemelden Hertog

verward

Europa,
Pd3-454

(4) Valk.
verward

ſche kribbe eene brug te leggen. De Prins van Longeville, veelen daardoor kwaarnen
van Kondé ondertuſſchen ook de aange te ſneuvelen, en de Prins van Kondé zelf

weezene ontdiepten in perſoon hebbende met twee kogels in den arm gequetſt
gaan bezigtigen, ſteeg daarop, en veele wierdt. Dit toeval verbitterde zoodaanig
Grooten nevens hem, des nachts naa den de overgekomene Françoizen, dat zy al
elfden van Zomermaand, te paarde, en len als verwoed op de Vriezen aanvielen,
verzeld van de gemelde Jonkers, kwaamen die voor een groot gedeelte onder de voet
zy met het opgaan van den volgenden dag ſchooten, of naa eenen wakkeren tegen
aan den boord des Ryns; welken omtrent ſtand gevangen naamen (8) en naar Emme

(#

zesendertig of veertig ligtgewapende Fran rik voerden. Al het welke de Franſche #
ſche ruyters, onder het beleyd van de Koning, ſtaande een vierdendeel uurs van- pag. 457.
Graaven van Guiche en Revel, met ee daar op 't hangen van den Elterenberg by

ne weêrgalooze onverzaagdheyd inree eenen windmolen met veel ongedulds be
den, en, onaangezien de Staatſche volke ſchouwde, en dus, ten koſte van zoo

ren, die de overzyde bezet hielden, op veel vergooten edel bloed, zich van de
hen vuur gaaven, tot naby den overgele geheele (9) Betuwe, eene van de vrucht- #
en oever doordringende , aldaar zoo baarſte landouwen der Vereenigde Ge- van Holi.
Iang ſtal hielden, totdat de overige Fran weſten, in 't kort meeſter maakte. #,
ſche ruyters zich mede in den ſtroom be Het welke aanleyding tot het munten #,"
geeven hadden, en het op den boord ge van deeze drie gedenkpenningen gegeeven
-

plante geſchut met ſchroot op de Staatſche
»

-

-

- -
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I. De voorzyde van den eerſten, die door de Hooge ſchool der Opſchriften te Parys gemaakt
is, voert, rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, dit randſchrift:
LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIANISSIMUS.

zoDEWrK DE XIV, ALLERSCHRISTEL rKs TE KowING.
Op de rugzyde, alwaar men de Franſche ruytery in 't verſchiet door den Ryn ziet waaden,
kroont eene gevleugelde Overwinning den Franſchen Koning, welke in 't harnas met de rechter
hand eenen bevel
oudt, en met den ſlinker voet den Rynſtroom vertreedt. Het om- en op
ſchrift luydt aldus:
TRANATUS RHENUS, HOSTE RIPAM ADVERSAM
OBTINENT E. MDCLXXII.

De rrw DoorWAAD, oNAANGEZIEN De vrAND Dew
OVERKAN2 BEZE2 HAD. 1672.

II. De tweede voert het geharnaſte borſtbeeld des Franſchen Konings, binnen dit verſchillende
randſchrift, op de eene zyde:

-

LUDO VICUS XIV, FRAN c1 AE ET NAVARRAE REX.

LoDEWYK DE XIV, KONING VAN VRANKRIrK EN NAVARRE.
Voor

1. Boek.
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Voorwaart, op de andere zyde , ziet men in den ſlinkeren hoek den Rynſtroom in eene 1672.
zeer verbaasde geſtalte, terwyl de Franſche ruyterbenden dien vloed doorwaaden, en de Ne
derlandſche ruyters het op een vlugten ſtellen. In den bovenrand leeſt men dit omſchrift:

RHENO BATAVISQUE UNA SUPERATIS. 1672.
DE RTCN EN BE2'UWE Z'EG EL2 K VEROVER D. 167z.

III. De derde voert op het voorſtuk, rondom het geharnaſte borſtbeeld des Konings, dit rand
ſchrift:

LUDo v1c Us MAGNUs, FRAN C1 AE ET NAVARRAE REX,
PAT ER PAT RI.AE.

LO DE WrK DE GROOTE, KONING VAN VRANKR rK EN

'NAVARRE, VADER DES VADERLANDS.
Het ruggeſtuk verbeeldt den verbaasden Rynſtroom, onderden Franſchen Koning te paarde, die
van
eene vli
de Faam Leeuw
of Overwinning,
terwyl
en hierop
de Hollandſche
het op # vlugten

zyne ruytery
den#
gemelden ſtroom doorwaadt,
d
ſtelt,
met eenen
gekroond wordt.

Voorts heeft het geen opſchrift, dan alleenlyk op den voorgrond het jaar
1 67 2.
*

De wond, die de Prins van Kondé in zynen
arm gekreegen had, ſtelde hem zoodaanig
buyten ſtaat, om de verdere onderneemin
gen van den veldtogt by te woonen, dat
hy, tot herſtelling zyner gezondheyd,

ten beſtondt, totnogtoe was

gelegerd ge
weeſt, om den Françoizen het komen
over den Yſſel te beletten, en dus met de

Veluwe tegelyk het geheele Sticht van
Uytrecht tegens dien vyand te dekken.
(1) valk. zich in eene rosbaar naar Emmerik (1) Maar nu verſtaande, dat die by het Tol
huys nietalleen in de Betuw, maarook
pag. 455. Hoogebevel van het aan hem vertrouwde thans van daar, als gemeld is, over den
leger aan den Maarſchalk van Turenne over Ryn by Yſeloord in de Veluw gekomen
te geeven: die het aanſtonds in drie lighaa was, brak hyzyn (4)leger van achter de nu

# moetende laaten brengen, goed vondt het

men verdeelde, en hebbende het cene ge

Onnut

# verſchanſingen op, zondt gº",
#

deelte naar Knotzenburg, eene ſterkte gele het geſchut in de ſteden aan den Yſſel, en pag. 463.

gen recht over Nieumeege, gezonden, trok hebbende twee regementen voetgaſten in
ken de twee andere deelen naar Yſſeloord en Nieumeege, den Kornel Nieuland in Does
Aarnhem.

De Yſſeloordſche ſchans was

burg, Ammema en Vrybergen in Aarnhem,

zeer vervallen, echter alhier eene beuke Zwartſenburg in Zutfen, en anderen met

ry geſticht, en een regement gelegerd, 't hunne manſchap in andere ſteden gewor
gene den dertienden van Zomermaand de pen, is zelf met het overige Staatſche le
enaderde Françoizen door vinnig ſchieten ger des avonds voorby Aarnhem naar
(2) Valk.
verward

Europa,

elettede (2) dien dag over den Ryn te Uytrecht geweeken; met voorneemen om
komen. Doch in den volgenden nacht die ſtad ten minſte (5) te beſchermen. (5)Valk:

waaren de Françoizen, mids de ondiep
ten des Ryns, over dienſtroom, en dus in
ſtaat geraakt, om den Prins van Oranje,
en het onderhoorige Staatſche leger, van
achteren in zyne verſchanſing te konnen

Doch door uytdrukkelyk Beſluyt der Ver- #
eenigde Staaten, op den zeſtienden van Pag,623.
(6) Zomermaand in 's Graavenhaage geno- (6) Valk

aantaſten: welke de Staaten, aanmerkende

Holland tot dekking van dat Geweſt, te

de ondiepten , die zoohier zoodaar in
dien ſtroom gevonden wierden, met het
opkomen van deezen oorlog, onder het
beleyd van den Veldmaarſchalk Maurits van
(3)valk. (3) Naſſou, in de Veluw van Yſſeloord
verward

trekken. De Françoizen, op deeze ver
haalde wyze nietalleen der ſtroomen,

pag. 461 •

Europa,

pag. 296

men, wierdt hy gelaſt ook die ſtad en al #
het omgelegen land te verlaaten, en naar pag625.

maarook van alle de daarachter opgewor
pene beſchanſingen zynde meeſter gewor
den, hadden dus eenen vryen toegang tot
af naarbeneden ter lengte van vyftien of voor de poorten van Uytrecht gekree
zeſtien uuren wegs langs den boord van den gen; zulks men, wegens het overtrek
Yſſel, met zeer grooten arbeyd en koſten ken dier ſtroomen, welke de ſterkſte
hadden doen opwerpen, en waarachter de bolwerken der Vereenigde Geweſten zyn,
Prins van Oranje met het Staatſche leger, ſedert deezen gedenkpenning zag in 't licht
't gene alleen uyt eenentwintig regemen geeven.
P 2,

Het
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Het Koninglyke kopſtuk,

omvangen met het randſchrift deezes tytels, ſtaat op de voorzy

de

LUDovicus xIIII, REx CHRISTIANIssIMUs.
LODEWrK DE XIV, ALLERCHRISTEL2 KS TE KONING.

De rugzyde verbeeldt den Ryn en Yſſel in eene zeer verbaasde geſtalte, zoo wegens het uytber
ſten van eene onverwachte donderbuy, als het verlaaten der in 't verſchiet verbeeldde verſchanſin
gen. Al het welke door dit randſchrift nog meer wordt opgehelderd:
-

PERRUPT IS BATAVIAE CLAUSTRIS. MD CLXXII.

DE GRENssz'ERKTEN VAN HOLLAND DooRGE BROKEN. 167z.
Dus een ruymer weg, door 't overtrek ingerukt, en had de ſteden Wageninge (4) (4)valk.
ken der ſtroomen, en 't onnut maaken Rhenen, Wyk te Duurſteede en Amers-

van de daarachter leggende beſchanſingen,
tot het voortzetten der reeds verkreegene

voordeelen, gebaand zynde, rukte hierop
de Maarſchalk van Turenne, naadat de
(1)Valk.
verward

Europa,
P28.47 I.

#

foort bezet. Van waar hy honderdzeſtig man #
naar Naarde zondt, 't gene hem by verdrag
hierop wierdt overgeleverd. En ofwel vyf
ligtgewapende Franſche ruyters vanhier
binnen Muyden, en de ſtad daardoor in
-

zynen zich van Knotſenburg hadden mees
ter gemaakt, (1) 's
daarnaa ten be eene zoogroote verwarring raakte, dat
leg van Aarnhem, en ſlaande eene brug men eenigen om te handelen naar Amers

#

beneden die ſtad over den Ryn, deed hy foort uytzondt, zoo wierp echter on
ze, zoodra ze door zyne benden aan de dertuſſchen (5) Maurits van Naſſou zich (s) valk:

landzyde omringd was, opeylchen. Al daarbinnen, ſtelde orde ter beſcherminge verward
les was daarbinnen in de uyterſte verſlaa en behieldt aldus die ſtad. Erger liep het #
genheyd en verwarringe, en ieder tot han met de ſterke ſtad Graaf af; mids die door
delen gereed: dus kwaamen eenige Gemag de bezetting verlaaten zich, op 't aanna
tigden uyt, ja ondertuſſchen eenigen van deren der Françoizen, by (6) Verdrag aan (@valk.
binnen tot die voortvaarendheyd ; dat, de zelve moeſt overgeeven. Terwyl dit #
eer 't verdrag getekend was, den Françoi in de Veluw en 't Sticht onder Turenne #.
(2) Valk.

zen (2) de Zavelpoort geopend, en de be voorviel, hadden de ſteden Kuylenburg

verward

Europa,
Pag- 467.

(3) Valk.
verward

Europa,
P33-474

zetting gevolgelyk krygsgevangen gemaakt en Buuren van de Françoizen, onder
wierdt. Op den zelfden tyd vertoonde den Graaf van Aſpremont, bezetting ont
zich Turenne voor Schenkenſchans, 't ge fangen, en was dit voorbeeld ook door
ne befaamd door zyne gelegenheyd en re die van Tiel gevolgd. Met dit geluk
gelmaatige veſtingwerken van alles, om een begunſtigd maakte de gemelde Graaf eenen
beleg te wederſtaan, wel voorzien was, aanſlag op de ſchanſen Voorn en Sint An
doch dat , mids de Slotvoogd maar dries, welke ſtraks, den tweeëntwintig
tweeëntwintig jaaren (3) telde, door oner ſten van Zomermaand, mids zy nietwel
vaare jongkheyd insgelyks wierdt overge voorzien waaren, de eene naa de andere
eeven. Ondertuſſchen was de Mark het Verdrag (7) der overgaave ſlooten W),
graaf van Rochefort met een ander gedeel De Françoizen dus van de geheele Betuw Europa,
te van Turennes leger de Veluw dieper meeſter zynde ſloegen, te Gent overWaal
den:#*
-

•
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Waal zynde getoogen, denderden van (zend (4) ſoldaaten in bezetting had. Niet 1672.
Hooimaand, onder het opzigt van den zoodraa waaren de loopgraaven geopend, (3) Valk.
Maarſchalk van Turenne, het beleg voor en eenige burgerhuyzen door de ingewor- #
uropa,
Nieumeege; 't welke de Staaten gemagtigd pene bomben in den brand geraakt, of het p###
hadden om papieren geld (1) te ſlaan, en verbaasd geworden vrouwvolk richtte eenen
aan, die van de on- #
waarin veertig benden te voet en vier te (5) geweldigen
-

(1) Reſol.
der Staat.

van Holl.

5 July
1672. fol.
25 I.

(2) Valk.
verward

Europa,

pag. 518.

"#

paarde, benevens de aangenomene Waard willigheyd der ſoldaaten, gelyk deeze Europa,
gelders, te ſamen (z)vyf- of zesentwintig van de overgaaf der ſtad gevolgd wierdt. P*8395:
honderd man, in bezetting lagen, en beſloo Tegelyk met Doesburg had de Koning
ten hadden zich wel te verweeren. Te ver door 't overige zyns legers, onder het be
geefſch dierhalven de ſtad zynde op leyd van den Hertog van Orleans, Zutfen

geëyſcht, wierden de loopgraaven geo doen berennen, en een- en andermaal
pend, het geſchut geplant, en de ſtads opeyſchen. De neerſlagtigheyd was alhier
werken heftig beſchooten. En hoewel de in den beginne zoogroot, dat men niet
belegeraars te voorbaarig trachtten in de dan om billyke voorwaarden te bedingen

(3) Valk.
verward
Europa,
PdB-52. I•

gracht te komen, en des ook terug ge bedacht ſcheen: doch door een en Johan
dreeven wierden, naamen zy echter, ſedert Koeleman tot dapperheyd zynde opge
het ontdekken eener myne, den bedekten wekt, beſloot men het beleg te willen af
weg, dien de bezetting te vroeg verlaaten wachten. Dus wierdt dat (6) door den
had, (3) optwee plaatſen in, beſtormden den gemelden Hertog ſtraks begonnen, en, de
wal en hechtten er de Myneerders aan, 'tge loopgraaven geopend zynde, onder de

(6) Valk.
verward

Europa,
pag. 5o5

ne van de overgaave der ſtad, en ſedert ook gunſt van de in de ſtad geworpene bomben
der ſchanſen Krevekoeur en Engelen, on de aanvechtingen in 't kort tot aan de
der billyke verdragpunten gevolgd wierdt. voorgracht voortgezet. En dewyl de Fran
De Franſche Koning, om perſoonlyk ook çoizen middel vonden om ze af te tappen,
deel in alle deeze overwinningen te nee ontzonk dien van binnen de moed: zulks

men, was ondertuſſchen, den zeſtienden den (7) vyfentwintigſten van Zomer- &#
van Zomermaand, met de overige Franſche maand het Verdrag der overgaave wierdt Europa,

benden, die totnogtoe te Emmerik vertoefd getroffen. Welke ongehoorde overwin-Pré 3°"
hadden, vandaar opgebrooken, en had het ning van zoo veele ſteden, in zoo kor
beleg voor Doesburg geſlaagen : 't gene ten tyd behaald, aanleyding tot het
met negen bolwerken, vier ravelynen, en munten van deezen gedenkpenning heeft

een hoornwerk geſterkt, ruym drieduy gegeven.

Het kopſtuk des Franſchen Konings, 't gene op de voorzyde gezien wordt, is omvangen in
den rand met dit omſchrift:

LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEWTK DE XIV, ALLERCHRISTEL? KS TE KONING.

De Koning, door eene vliegende Overwinning gekroond, houdt op de rugzyde in de eene hand
eene werpſpies, terwyl zync andere met loſſen toom eenen zeegewagen ment, onder dit opſchrift
in den bovenrand:

BATAVIA VICTORIIS PERAGRATA.
DE BETUW MET GEDUURIGE OVERWINNINGEN
D OOR RETS D.

1II. Deel.

Q,

Voorts
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Voorts leeſt men, op den voorgrond dier zelfde zyde, nog dit opſchrift:

-

XL. URBes DIEBus XXII. CAPT e. MD CLXXII.
4o. STEDEN IN 22. DAGEN VEROVER D. 167z.

De eerſte voorſpoed van zooveele over ke leger nietalleen Lochem veroverd,
winningen had de hooge voorneemens van maarook Deventer reeds den (5) zeſtien- (5)ont
den Biſſchop van Munſter, die hy van den berend was. In deeze ſtad had de #
overlang tegens de Vereenigde Geweſten Magiſtraat bereyds (6) voorheen, dit ge- ideal,
ontworpen, en tot welk eynde hy door 't vaar voorziende, nietalleen de Heeren Ka-##
) Reſol.
Franſche geld eene ontzaglyke krygsmagt meraars gemagtigd, om ſtads zilverwerk ##
-

-

op de been gebragt had, nietweynig be

en de oudſte drinkbekers ten meeſten dien-Deventer

gunſtigd. Want, als gemeld is, den oor

ſte der zelve uyt te zoeken, en daarvan #”

log aan den Vereenigden Vryenſtaat ver noodgeld te laaten munten, maarook
klaard hebbende, was dees krygszuchtige Dirk Stekke, Stedevoogd der zelve, (7) (7)ont
Kerkvoogd, door eenige Franſche en
-

ſedert voorleede Lentemaand de vervalle E#.

Keulſche benden ſedert verſterkt zynde, ne veſtingwerken zoo door de opontboo-I deel, .

(# uyt het Graafſchap Benthem tot op de (!) dene Boeren, als de Stedelingen en in de P****
# Brankligterheyde , zynde de beſtemde ſtad leggende Bezettelingen, met veel
Pag, 435 verzamelplaats, afgezakt, en, vandaar
zynde opgetoogen, den eerſten van Zo
mermaand, op den zelfden dag, dat de
Françoizen de vier gemelde ſteden aan den
Ryn belegerd hadden, met een deel zyns

yvers doen herſtellen. Welke laatſten,
benevens de in de wapenen gebragte Keur
lingen der ſtad, omtrent vyfenveertighon
derd man ſterk zynde, getrooſt ſcheenen
om het uyterſte te willen afwachten. Ze

legers ten beleg van Grol gerukt, terwyl ker geſchil (8) echter, tuſſchen de Krygs- #t
het andere, het Twentſche intrekkende hoofden gereezen, was zoogroot, dat Nederl.

de ongeſterkte ſtedekens Oldenzeel, Ot men in den beginne des belegs, tot onuyt-Eeel,
marſe, Enſchedé, Almelo, Delde, Goor,

ſpreekelyke ſchaade der ſtad, de buyten-"

en de ſtad en Heerlykheyd Borkelo vero werken verliet. Zulks de belegeraars hun
verde.

Grol vermaard door de voorheen

ne aanvechtingen langs drie kanten begon

(*) 1. Deel uytgeſtaane (*) belegeringen, was genoeg nen, geruſtlyk voortzetteden, en dus in
ſº
23,
II. Deel

zaam in ſtaat van tegenweer, door zyne 't kort zoodaanig voltooiden, dat zy den
# #69. (2) regelmaatige veſtingwerken en oor twintigſten van den overkant des Yſſels
#e logsvoorraad, doch had integendeel ge verſcheydene bomben (9) in de ſtad wier- (9)ont

#rl.
I. deel,

# 86.

-

-

brek aan bezetting: het welke, mids de pen: welke, mids haare uytwerking ver- #
hermi
burgery weygerde ter beſcherming
haarer ſchrikkelyk, en haar gebruyk nog weynig #
ſtad de wapenen op te vatten, de oorzaak bekend was, de oorzaak waaren dat men, Pag 2oo,

was, dat zoo ſterke plaats, hoewel on
der ruyme verdragspunten, op den negen
(# den dag (3), haaier inſluytinge aan de
# Munſterſche benden wierdt ingeruymd.

naa de verzochte vrygeleybrieven ontfan

gen te hebben, nog dien zelfden dag zeven
Gemagtigden, zoo uyt den Magiſtraat als

de Krygshoofden, om te handelen uyt

Pag,439. Die door dit goed begin aangemoedigd, zondt. Des avonds wierdt (1o) dus het (to) Ont
naa het beſchaadigde ten ſpoedigſte in Grol Verding getroffen, en, naadat het zelve, #.
herſteld te hebben, voor Breêvoort ruk zoo door den Magiſtraat als de gemeente, I deel,
ten: welkers moeraſſige grond de veſting was goedgekeurd, ook den volgenden dag #"
werken eene byzondere ſterkte byzet de Bergpoort den Munſterſchen ingeruymd.
tende, en byna ontoeganglyk maakte. En dewyl Deventer op deeze wyze reeds
Desonaangezien opende de Biſſchoplyke was overgegeeven, eer het hiervoor veror
benden, zoo veel eenigszins doenlyk was, dende noodgeld gemunt was, zoo wierdt

(i) valk langs twee kanten (4) daarvoor de loop

ſedert de Kameraar (11) Niland gelaſt #ls

# graaven, en begoſten den dertienden de deeze vierderhande noodſtukken ter ſom- #
# ſtad te beſchieten. De ſchaade, hierdoor me van negenhonderdzevenennegentig gul-#
aan der inwoonderen huyzen toegebragt, dens, zeventien ſtuyvers, en acht pen-"
was de oorzaak van eene gevaarlyke be ningen, van Lukas Lukaszoon Goudſmid

weeging onder de burgery, en die vervol ontfangende, die ten meeſten dienſte der
gens van de overgaafder veſtinge: temeer, ſtad uyt te geeven, en by 't doen zyner
dewyl er vaſte tyding was ingekomen, rekeninge te verantwoorden.

dat door het andere deel van 't Biſſchoply
I. II.
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I, II en III. Boven het jaar 1672, ſtaat op de voorzyden van alle drie, die het geheel, de
helfte, en een vierdedeel van een ryksdaaler gegolden hebben, een gekroonde Arend, zynde
het wapen dier ſtad. Doch op de tegenzyde van het grootſte ſtuk leeſt men deeze twee Neder

duytſche dichtregels, welke ter gedachtenis zyner muntinge naamaals, doorden gemelden Hendrik
Niland, daarin zyn geſneeden:
DOOR VrANDS MAGHT, EN PAAPS GEWELD 7,
VERKEERT ONS” G LANS IN

VIERKAN Dz GELD2.

IV. Dit vierde noodſtuk, 't gene my, naadat de drie voorgaanden reeds geſneeden waaren,
eerſt voorgekomen, en voor een achtſte gedeelte van eenen ryksdaler gangbaar geweeſt is, heeft

het zelfde munt- en jaarteken als de anderen, en vereyſcht daarom geen byzondere beſchry
ving.

Dewyl het Biſſchoplyke leger Deventer buyten de ſtad voeren. Toen (3) goldt (3)valk,
niet door geweld zyner ſoldaaten, maar

het Elburg, en, naadat dit zyn Verdrag #

door 't ingeworpen vuur veroverde, zondt gemaakt had, vervolgens ook Harderwyk, #
dat, ſtaande deeze belegering, eenige ben wiens werken vervallen en ſlechts door
den naar Hattem, een kleyn ſtedeken ge driehonderd gewapende burgers beſchermd
(1) Valk.
verward

Europa,

pag. 562.

legen aan de rivier (1) de Gift, 't gene wierdan (4), doch desonaangezien zoo wil- '#
ſlechts door zesenzeventig ſoldaaten en de het echter zich niet, dan naa't bedingen #
honderdtachtig gewapende burgers be van eerlyke voorwaarden, overgeeven, Pºg 387.
ſchermd wierdt. Echter gaaven deeze op waartoe twee Maagiſtraatsperſoonen naar
de gedaane opeyſching een moedig ant buyten geſchikt wierden, die vervolgens
woord; zulks die van buyten zich ge het verdrag der overgaave ſlooten. Hoe
noodzaakt vonden de loopgraaven te ope wel binnen Zwol twintig benden te voet
nen, het geſchut te planten, en de plaats (5) en zes te paarde laagen, zoo was ech- (5) valk.
vinnig te beſchieten. Doch dit was alles ter de vrees hier zoogroot, dat de Magi- Europa,
#
-

-

vergeefſch, totdat het geheele Biſſchoply ſtraat de Burgerhopluyden deed vergade- #.
ke leger daarvoor kwam, alswanneer zy, ren, hen het gevaar der ſtad, mids de
naa eenen vryen uyttogt voor de bezette nieuwe uytgevonde vuurwerken, vooroo

lingen, en het behouden van Vrydom gen ſtelde, ja, naa het ſamenroepen der
men, goed en leeven voor de burgers, be gezwoore Gemeente, eyndelyk goed
dongen te hebben, zich des avonds van vondt, aleer de ſtad nog wierdt aangetaſt,
den tweeëntwintigſten van Zomermaand met de Biſſchoppen (6) van Munſter en Keu- (6) Valk,
overgaaven. Doch onaangezien dit ge
(2) Valk.
verward

Europa,
pag. 5(4

len het Verding der overgaave, den zes- #

troffen Verding, zag de Magiſtraat door entwintigſten dier zelfde maand, te ſluy-#x
den Overſte (2) Nagel ſtadszilverwerk, ten. Geen meerderen moed betoonde die
't gene door de milde gift der Magi van Kampen, want als de Heer l'Espiere,
ſtraatsleden, zoonu zoodan was gegeeven, Burgermeeſter van Deventer, benevens
geweldlyk aanſlaan, en van 't Stadhuys hunne Gemagtigden, en eenen vyandly
Q 2.

ken

64
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ken Trompetter 's nachts tuſſchen den daarvan goudguldens, of ſtukken van

(NTvEET twee- en drieëntwintigſten in (1) die ſtad achtentwintig ſtuyvers, te laaten ſlaan.
Verward

Europa,
pag. 59O•

kwam, en de verwoeſting, door de inge
worpene bomben te Deventer veroor
zaakt, boven de waarheyd vergrootte,
ontzonk hen de moed zoodaanig, dat men

Dierhalven, naadat een lampet en een drink
beker aan den Hertog van Luxemburg, en
ook diergelyke twee zilvere ſtukken aan
den Graaf van Gacé, Stedevoogd der

goedvondt den volgenden dag, tuſſchen ſtad, waaren geſchonken, is al het overi
negen en tien uuren, eenige Gemagtigden, ge zilverwerk, uytgezonderd twee drink
om wegens het overgeeven hunner ſtad bekers en een lampet, die voor de ſtad be
Reſo
te handelen, naar Zwol aan den Overſten waard wierden, ten overſtaan (3) van de (3)
lutieb. der
Nagel te zenden. Welke, naadat die ver Heeren Crachſen, Stuirman, en de Voogd, # kan.
-

2 Ju
trokken waaren, omtrent drie uuren des midsgaders van den Geheymſchryver Rut pen
ii 1672.

naamiddags met eenig volk voor die ſtad ger van Breda, geſmolten, en te ſamen drie
kwam, en de zelve door eenen Trompet honderdvierennegentig mark van tweeën

(2) Valk.
verward

Europa,
pag. 59I.

ter liet opeyſchen. En ofwel die # dertig loot zwaar bevonden; 't welke in
nen te kennen gaaven dat zy bereyds eeni gehalte zynde gebragt op acht penningen
gen om te handelen naar Zwol gezonden en twee greyn, en in het gewigt of mark
hadden, traden zy echter, op de (2) twee twaalf goudguldens, weegende honderd
de opeyſching, in onderhandeling, en vierenvyftig engels, tot verbetering van
hebbende het verdrag getroffen, eer de twee engels, zoo zoude het geſmolten zilver
naar Zwol gezondene Gemagtigden weder aan het hieronderverbeelde noodgeld drie
terug gekomen waaren, ontſingen zy be duyzendzeshonderdvyfendertig guldens en
zetting van den gemelden Overſte. En de zes ſtuyvers hebben uytgebragt. Hoewel
wyl men wiſt hoe hy , tegens het ge my by herrekening,en uyt nader ingenomen
maakte Verding, weynige dagen te voore bericht is gebleeken, dat deeze uytreke
ſtadszilverwerk van het Stadhuys te Hat ning niet volgens den vereyſchten eſſay o
tem vervoerd had, zoo naamen de Burger gemaakt is; jaa al zoo weynig als dat het
meeſters, Schepens, en Raaden van Kam gemelde zilver tot het munten van goud
pen een Beſluyt, om al het ſtadszilver guldens zoude gebruykt zyn, dewyl alle
werk in handen van den Burgermees deeze noodſtukken ieder byna tweemaal
ter Harn als Muntmeeſter te ſtellen, en die waarde bedraagen,

(*) I. Dee

Op de eene zyde ſtaat, onder het wapenſchild van Kampen, de naam dier ſtad, en op de an
dere zyde, dewyl men, over (*) vierennegentig jaaren, in den Spaanſchen oorlog ook van ſtads

fel. 259.

zilverwerk noodgeld gemunt had, dit opſchrift:
NECESSITAS

ALTER A. 167z.

TWEEDE NOODZAAKELTKHETD. 1672.

Nog op denzelfden dag dat Kampen zich ſchoppen van Munſter en Keulen aanboo
had

"# ſchreef de

Heer Roe

den, (4) wegens de onderwerping van ge (4)Valk.
link , Griffier van Overyſſel, uyt den heel Overyſſel in te gaan. Welke bekend. verward
naam van de Ridderſchap en ſteden van maaking van die uytwerking was, dat alle Europa,
dat Geweſt, aan alle de

#

die zich

de overige ſteden en ſterkten van dat Ge- ****

den vyand nog niet hadden onderworpen, weſt als Vollenhove, Steenwyk, Haſſelt,

ten eynde die in allen ſpoed haare Gemag Geelmuyde, Zwarteſluys , Blokzyl ,
tigden wilden zenden, om by te woonen Kuynder en Roveen zich aan die Kerk
het ſluyten van het Verdrag, dat de Bis voogden onderwierpen. Welke, alvoo
TCn
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ren zy den oorlog tegens de Vereenigde Dus wierdt, nog ten zelfden dage dat 1672,
Geweſten verklaarden, met den Koning Harderwyk was overgegaan, die ſtad voor TT

(1)Valk.
verward

Europa,
pag. 57 I•

van Vrankryk wegens de Landen en Ste den Franſchen Koning, door den Hertog
den, die men ſtaande de zelve ſtondt te van Luxemburg met veertig ſoldaaten, in
veroveren, een onderling Verbond van bezit genomen, zooals hy ook te voore
verdeeling hadden aangegaan: volgens 't Elburg gedaan had: alwaar de Markgraaf
welke de Franſche Koning alles zoude heb van Chamilly, den tienden van Hooi
ben wat er legt tuſſchen (1) de Maas, den maand in die ſtad komende, den volgenden
Waal, den Ryn, en den Yſſel, met de dag met den Magiſtraat, uyt den(2) naam (#) Val:
ſteden Zutfen en Doesburg, en alle de zyns Konings, een nieuw Verbond ſloot. #
Landen en Plaatſen, die de Vereenigde Ge Om de zelfde reden ziet men ook de ſtad pag. 506.
weſten gezamentlyk in Brabant bezaaten. Deventer, benevens Nieumeege, Graaf,

En dewyl, volgens deeze verdeeling, Bommel, Orzoy, Rynberg, Wezel, Emme
nietalleen de ſteden Hattem, Elburg, en rik, Schenkenſchans, Aarnhem, Doesburg,
Harderwyk, maarook Deventer aan den en Zutfen, als door de Franſchen gewon
Koning van Vrankryk toebehoorden, zoo nen op deezen penning geſteld , hoewel
waaren de zelve niet zoodra door de Bis het zich aan de Biſſchoppen van (3) Mun- (3) Valk,

ſchoplyke krygsmagt veroverd, of men ſter en Keulen, doch geenszins aan den Ko- #
zag ze ſtraks aan de Françoizen inruymen. ning van Vrankryk, had overgegeeven. Pag, 559.

I. Wiens geharnaſt borſtſtuk, op de voorzyde verbeeld, met deeze tytelen in den rand is om
vangen:

LUDovICUs MAGNUs, FRANc 1e, ET NAVARRA
REX; PATER PAT RIAE.

ZODEW2 K DE GROOTE, KONING VAN VRANKRTK
EN NA VAR RE, VADER DES VADERLANDS.

Binnen de afbeeldingen en naamen der twaalfzoo even gemelde ſteden ziet men op de rugzyde,
den Franſchen Koning, als door een en anderen Dierekring (*), dcn Zonnewagen mennen, onder (*)zodia
C/45,

dit bovengeſtelde (4)

## van den Heldendichter:

-

(4) Virg.
AEn eid,

lib. 1.

yſu 746.

SOLISQUE LABORES.

'DE WERKEN DER ZONNE,

III. ZDeel.

R

II. De
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II. De tweede, dien eenigen mede op het zelfde voorwerp, door den vermaarden Penning
maaker Roettier meenen gemunt te zyn, heeft, rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, dee
zentytel in den rand van 't voorſtuk:
LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEW YK DE GROOTE,
(1) Ovid.
Metam.

ALLERCHRISTEL rKs TE Kow.ING.

Op het ruggeſtuk ziet men den zelfden Vorſt als eenen anderen Phebus den (1) Zonnewagen,

oven den aardkloot en in het teken van den Leeuw, mennen. Onder op den voorgrond ſtaat
yſ go & het Franſche wapenſchild, en in den bovenrand tot byſchrift:
lib. II.

6o. &

X'ſ: 399.
ASSIDU HTAS.

GE DUURZAAMHETCD.

-

Doch deeze wierden ondertuſſchen nog haaren perſoon als haare goederen in 's
al vergroot: want als de Prins van Oranje, Graavenhaage, de noodige (4) brieven Reſo!.
op uytdrukkelyk bevel der Vereenigde van veyligheyd te verzoeken. Ja haar #
verzocht
van denbrieven
Staat van
Holl.
Staaten, met zyn aanbetrouwde leger Kleynzoon
verlof, om zelf
nietalleen
diergelyke
#
y
naar de Hollandſche grenzen trekkende
Uytrecht verliet, zoo zondt dit eenen by den Koning voor zyne ſtad Graaf te fol. 16o.
(2) Valk.
verward

Europa,

pag. 628.

Trompetter (2) aan den Franſchen Ko moogen verwerven, maarook met den
ning, om te hebben vrygeleybrieven voor zelven, naar 't voorbeeld van den Staat
hunne Gemagtigden, welke den zesen zelf, over (5) zyne belangen te handelen. R
twintigſten van Zomermaand, zoo voor Wat den gemeenen man aanging, by die #
zyne ſtad als het geheele Geweſt, het ſtondt de doodſchrik als op ieders weezen #l.
Verding der overgaave ſlooten, terwyl afgemaald: ja de opgevatte vrees(6) was #l.
die ſtad van den Markgraaf van Roche zoogroot, dat de minſte in 't veld ontdek-#ven,

(3) Valk.
verward

Europa,
Pag,029.

fort honderd (3) Koninglyke buſſchieters te menſchen ſtraks voor vyanden aangezien S#
tot bezetting had ontfangen. Wanneer wierden, en dit bequaam was om alle #op,
in de
de wapenen,
wapenen evenals
Is het
gers in
het Pegº'6.
de tyding van alle deeze byna ongeloove de Burgers
lyke tegenſpoeden en verliezen tegelyk minſte gerucht alleen geheele ſteden op de
met des Prinſen leger in Holland kwam, been te helpen. Erbarmelyk was, ook
was de ontſteltenis aldaar onbeſchryvelyk: de ſtaat der vlugtelingen, van welke ſom
zulks des Prinſen Grootmoeder, tot geen migen, naa 't verliezen van huys en haaf,
kleyn ongenoegen der Staaten, aan de alleen met pak en zak, anderen verzeld
zelve bekend maakte van zins te zyn, om van 't uytgeſchudde huysgezin het weyni
by den Koning van Vrankryk, zoo voor ge ontkomen vee, en onzeker waar ver
-

blyf
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blyf te zullen vinden, by hoopen kwaa Hooge vergaderingen naar Amſterdam, 1672.
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men aandryven.

Het geloei der verhon als ook den oorlogsvoorraad van Delft T5

gerde beeſten, het geween der aan de ledi derwaart over te voeren. Zynde nog door
ge borſt leggende kinderen, en het gekerm die van Holland beraamd, en den volgen
der mannen en vrouwen, wier echtgenooten den dag door de Algemeene Staaten goed

door de krygslieden waaren mishandeld of gekeurd, drie Afgezanten naar Engeland af
omgekomen, vervulden aller aanſchouwe te vaardigen, om te verneemen, wat voor
ren harten zoodaanig met ſchrik en vree middelen het zyne Majeſteyt zoude gelie
ze, vooral der zulken, welke op 't platte land ven voor te ſlaan, om tot eenen Vreede
woonden, dat men nergens veyligheyd te komen ; midsgaders de Heeren (3) de (3) Reſol.
dan in de beſlootene ſteden waanende te Groot, van Gent, Odyk, en Ek, aan #
(1) Ont

vinden, het alle in zoo groot getal op een den Koning van Vrankryk af te zenden, #"
vlugten ſtelde, dat byna geene ſchuyten om te hooren wat zyne Majeſteyt (4) van 16%. fol.
of wagens meer om geld te bekomen, (1) den Staat begeerde. Volgens dit Beſluyt, #valk.

roerd

Nederl.

I. deel,
Pag. 274

de wegen en vaarten met de zelve over verreysden de drie eerſtgemelde Heeren naar verward
kropt waaren, en men in ſommige ſteden ge
en de vier laatſtgemelden den #
noodzaakt was by nacht de poorten te laa zeſtienden van Zomermaand, uyt 's Graa
ten openſtaan om den vlugtelingen den venhaage naar Woerde; vanwaar zy, naa

#

vereyſchten in- en doortogt te verzorgen. 't bekomen der vereyſchte Vrygeleybric
Valk.
Geduurende deeze algemeene verbaasdheyd ven, onder de hoede van twintig (5) ruy (5)
verward
gaven verſcheydene hunne goederen in de ters zich naar 't Franſche leger voor Does- #

beſlootene ſteden aan de zulken te bewaa

burg begaaven, en aldaar ſlechts by Lou- pag. 642.

ren, die hen zelfs nieteens bekend, en zy
dus buyten ſtaat waaren om de zelve naa
maals ooit te konnen wedereyſchen. An
deren, die hun goed en kinderen onder

voy en Pompone, Geheymſchryvers van
Staat, doch geenszins by den Koning zelf
konden gehoor verwerven. Welke dus het
vermaak had van die gene zyne goedheyd
het opzigt van dienſtknechten en meyden althans te zien aanzoeken, wier nogon- (6) Oor
buyten 's Lands zonden, raakten, met langs gehouden gedrag, ſtaande de Vreede-#

vermeerderinge huns geſlachts, bywylen handeling te Aken, hem als onverdraage-van den
tegelyk het eene en het andere quyt.

lyk (6) voor zyne glori, en als quetſen- #.

Met een woord, de Staaten van Holland de het Kroonrecht aller Koningen had toe- (7) Hiſt
(2) Valk.
verward
Europa,

pag. 639.

zelfs, zich in 's Graavenhaage niet langer geſcheenen, doch welke beleediging hy #"
veylig achtende, hadden reeds den veer thans betuygde, volgens den inhoud dee-dewyk
tienden van (2) Zomermaand beſlooten, zer drie penningen genoegzaam op eenezoo #*",
hunne eygene en alle andere 's Lands ongehoorde wyze (7)gewroken te hebben. #"

I. Zyn kopſtuk is op den eerſten omringd met deezen tytel, die in den rand der voorzyde gelee
zen wordt.

LUDovICUs

XIIII, REX CHRISTIAN ISSf MUS.

LODE WTK DE XIV, ALLE RC HR IS TE LTKS TE KON IN G.
R 2

Op
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1672. . Op de rugzyde ziet men eenen geknotten boom, behangen met den afgeſtroopten huyd eens
-*- Leeuws, en den losgemaakten Bundel van zeven pylen, te ſamen gedekt met eene Muurkroon,
waarop ſtaat, URB Es XL. CAPT AE: 4o. STEDEN GEWONNEN. De neerſlagti
ge Vrouw met ontblooten boezem, en in treurige geſtalte, verbeeldt het Vereenigd Nederland,
evenals de nevensſtaande koe, de pakbaal, het anker, de viſſchersboot en netten, de eygenſchap
pen van het zelve te kennen geeven. Het randſchrift luydt aldus:
ULTOR REGUM.
VVREEKER DER KONING EN.

Om nu te weeten waarin deeze wraak der Koningen beſtaat, zoo leeſt men op den voorgrond
des pennings dit opſchrift:
BATAVIA DEBELLATA. MD CLXXII.

NEDERLAND VERWONNEN. 167z.

II. Op het voorſtuk van den tweeden, die een legpenning is, leeſt men in den rand, rondom
het Koninglyke borſtbeeld, deezen verſchillenden tytel:
LUDO VICUS MAGNUS REX.
KO NVING LO DE WTK DE GROOTE.

Het zinnebeeld van 't ruggeſtuk is het zelfde, uytgezonderd dat de beelden een # anders
verſchikt zyn, en het geen opſchrift op den voorgrond, maar alleen in den bovenrand dit byſchrift
heeft:
U LTOR REGU M.

WREEKER DER KONINGEN.

Zº

*-

/

SAargew: A-zº-2-,
- ---- --

S BATAviA - DEBELLATA S M - DC • LxxII - -SS

- "waar ''. ---

N

III. De rugzyde van den laatſten heeft de zelfde om- en opſchriften als de tegenzyde van den

eerſten, en de zelfde verbeelding als die van den legpenning, doch op de voorzyde's Konings fier
lyke beeldenis met eene Zon op de borſt, binnen dit randſchrift:
LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEWYK DE GROOTE, ALLERCHRISTELTKS TE KONING.
Naa
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Naa verſcheydene handelingen met de den Staat ontzenuwd, 't was nog tyd die 1672.
"---

(1) Valk.
verward
Europa,

pag. 643

Franſche Staatsdienaaren gehouden te heb te herſtellen, en tyd winnende alle tydly
ben, kwam de Groot, de drie andere Ge ke hulpmiddelen by de hand te vatten,
zanten in 't leger des Franſchen Konings om, verder op den Hemel vertrouwende,
achterlaatende, des morgens van den vyf over de zelve de Hemelſche zegeningen te
entwintigſten van Zomermaand, weder verwachten. Geen mindere dapperheyd,
in 's Graavenhaage en in de Vergadering en (5) dat de moed der oude Batavieren by
(1) der Staaten van Holland, die hy be hen nog niet was uygebluſt, deeden ook
kend maakte, dat de Koning met hen de overige Leden, als onder anderen de

weygerde te handelen, ten waare zy vol

Heeren Johan Korver,

(5) Valk,
Verward

Europa,
Pag, 046:

Kornelis Graaf

komenlyk tot alles gevolmagtigd waaren: land, Johan Hudde, Vinçent van Bronk
vertrouwende dat zyne Majeſteyt de ze horſt, Niklaas Witſen, en Kornelis Bak

ven Vereenigde Geweſten wel by hunne ker, Grootvader en Naamgenoot van den
1723.
regeering zoude laaten, indien men aan thans een- en (6) andermaal Schepen dier (6)
en 1725.
haar de Landen, door die Geweſten in 't

ſtad, en grootſten Bezitter van 's Lands

gemeen bezeeten, wilde afſtaan, en de legpenningen, blyken. Niklaas Tulp (7) (E#
(2) Valk.
verward

Europa,
Pag. ( 45

(3) Valk.

koſten des oorlogs vergoeden. Als men, ook, als de Oudſte en Eerſte van allen, #
op dit bericht, en over een ſtuk van die hoewel hem het bloed door de hooge jaa-Pagodi:
aangelegenheyd met veel ernſt (2) in de ren in de aderen als geſtremd was, beweer
Staatsvergadering van Holland nog dien de met zooveel naadruks het zelfde, dat
zelfden dag tot beraad tradt, verklaarden zyn moed by die gelegenheyd, niettegen
de Gemagtigden van Amſterdam, ziende ſtaande zyn gryze ouderdom, nog vry
dat de meeſte Steden tot het geeven van de grooter dan 't getal zyner jaaren bleek te
verzochte volmagt neygden , nietalleen weezen. Dees Niklaas Tulp, dus ge

daartoe geenen laſt te hebben; maarook naamd naar 'thuys de Tulp, ſtaande op
eenigen der zelve, ten (3) ſpoedigſte naar de Keyzersgracht, en waarin hy gewoond

verward

JEuropa,

Pag- 647.

Amſterdam gereysd zynde, gaaven aan de heeft, was in zyne jeugd een Wondheel
Heeren Burgermeeſters, en de zesendertig der: maar zynde begaafd met een verſtand
byeengeroepene Raaden, van dat voornee tot hoogêre zaaken bequaam, en de La
men kennis. Ieder ſtondt verbaasd wegens tynſche taal op eene wonderlyke wyze
die bekendmaaking, en lieten de Oudbur magtig, maakte hy ſedert als Geneesheer

germeeſter Gilles Valkenier en de Hoofd zoogrooten voortgang, dat hy goedvondt zy-

.. -

verward
Europa,

ſchout Gerard Haſſelaar zich (4) daarte ne gedaane waarneemingen aan (8) zynen #
gens met veel naadruks hooren, betuygen Zoon Peter toe te eygenen, en door de obſervat,

pag. 645.

de onder anderen, 's Lands zaaken nog

(4) Valk.

drukpers in 't licht te geeven. Door zyn #

zoozeer niet verloopen te zyn, dat men gedrag te voore reeds eenen doorluchtigen Anfiel.
daarom eene Vryheyd, zoo dier verkree naam verkreegen hebbende, was hy in 't 1641.

gen, zoo moedig eertyds beſchermd, en jaar zeſtienhonderdtweeëntwintig Raad
iedert zoo roemryk ſtaande gehouden, zyner geboorte ſtad geworden, en bereykte

thans zoo lafhartig zoude overgeeven, en tweeëndertig jaaren daarnaa het Burger- ocon
't juk eener eeuwige dienſtbaarheyd op meeſterſchap; eene waardigheyd, die #elyn
zich neemen , wegens welke onverant hem ſedert (9) nog driemaals, volgens de #
van Am
getuygenis
van
deezen
penning
is
opgedraaſterdan
woordelyke lafhartigheyd de naakomeling
ſchap hunne gedachtenis met recht naa gen, welke, mids hy thans vyftig jaaren #.
-

-

-

-

-

-

-

maals ſtondt te verfoeijen. Hadden de aan elkandere Raad van Amſterdam ge- # 378 *
voorige en uyt onderlingen naayver ge weeſt was, in dit jaar daarop ter gedachte- #
#
ſprootene verdeeldheden de krachten van nis gemunt is,

(ro)Com
melyn
Holland
Beſchryv.
's Mans borſtſtuk, die in 't volgende jaar (10) ook Gemagtigde Raad der Staaten
wierdt, en in den jaare zeſtienhonderdnegenenzeventig overleeden is, verzierd met den Burger- van Amſt:
meeſter- foi.31o:
III. Deel.
Van
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! *7* meeſterlyken tabbaard ſtaat op de voorzyde, in wier rand dit jaarſchrift geleezen wordt:
NI Co L A Us TV LP1 Us, AMs T ER DAM EN s1s, Co Ns U L IIII,
sE NAT o R ANN Is QVINo VAG IN TA.

NIKLAAs TULP, AMSTERDAMMER, VIERMAALs

BURGERMEEsz ER, EN VrFTIG JAAREN RAAD.
(1) Virg.
AEneid.
Jib. VI.

Op de rugzyde ſtaat een zeerhooge platanus of ahornboom, met zynen top door de wolken
ſteekende, en in den rand deeze ſpreuk van den Mantuaanſchen (1) Heldendichter te leezen:

3. 114

VIRES ULTRA SORTEMQUE SENECTAE.
BOVEN DE KRACHTEN EN DEN STAAT DES OUDERDOMS.

En waarlyk kwam het gehouden gedrag wierden verſcheydene welgewapende uyt
van den Magiſtraat dier ſtad geheel over leggers op 't Y, op 't Pampus, en op de
een met deeze heldhaftige betuyginge: Zuyderzee gehouden, en laſt gegeeven,
want zoodra men hier

# dat Naar

om, zoodra de Franſchen ook in Noord

de aan de Franſchen was overgegaan, deed holland en Waterland wilden doorbreeken,
(2) Valk.
verward

Europa,
pag. 7o6.

die, volgens Beſluyt op dien morgen (2) het Tolhuys aan de Volewyk af te bran
genomen, onder beleyd van de Heeren den, en den weg vandaar naar Buykſloot
Graafland, en Bronkhorſt, met hulpe van op veele plaatſen door te ſteeken.

Om

eenige gewapende burgers, den Diemer welk laatſte te beter te konnen uytvoeren,
meerſchen dyk, en onder 't beleyd van de zeſtien benden bootsgezellen, ieder hon
Heeren Maarſeveen en Kapelle desgelyks derd koppen ſterk onder het bevel van
dien van den Amſtel, door vyftig of zeſtig den Admiraal Zweerts als Kornel, wierden
graavers, doorſteeken; terwyl de Heeren aangenomen: welke met ſnaphaanen en
ten Grootenhuys en van Nek zich met ſabels gewapend de voornaamſte plaatſen

eenige ruyteren naar de Bylemermeer be aan den waterkant bezet hielden. De we- .
gaaven, om die onder water te zetten, en gen ter wederzyden van den Amſtel wier

dus den vyand te beletten zich aldaar den, op 't bevel der Heeren Ranſt en
neêr te ſlaan. Dus alle de ſchoone omge Roch, doorgegraaven, en die ſtroom zelf

legene buytenplaatſen en luſthuyzen aan 't nietalleen door eenige uytleggers verze
water ten beſte geevende, wierden met de kerd, maarook, onder het beleyd van de
hooge vloeden de ſtadsſluyzen telkens Heeren Boreel en Niklaas (3) Witſen, by (3) Valk.

open- en dus al het omleggende land onder den Omval afgepaald. Dees laaſtgemelde #
water gezet, de toegangen vergraaven, de was Broeder van Kornelis Witſen, die in pag: #.
bruggen afgebrooken, de wegen ver dit jaar door de Françoizen op 't ſlot Kroo
ſchanſt, en de drie voornaamſte toegan

nenburg gevangen genomen, en te Uyt

gen, als de weg naar Haarlem by 't huys recht in eenen ſtinkenden kerker geſmee
ter Hart, die van den Overtoom, en die

ten (4) wierdt, en waaren zy beyden (Ecom

naar Muyden en Weeſp loopt, by de

Zoonen van Kornelis Witſen, welke in 't #..
Amſterdam, zeven jaaren laater Raad dier #

Schulpbrugge met opgeworpene ſterkten jaar zeſtienhonderdzesendertig Schepen te #!'
verzekerd. Alle de # rondom de
ſtad en 't Peſthuys wierden geveld, het ſtad, in (5) 't jaar drieënvyftig zelf Bur- #:

hout en de zeylen der zaagmoolens bin
nen de ſtad gevoerd, en die maaralleen
nog ſtaande gelaaten, op belofte der ey
genaaren van ze zelfs te zullen in brand
ſteeken, zoodra de vyand nogmeer beſtondt

germeeſter, eyndelyk nog over vyf jaaren #..
Hoofdbaljuw aldaar geworden, en, heb- #'

bende Kornelia Opt tot Vrouw gehad, in #
jaaren, #.
den ouderdom van drieënzeſtig #
374 en

volgens de getuygenis van deeze

-

-

te naderen.

-

S.,

Opdat de ſtad ook van de gen, in zyne geboorte ſtad over drie jaa- ”

waterzyde niets zoude te vreezen hebben,

ren overleeden was.

-
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I. De rand van den eerſten voert, rondom zyn borſtbeeld, waarmede de voorzyde beſtempeld
is, dit omſchrift,

-

CORNELIUs WITSEN, JvR is Consult vs, AMSTe LoDAMensis,
PRAETOR, CONSUL, SENATOR, OBIIT MDCLXIX,
-

AETAT is LXIII.

-

koRNELIs Wars EN, Rechtsgeleerde, AMsºrex DAMMER,
Hoo FDBALj UW, BURGERMEEs z'ER, EN RAAD, Is

oVERLEED EN 1669, oUD 63. JAAR EN.
De tegenzyde vertoont de beeldenis zyner Gemaalinne, en de rand bevat dit omſchrift:

Co RNE L1 A OPTIA, Co Nsu L1s Co RNE L11 WITSEN CoNJ Ux.
KORNELIA OPZ, VROUW VAN DEN BURGERMEESTER
KORNEL IS WITSEN.

II. De tweede heeft de zelfde voorzyde, en zyn gehelmd # op de tegenzyde, be
ſtaande de rechter helft uyt eene halve witte leli op ccnen rooden, en de ſlinker uyt een wit
kruys op eenen blaauwen grond, boven eenen wimpel, beſtempeld met deeze zyne gewoonlyke
zinſpreuk:

-

-

- ,

•

-

-

-

•

CANDIDE ET CORDATE.

OPRECHT- EN WTSL2 K.

S 2

En
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*,

#

En dewyl
in 't jaar (1) zeſtienhonderdvierenvyftig, en de drie volgenden nietalleen als Ge
magtigde des Lands in den Zecraad aldaar, maar ſedert ook in zeſtienhonderdvierenzeſtig en de

(1) Com
twee (2) volgende jaaren
melyn
Beſchryv. men voorts tot randſchrift:

wegens Holland in de Algemeene Staaten heeft zitting gehad, leeſt

van Am

ſterdam,

fol. 313.
(2) Com
melyn
Beſchryv.

PRIMUM AD SENATUM SUPREMUM MARIT1M u M,
POST EA D o M IN o R U M ORD IN U M G EN ER AL I U M.

van Am

DELEGATUS,

ſterdam,

fol.312.

GE MAG TIG DE EERST IN DEN HO OGEN ZEE RAAD AL DAAR,
EN DAARNAA TER VERGADERINGE VAN DE HEEREN
ALGEMEE NE STAATEN.

Aldus Amſterdam van buyten verzorgd lont, en buskruyd in bedekte en onder
zynde, wierdt ook geen mindere orde aardſche kelders naar de wallen gebragt,
daarbinnen geſteld. Want men liet de wallen die met pinnen en ſtormpaalen voorzien,
met borſtweeringen en banketten omtrek de grachten gezuyverd, ſlagboomen voor
ken, de onaangevulde bolwerken en gor de poorten gemaakt, en, vermids door de
dynen met aarde vullen, waartoe nietal aanhoudende droogte der meeſte burge

leen de burgers onder hunne Hopluyden, ren regenbakken ſlecht voorzien waaren,
(3) Valk.
verward

Europa,

Pag 7o8.

als zy van de wacht vry waaren, wierden onder het opzigt van de Heeren Bonte
gebezigd, maar zelfs ook de grootſte jon mantel en Witſen met twee of drie groote
gens(3)uyt de verſcheydeneWeeshuyzen. Fluytſchepen, alle de Brouwers ſchuyten,
De Doopsgezinden, wier tederheyd van en ſtads ſleepers, een goede voorraad van
geweeten en kerkleer hen het behandelen verſch waater van de Vecht by tyds in de
van 't geweer verboodt, ſloegen nu des te ſtad gehaald. Om de ruſt der zelve te be
yveriger de handen aan de ſpade, waartoe waaren, rechtte de Magiſtraat, onder de
ook de paarden en wagens van eenigen, Heeren Dirk Tulp, Hendrik (5) Hooft, Govak
die ze hielden, met veele bereydwillig en Johan van Vlooswyk, niet alleen drie verward
heyd geleend wierden. De wallen, die vrywillige ruyterbenden uyt de Burgerye Europa,
pag. 798.
men met tweehonderd meeſt metaale op, maar het hoogekrygsbevel der ſtad

ſtukken geſchut beplant had, wierden met aan den Heer van Beveren zynde opgedraabeddingen voor 't kanon, met vuurpannen gen, zoo deed dees alle de burgerwachten

om by nacht in de grachten te konnen lich

verdubbelen, en is naamaals, als het ge

ten, en met ſchildwachthuysjes en lootſen vaar over was, aan ieder der in de wapenen
(4)Valk.
verward

voor de Konſtapelsen Buſſchieters voorzien. geweeſt zynde burgeren, een dusdaanige
Naar het getal van het op den wal gevoer penning tot een teken van gehoudenis,
de geſchut, wierden ook allerhande ge wegens hunne betoonde trouwe en be

Europa,
Pag,799.

reedſchappen als kogels, ſchroot, (4) weeze gedienſtigheyd, uytgedeeld.

Tart des vijands razernij,

En ſtaet moedig dag en nacht
Voor de vrijheit op de wacht

#

AllDies wortaenhaertrou met recht
4.

2

Amſterdam ſtaat op de eene zyde, terwyl de vyandlyke vlooten en legers in 't verſchiet gezien
worden, binnen eenen welgeſlooten tuyn met helm, ſpeer, en ſchild, in de gedaante eener vrou
we, gewapend, onder dit woord:
-

VIGILANDO.
AL WAAKEND E.

De

'
-

:
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De andere zyde, die geene verbeelding heeft, voert, boven eenen lauwerkrans en twee zeegetak- 1672.
e-Aus

ken, dit zesregelig gedicht:
D'AMSTERDAMS CHE BURGERT

2TART DES VTANDS RAZERN r;

-

EN STAE T MOEDIG DAG EN NACHT'

Voo R DE VRrHE 17 o P DE WACHT:
DIES Wo RZ AE N HAER TROU MEz RECHz'
DEEZE PENNING TOE GE LEGT.

Volgens en met dit kloekmoedige Be ten met Vrankryk gemaakt, te zullen in
ſluyt keerde de Heer Hop, Loontrekkend laaten, maar den Prins van Oranje verzoe
Raadsman der ſtad Amſterdam, weder ken van hen met zyne aanhangeren te wil

naar 's Graavenhaage, en verſtaande hoe len komen beſchermen. Dit Beſluyt wierdt
dat, geduurende het afweezender Amſter de Regeeringe aangebooden, en door de
(1) Valk.
Verward

Europa,
Pag- 645.

damſche Gemagtigden, in de Vergadering
der Staaten van Holland, by meerderheyd
van ſtemmen, op den voorgen (1) dag in
de verzochte volmagt niet alleen was be

Staaten van Zeeland, den negenentwintig
ſten van Zomermaand, een zeer kloek

moedige brief aan die van Holland en
Weſtvrieſland geſchreeven , in welken
zy
onderanderen betuygden: dat de Vry
willigd, en dit Beſluyt in de Algemeene
Staaten zynde gebragt, ook aldaar op ge heyd een der koſtelykſte panden was, die

lyke wyze overgehaald, maar dat ook de men in de werreld kon bezitten, en dus by
verzochte volmagt aan den Heer de Groot hen te waardiger moeſt geacht worden,
was overhandigd, en hy daarop nog dien naarmaate zy ten koſte van zooveel goeds

morgen naar den Koning van Vrankryk en bloeds, door der Voorouderen
vertrokken, zoo deed die,den zevenentwin verkreegen was.

#

Des dat alle Bewinds

(5) Ont
tigſten van Zomermaand, in de Staatsver mannen (5) der Regeeringe verpligt waa roerd
gadering van Holland, uyt den naam zy ren de wettige Regeering ſtaande, en het Nederl.
I. deel,
(2) Valk.
verward
Europa,

Pag. 049

ner ſtad, (2) op de allernaadrukkelykſte lighaam van die byeen te houden, zonder Pag- 312,
wyze daar tegens # aantuyging: gelyk daarvan eenige Landſchappen te laaten af
ook de Gemagtigden der Staaten van ſcheuren, maar integendeel toe te leggen

Vriesland, Groeninge, en Zeeland, in de om de althans afgeſcheurde ledemaaten door

Algemeene Staatsvergadering 's daags te

alle bedenkelyke middelen wederom daaraan

voore insgelyks tegens het zelfde Beſluyt te hechten. Dierhalven betuygden zyſe
Ont
roerd
gedaan hadden. Want niet zoodra had dert in eenen tweeden (6) brief, nooit te (6)

men in Zeeland de eerſte bezending van zullen bewilligen in het overgeeven van Nederl.
deel,
den Heer de Groot aan den Koning van eenige eylanden, ſteden, of grensveſtingen, I.pag.
313
Vrankryk vernomen, of des zelfs Staaten zonder welke de dierbaare panden van den
(3) Valk.
verward
Europa,

pag. 656.

zonden eenige Buytengewoone Gemagtig Godsdienſt en de Vryheyd niet zouden kon
den naar 's Graavenhaage, zoo aan die (3) men gehandhaafd, maar de geheele Staat,
van Holland als aan de Algemeene Staa door zoo lafhartig beſtaan, in eene eeu
ten, om hen op de allerkrachtigſte wyze wigduurende ſlaverny geworpen worden.
de begonne handeling met Vrankryk af te Des beſlooten zy liever het gevaar van het
raaden: maar ziende, onaangezien alle verſlindende zwaard te ondergaan, dan

hunne aangewende poogingen, den Heer zich aan deeze ſchanddaad ſchuldig te maa
de Groot met de bekome volmagt weder ken; verhoopende nog door Gods genade en
naar den Koning van Vrankryk vertrek byſtand te zullen gered worden. En om daar
ken, verreysden de Buytengewoone Ge toe ook alle Amptenaars, Krygsluyden en

magtigden ten ſpoedigſte weder naar Zee anderen, die in eenige bezolding des Lands

(4) Valk.
verward

Europa,

land. Alwaar te Middelburg omtrent hon
derd der vermoogendſte burgers vergader
den, en beſlooten de bekome Vryheyd te
beſchermen, daarvoor goed en bloed op te
zetten, (4) en zich nooit in eenige Ver

waaren, temeer aan te wakkeren, zag men

het Zeeuwſche geld met diergelyke opwek

Ont
kende ſpreuken beſtempeld;'t welke van het (7)
roerd
gemaakte zilverwerk hunner inwoonderen, Nederl.
in den aanvang deezes jaars by wyze van I. deel ,
pag. 33i
bonden, door Holland of andere Gewes leening (7) ingezameld, gemunt was.

pag. 657.

III. Deel.
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#

(1) Frans
De eene zyde van den Zeeuwſchenſchelling, dus genaamd,
't gevoelen van (1) ſom
Mierismigen, naar den Hebreeuwſchen Scekal, verbeeldt eenen leggen C n Leeuw, die den Hoed der
van
munt der
Biſſ. van
Utrecht.

dierbevochte Vryheyd op eene ſpeer voert; binnen dit aanmoedigende omſchrift:
UT ACCEPTA, ITA RELINQUENDA.
E VENALS ZE VERKR EEG EN IS, zoo MOET ZE OOK
VERLAATEN WORD EN.

Dat is, tot geen minderen prys, dan met goed en bloed daarby op te zetten. Rondom het
gekroonde Zeelandſche wapenſchild leeſt men in den rand der andere zyde, dit omſchrift:
MON ET A NOVA ARGENT EA OR DINUM ZEELAND1AE. 1672.
NIEUWE ZIL VERE MUNT DER STAAT EN VAN

ZEELAND. 1672.
N

Als nu de Heer de Groot, weder in

(gens des zelven alte grooten voorſpoed

't Franſche leger gekomen , naa ver derwaart gezonden, aldaar zouden uyt
ſcheydene andere gedaane aanbiedingen, werken. Want Vrankryk had beloofd niets

eyndelyk den uyterſten laſt zyner Be op Holland te zullen veroveren, vooren

(2) Valk.
verward

Europa,
pag. O52.

zenderen te kennen gaf; naamelyk, dat aleer het Zeeland voor die Kroon zoude
de Vereenigde Geweſten te vreede waa gewonnen hebben. Zulks de Franſche
ren, tot bekoming van den Vreede, bo Koning ook, om dien Landaardt genoege
ven alle de Landen, die zy in 't gemeen te geeven, de Hollandſche ſteden Woer
bezaaten, nog honderd (2) tonnen ſchats de
en Oudewater, den elfden van (6) (6) BK
voor de koſten van den gevoerden oorlog Hooimaand, weder verliet, welke h , herus O
aan den Koning van Vrankryk te geeven , als die den vierentwintigſten (7) en deeze #
erhaal
-

-

- - -

verward

zoo betuygde de Heer van Odyk, (3) die den vyfentwintigſten van Zomermaand E#.

Europa,
pag. 651.

wegens Zeeland in de Algemeene Staats had in bezit genomen, en laſt gaf, omzy. #ke
vergadering zitting had, en thans nevens de ne krygsmagt naar den Brabantſchen en #.

(3) Valk.

en 652.

Groot aan den Franſchen Koning gezonden Zeeuwſchen kant te wenden. Deeze han-verhaal,

was, dat zyne Meeſters de Staaten van dat
Geweſt nooit zoo lafhartige aanbieding
zouden goedkeuren : zulks, mids ook de
Franſchen die aanbieding afſloegen, zy
beyden terug naar 's Graavenhaage keerden,
met betuyginge hoe de Franſche Staatsdie
naars, alle gedaane voorſlagen van de hand
wyzende, begeerden alles, 't gene hunne
wapenen veroverd hadden, uytgezonderd
de Betuw, te blyven behouden. Derhal
ven
wierdt die eyſch door de Staaten van
der Staat.
onaanneemelyk (4) verklaard ,
Holland
van Holl.
21 July de onderhandeling afgebrooken, doch ech
1672. fol.
ter verſtaan dat de andere twee Gemagtig.
I9.
(5) Valk. den in 't Franſche leger zouden blyven ,
verward
Europa, om te zien wat de Engelſche (5) Gezanten,
Pag. 66o. aan den Franſchen Vorſt uyt naayver we
(4) Reſol.

delingen met de Franſche Staatsdienaaren ##
geſchiedden in 't eerſt zeer geheym: doch
als de groote aanbiedingen door den Staat

van den eenen kant, en de kloekmoedige
aantuygingen daartegens van den anderen

kant gedaan, onder den gemeenen man

kwaamen, ontſtonden zeer (8) groote be- #
weegingen onder de inwoonders der byzon- #
dere ſteden, en voerden de zulken het Pag-664

meeſte klaps, die, gelyk 't gemeenlyk
toegaat, het minſte daarvan weetende, het
voorige bewind laſterden, en naar den
quaaden uytſlag afmaaten. Deeze laatſten

en ook de grootſten in getal gaaven voor,
dat de zoogenaamde Louvenſtyniſche aan
hang (men verſtaa hierdoor de zulken die

't Stadhouderlyke gezag afkeurden, en
Waar Van

ºv
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waarvan
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Loontrekkende Raadsman
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zyn om aan den Prins het Stadhouderſchap 1672.

des Lands Johan de Witt het hoofd was) op te draagen. Tc Delft beklommen de
zich met den vyand verſtondt , ja het gewapende Viſſchersgezellen van Maas

GEN: Land(1) liever Franſch dan Prinſch wen- | landſluys, van binnen door de misnoegde

8) Valk

verward

Europa, ſchende, dat verraaden en genoegzaam Burgery geholpen, den (8) dertigſten der #
verkocht had. Welke en meer andere zelfde maand, den wal, vermeeſterden de Europa,
markt, dwongen den Magiſtraat het Eeu- pag.684.
diergelyke taal in ſtaat was, om eene ge
meente, reeds vlot door de veelheyd der wig gebod te vernietigen, en den Prins
(## ongehoorde nederlaagen, geheel op den (2) Stadhouder te zullen maaken, waarop het
# hol te helpen. Dus was te Dordrecht, eer Oranje vendel van den toren waaide. Even

Pag-668

Pas 675 nog de handeling was begonnen, een ge zoo wierdt ook Gouda door de Boeren van YVal
weldige oploopaangericht, het huys van den Moordrecht, Kapelle (9), Waddinxveen, (#
Burgermeeſter Halling geplonderd , de | Boskoop, Ouwer- en Niewerkerk ingeno-Europa,
ſchildery verbeeldende de overwinning by men, het huys van den Burgermeeſter ***
Chattam bevochten, en tot eene eeuwige Cink aldaar geplonderd, en de Magiſtraat
gedachtenis op het Raadhuys opgehan-|
gedwongen in 's Prinſen ver
gen, van den wand gehaald, en aan ſtuk heffing te bewilligen. Een- en andermaal
ken geſcheurd, ja de beeldenis van den ontſtonden ook (io) diergelyke beroerten (#.
Burgermeeſter en Ruwaard Kornelis de Witt te Rotterdam en (11) Leyde, Invoege Europa,
daaruyt geſneeden en het hoofd aan de galg men uyt alle deeze hooggaande bewee- ##
genageld: terwyl hy als Gevolmagtigde gingen kon opmaaken, hoe althans het #"
der Staaten op 's Lands vloot perſoonlyk gevoelen der alom misnoegde gemeente was, #
(3) Brandt zyn leeven (3) waagde, de Franſche dat tot de geneezing van den gequetſten Ne- *”
# en Engelſche zeemagt kloekmoedig be derlandſchen Leeuw, en de herſtelling zyner
fol. 668. vocht, en met groot verlies (4) op de door tweedragt verloorene krachten, niets (12) valk.
#" vlugt joeg. Vervolgens wierdt, in een bequaamer was, dan zyne toevlugt (12) tot #
van Oranjegezag
te neemen,
(iſ Brandt tweede (5) oproer aldaar, de Magiſtraat den
met jongen
hem hetPrins
Stadhouderlyke
in han. #
pag. 7 I4.

#

# genoodzaakt om eenige Gemagtigden aan
ioloºg, den Prins van Oranje te zenden en dien den te ſtellen: dewyl die was eene jeug

G# aldaar zynde gekomen ſchriftlyk te (6) dige ſpruyt van den ouden Oranjeſtam;
Europa,

belooven hem tot Stadhouder te zullen ver die door de op den Spanjaard voorheen be

##

heffen. Den vyfentwintigſten van Zomer haalde overwinningen hen eertyds zoogun

verward maand, door 't plonderen van eenige ge ſtig had overſchaduwd, en welke zelf
# vlugte wagens met geld en huysraad, eerſt door de gunſt des Heeren zoo wonderlyk

" de wyven, en toen ook de gemeente te tot hunne redding nietalleen ſcheen opge
Haarlem op de been zynde gekomen, waſſen, maarook door hoogere hand in
wierdt eerſt die beroerte wel geſtild, doch weêrwil van alle zyne tegenſtreevers, tot
vyf dagen laater zoodaanig hervat, dat de dat hooge bewind voorgeſchikt te wee

Gyvalk. Magiſtraat zich genoodzaakt zag om on zen. 't Gene op deeze twee penningen
verward der trompetgeſchal uyt de venſters van 't # duyſterlyk wordt te kennen gegee

# Stadhuys te verklaaren van (7) zins te
*

I. Op de voorzyde van den eerſten ziet men den gewonden Nederlandſchen Leeuw,

op de aan

wyzing van eene hoogere hand, die uyt de wolken komt, zich ter geneezinge naar eene jonge
Oranjetelg begeeven, welke uyt eenen ouden geknotten ſtronk is opgeſchooten. Het randſchrift

g#n
VIII.

is (13) deeze gewyde ſpreuk:

W. 23.
T z

A

76

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

1672.

A JEHO VAH HOC FACTUM EST, ET MIRABILE
IN OCUL IS NOSTRIS. 1672.
DIT IS VAN DEN HEERE GESCHIED, EN WONDERL2TK
IN ONZE OOGEN. 1672.

Het gekroonde wapenſchild des jongen Prinſen is op de rugzyde omringd met den Ridderlyken
Hoosband, en die beſtempeld met deeze ſpreuk:
HONI SOIT, QUI MAL Y PENSE.
DAT HEM ARG WEDERVAARE, DIE 'ER ARG UTZ DENKT:

Voortsleeſt men nog, tot klaardere uytlegging van 't zinnebeeld, en als een vervolg van 't rand
ſchrift der voorzyde, in den rand dit omſchrift:
GERMINI QUOD AURIACO FIDAT LEO BELGICUS
GALLO LAESUS.

DAT DE NEDERLANDSCHE LEEUW DOOR DE FRANCOIZEN
3

GEgyETST ZICH OP DE ORANJE SPRUrr BETRovWE.
II. De kleynſte heeft op de voorzyde (uytgezonderd het jaar 1672.) de zelfde verbeelding, doch
in den rand dit verkorte omſchrift:

A JE HO VAH HOC FACTUM EST.
D IT IS VAN DEN HEERE GESCHIED.

De tegenzyde, die geen randſchrift heeft, voert ook het zelfde wapenſchild, en deeze gemelde

ſpreuk op den daarrondomgeſtelden Hoosband:
HONI SOIT, QUI MAL Y PENSE.
DAT HEM ARG WEDERVAARE, DIE 'ER A RG UTT DENKT:

Naadat op de verhaalde wyze meeſt alle te lande als te water, van hunnen byzonde
de Magiſtraaten der Steden aan hunne op ren Staat te verheffen, en dat met de zelf
de been gekome gemeenten de verheffing de magt en waardigheyd, als die Hooge
van den Prins van Oranje tot de Stadhou bedieningen door des Prinſen Voorouders

(1) Valk.
verward

Europa,

pag. 694.

derlyke waardigheyd beloofd hadden, ont waaren (3) bekleed geweeſt. Volgens dit (3)Refol.
ſloegen de Staatsleden van Holland zich Beſluyt wierden het Eeuwig Beſluyt afge- #n
onderling, den eerſten van (1) Hooi ſchaft, het boek, waarin de naamen der #1.
maand, van den eed, tot weering van 't onderſchryveren, ſtonden, (4) vernietigd, #ol.
Stadhouderſchap eertyds gedaan, en naa en de Heeren van Duyvenvoorde uyt de #efel.
men , den derden dag dier maand, op Ridderſchap, Halling wegens Dordrecht, de SE

(2) Reſol.

den voorſlag van (2) Leyde, naadat

der Staat.
van Holl.

de noodige volmagten tot die gewigtige wegens Delft, van Zanen wegens Leyde, #
zaak van de byzondere ſteden waaren inge de Graaf wegens Amſterdam, van der ****

1 July

1672. fol.
229.

Deyman wegens Haarlem, Onderwater #".

gekomen, een eenpaarig Beſluyt, om den Tocht , wegens , Gouda, Peſſer wegens
Prins van Oranje tot Stadhouder en Op Rotterdam, vander Lyn wegens Alkmaar,

perbevelhebber van de krygSmagten, zoo de Groot wegens Hoorn, en Admiraal
WC
/
-

H Is To R 1 PEN N IN GEN.
wegens Enkhuyze aan den Prins van
Oranje in 't leger te Bodegraave gezonden.
Alwaar zy, den vierden van Hooimaand
zynde aangekoomen, zyne Hoogheyt niet
(1) Valk.

I. Boek.
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trent tien uuren des morgens, door de Hee- 1672.

ren van Duyvenvoorde wegens de Rid
derſchap, en Vivién, Loontrekkend Raads
man van Dordrecht, wegens de Steden
alleen van den eed ontſloegen (1) die zy eer in de Vergadering der Staaten van Holland

verWAI

Europa,

pag. 695.

tyds tegens de invoering van 't Stadhou opgehaald, om aldaar den Stadhouderly
derſchap gedaan had, maarook haar dat ken eed (3) af te leggen. Naadat dit ver- #
Hooge bewind en het Stadhouderſchap richt, en door hem omtrent een uur des #"
van Holland aanbooden.

Met zeer tedere

middags zitting in het hooge Gerichtshof #el

betuygingen van 's Lands welzyn, en on genomen was, vertrok hy, naa 't middag- #".
der andere dat van Holland in 't byzon maal by zyne Grootmoeder gehouden te
der, te zullen bevorderen, wierdt deeze hebben, nog dien naamiddag weder naar
(2) Reſol.
der Staat.

van Holl.

6 July
r672. fol.
256

Valk

aanbieding door den Prins aangenomen, 't leger, daar hem (4) den volgenden dag G#
alle de Afgezanten
derbuytenlandſcheMoo-Europa,
de Prinſes zyne (2) Grootmoeder uyt den gendheden,
en
de
Gemagtigden
aller Hooge pag. 697.
naam van die van Holland, de Algemeene
Staaten, en andere Hooge Vergaderingen, Staatsvergaderingen wegens zyne verheffing

gelukgewenſcht, midsgaders de Prins, uyt kwaamen gelukwenſchen: welke ook on
het leger in 's Graavenhaage gekomen derandere tot het maaken van deezen ge
zynde, den achtſten van Hooimaand om denkpenningaanleyding heeft gegeeven.

Het geharnaſte borſtbeeld des Prinſen is op de eene zyde omvangen in den rand met deeze ty
telen :

WILHELMUS III, De1 GRAT1A

PRINCers

AURA 1 c Us,

Co M Es NASs Avrus.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN ORANJE,
GRAAF VAN NASSOU.
t

Tuſſchen eenen nu volwaſſen Oranjeboom en eenen in 't verſchiet verbeelden vogel Fenix,
die uyt de aſſche des ouden herbooren is, ziet men den Prins, als eene andere Pallas afgebeeld,
welke beſtraald van een Hemellicht in de eene hand eene ſpies en met de andere een ſchild houdt,
waarop ook een Oranjeboom verbeeld ſtaat. En dewyl dit hooge Krygs- en Staatsgezag hem niet
by geluk, noch by nooddwang, maar door de geneegenheyd der opgeſtaane ingezeetenen was in han
den geſteld, zoo leeſt men in den bovenrand:
NEC SORTE, NEC FATO.

NoCH DOOR GELUK, Noc H DOOR NOODDWANG.
Eer des Prinſen verheffing voorviel, te
weeten, zoodra hy met het Staatſche leger
van Uytrecht tot op de grenzen van Holland
was afgezakt, nam hy ſtraks die middelen

ſten voorkwaamen, om het verder indrin

gen van den vyand te verhinderen, en
aanmerkende dat het niet dan langs Bode

graave, Muyde, Gornichem, Goverwel
by de hand, welke hem als de bequaam lenſluys, en Schoonhoove zoude konnen
II. Deel,

gG
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1672. geſchieden, deed hy die toegangen ten enboven wierden de wegen (2) ter we- (?) Ver",
ſpoedigſte verſchanſen, en ſcheydde zyn derzyden langs de Vegt tot halfwege #"
leger in vyf byzondere deelen, met welker Breukele en andere met verſcheyde-Europa,
een, beſtaande uyt drie regementen te paar ne doorgraavingen, afſnydingen, wolfs- ****
de, als van zyn Lyfwacht, den Graaf van kuylen, voetangelputten, en alle andere
Naſſau, en den Heer Eppe, nevens twee moogelyke middelen tegens den aanko
te voet van de Graaven van Stirum en menden vyand geſterkt. In geheel Holland
(1)Valk Zolms zich te Bodegraave (1) neerſloeg, wierden alle deSteden gemagtigdom 't buy
tenwater aan alle kanten in (3) te laaten; #
den Veldmaarſchalk Maurits van Naſſou, zulks de dyken alom aanſtonds doorge- #
onder zich hebbende mede drie regementen graaven,
de ſcheykaden
en #'
#3 Julyfol.
met het waſſende
water doorgeſtoken,
alle de ſluyzen

# Muyde beval hy aan de beſcherming van
pag63f.

te paarde van den Prins van Zalms en de
Heeren van Obdam en Almelo, midsgaders opengezet wierden: invoege van Muyde

dat van Aquila te voet. Te Gornichem voer af geheel Holland tot 's Hertogenboſch
de de Veldmaarſchalk Wurts met twee re toe als eene baare zee onder water ſtondt,

gementen te paarde van 's Graavenmoer en en aldus ontoeganglyk voor de (4) Françoi- &# .
Jozef, en twee te voet, als naamelyk zyn zen gemaakt was. Waarom de Koning van #

eygen en dat van Goldſteyn, het bevel. Vrankryk
geſtuyt
eenehybekend-#
maaking indus
't licht
gaf,zynde
waarby
de zul- P3B- I4O
De Graaf van Hornes lag met zyn eygen

regement voetgaſten, en vier te paarde van ken, welke hem tegenſtonden, en aldus
Waldek, Merode, Yberge, en Haarſol hunne landen,

door het doorſteeken

##

gelyk de der dyken, onder water gezet hadden,
Markgraaf van Louvigny, met twee rege dreygde, by 't toevriezen der zelven te
menten paarden van Ginkel en Sarmiento, zullen komen bezoeken, en met de uy
en met een te voet van Weſterloo, in de terſte ſtrafheyd te vuur en te zwaard, zon
ſtad Schoonhoove. Tuſſchen deeze vyf der het geeven van lyfsgenade, (5) verdel-#"
ſtandplaatſen waaren nog verſcheydene an gen.
hoewel
bedreyging geen
groot En
gevolg
had,deeze
zoo veroorzaakte
het #
I. deel ,
te, aan de

dere achter de vaarten ingenomen, met
ſchanswerken verſterkt, en door daartus onderzetten van Holland echter dat, doch

(*) Liniën, ſchen opgeworpene veldwallen (*) genoeg eerſt in 't volgende jaar, in Vrankryk dee

zaam aan de andere gehecht. Daar ze twee legpenningen daarop gemunt zyn.

I. De eerſte heeft het geharnaſte borſtbeeld des Franſchen Konings op de voorzyde, wier rand
omzoomd is met dit omſchrift:

LUD ov1c Us XIIII, D E1 GRAT 1 A FRAN c1 AE ET
NAVARRAE REX.

LODE WYK DE XIV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
VRANKR2TK EN NA VARRE.

(6) He

Op de rugzyde ſtaat de zelfde Vorſt in de gedaante van Herkules verbeeld, houdende in de eene

toid. Epiſt. hand zyne knods, en in de andere den afgewrongen hoorn van Achelous, welke in de gedaante
IX. vſi4o van eenen ſtier, alhier voor het zinnebeeld van 't onderwater gezette Holland genomen, zyn ver

#
yſ. 97.

minkt hoofd onder de biezen verſtak, om de gramſchap van den anders onwederſtaanbaaren
Herkules te ontduyken. Het randſchrift is ontleend van (6) Ovidius, en luydt aldus:
TRUN CUM CAPUT ABDIDIT UNDIS. 1673.
HY HEEFT D EN GE KNO TTEN KOP ONDER HET WATER
-

VERBORGEN, 1673.
II. Dees
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II. Dees tweede, my eerſt ter hand gekomen, naadat de eerſte reeds geſneeden was, verbeeldt

#" , op de eene zyde, het gevecht

van Herkules met Achelous, binnen dit zelfde rand

CIIIlft :

TRUN CUM CAPUT ABDIDIT UNDIS. 1673.

Hr HEEFT D EN GEKNot TEN KoP oNDER HET WATER
VERBORGEN. 1673.

Rondom het wapenſchild van Parys, waarmede de andere zyde beſtempeld is, leeſt men ter
eere van den Prooſt der Koopluyden in dit jaar aldaar, dit randſchrift:
CLAUDE LE PELETIER DE LA 3E PREV óT É
DE MER CAT U RE.

KLAUDE LE PE LETIER, TEN DERDE MAALE PROOST
DES KO OP HANDELS.

Tot het maaken van alle deeze verſchan der zelve in twee of drie dagen niet kon

ſingen, doch wel voornaamelyk tot het op den geholpen worden. Op deezen voet
rechten van een ontzaglyk leger, waartoe een onnoemelyke ſchat van goude en zilve
de Vereenigde Staaten laſt gegeeven had re vaten in handen der Magiſtraaten zyn
den, waaren groote geldſommen noodig, de gebragt, zoo wierdt door de Staaten
en was, om deeze zoo ſpoedig, als ze

van Holland (3) naa 't goeddunken van #

wel vereyſcht wierden, te vinden, den den Prins van Oranje ingenomen te heb- van Hoi.
veertienden van Hooimaand, door de ben, een Beſluyt genomen, dat al het in-

##

van Holl. het Land te leenen: konnende de zelve of

gekomen goud en zilver, hoewel niet te- #. "
gelyk maar met ordentlyke gedeelten, in
de munthuyzen gebragt zoude worden;
om daarvan zilvere dukaaten, zynde thans
ryksdalers, en alleen dus nog genaamd,
omdat een dukaat eertyds maar voor vyftig

#l in geld of in ongemunt goud en zilver be

ſtuyversgangbaar was, te (4) munten. Doch (4) Reſol.

taald worden. In welk laatſte geval het loot

het zy hierin vervolgens eenige verande- #

Staaten van Holland allen ingezeetenen
bevolen om , naar gelange dat zy per

ſoonlyk in den tweehonderdſten penning
(1) waaren aangeſlaagen, ook tweemaal

'# die ſom tegen vier ten honderd renten aan
298.

gouds tegen vierentwintig guldens zes ſtuy ring gekomen zy, of dat andere redenen #A:
vers, en het loot zilvers tegen tweeënder
,,ont- tig en eenen halven ſtuyver, (2) door de

daartoe
aanleyding gegeeven hebben, im- #"
mers vindt men deezen Dukaton van 't

#t- Magiſtraaten in de ſteden en de Gerechten opgebragte zilver te Enkhuyzen in 't vol

# ten platten lande, zoude aangenomen

gende jaar gemunt : welke door de

#. worden. Niet zoodra was dit afgekon daarop geſtelde verzuchting om Vree
digd, ofongeloovelyk was het te zien hoe de, den gevaarlyken toeſtand des Lands
groote menigte gemaakt zilver en goud te in dien tyd alsnog komt te kennen te gee
berde gebragt wierdt, zulks het getal der '

aanbrengeren zoo groot was, dat veelen

VCIl.

8o
1672.
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Boven het wapenſchild van Weſtvrieſland ziet men op de eene zyde, eenen geharnaſten ruyter
met uytgetoogen zwaard te paarde; binnen dit randſchrift:
MO NET A NOvA ARG EN TE A

coNFoEDerati BELG11

PROVINCIAE WEST FRIS IAE.

NIEUWE ZILVERE MUNT VAN 'T VEREE NIGDE

NEDERLAND .

VA N 'T GEWEST WESTVRIESLAND.

Het gekroonde wapenſchild der Vereenigde Geweſten wordt op de andere zyde, en boven dat
van Enkhuyzen, vermids dit geldſtuk aldaar gemunt is, door twee Leeuwen vaſtgehouden, om

zoomd in den rand met deeze gewoonlyke ſpreuk der Vereenigde Landſchappen:
CON CORDIA RES PARVAE CRESCUNT. 1673.

Doo R EEN DRAGz GROEIj EN DE KLErNE ZAAKEN. 1673.
Om welke Eendragt te bezorgen, de Staaten van Holland in dit jaar (1) den Prins van Oranje
de
Staat
en
volmagtigden
om, tot demping der gevaarlyke oproeren, in de ſteden de Magiſtraaten der zelve,
van Holl.
naar
zyne
hooge
wysheyd te veranderen. Voorts ſtaat nog op de dikte van dit geldſtuk te leezen:
26 Aug.
(1) Reſol.

1672. fol.
164. en

GEEFT ONS VREEDE, HEERE, IN ONSE DA GEN!

27 Aug

1672.
fol. 171.

Eer nog dit Beſluyt, om 't opgebragte zoek overnaamen, wierdt het opgehou
zilver te laaten munten, genomen wierdt, den: totdat, naade gedaane opbrenging van
hadden de Gemagtigden der ſtad Amſter 'tgemaakte zilver en goud der Burgeren, de
(#) Reſolº dam den Staaten van Holland (2) bekend Staaten zich om geld verleegen vindende,

derStaaten

#" gemaakt, hoedat door de Koop- en andere mids de hooge nood des Lands, eyndelyk
# vermoogende luyden, eenige gelden heb aan die van Amſterdam, (4) zonder het (4)Refol.

#s. bende in hunne Wiſſelbank, vermids de

muntrecht der andere ſteden te willen ver- derStaaten

gevaarlyke toeſtand des Lands, thans zoo korten, het verzochte geldmunten voordee- #
groote ſom daar uyt,terug geëyſcht was, ze maal toeſtonden, midsdat de aldaar aan- 1672, fol.
dat er nu geen gemunt geld meer, maar # Muntmeeſter en zyne Gezel- *
ſlechts ſtaaven zilvers en gouds overig en moeſten gehouden worden, alsof die
waaren, en overzulks verzocht gehad, deeze bediening te Dordrecht of in de ſte
om tot geryf der eygenaaren, door den den van Weſtvrieſland verrichtten , en
Muntmeeſter van Enkhuyze, in hunne ſtad hen alleen te Amſterdam de grond en 't
de gemelde baaren tot geld te laaten mun verblyf geleend was. En ofwel de ſteden
, ten. Sedert verzochten zy het zelfde, Dordrecht, Hoorn, Enkhuyzen, en Me

'# zonder echter daarmede 't muntrecht der denblik ſtraks daartegens haare aantuygin
van Holi bevoorrechte ſteden te willen benaadeelen, gen deeden, en de eerſtgemelden naderhand #

#n (3) nogmaals, doch mids die zich telkens op eene zeer ernſtige wyze het intrekken van Hºoij.

1672. fol.
74.

daartegens verklaarden, en de andere 't ver van't (5) voorige Staatsbeſluyt verzochten, #P:
1672. fol.
mids 5o.

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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mids zy weekelyks tweehonderdduyzend munten (1) aan den geweezen Muntmees- 1672;
guldens konden munten , zoo had ech ter van Enkhuyzen opgedraagen. Aldus #
ter de oprechting van een munthuys te zyn alhier in (2) tien maanden omtrent de #
Amſterdam haaren voortgang. Waartoe de vyftig tonnen ſchats gemunt, en dewyl #
oude Regulierspoort, welke thans in de ſtad het opgebragte goud en zilver der Burge- #72 fol.
aan 't eynde van de Kalverſtraat ſtaande, ren daartoe gebezigd, en een buytenge- #vak.

boven tot eene vergaderplaats der gilden, woon munthuys te Amſterdam by grond- #ard
en beneden tot een wachthuys voor de gunning opgerecht wierdt, zooworden nog #.
Burgers plagt gebruykt te worden, ten verſcheydene dier geldſtukken, als loutere
ſpoedigſte wierdt vervaardigd, voorts vier noodmunten, in de penningkaſſen der Lief
of vyfentwintig bequaame Muntgezellen hebberen bewaard, en die door my daar

aangenoomen, en het beleyd van 't geld om ook alhier plaats gegeeven.

I. Het eerſte een zilveren ryder, dus genaamd, omdat op de eene zyde, boven het Hollandſche
wapenſchild, een ruyter in 't volle harnas te paarde verbeeld ſtaat, is voor drieënzeſtig ſtuyvers
gemunt, en voert in den rand deeze woorden:
MONET A NOVA ARG EN TE A CONFOEDE RAT ARUM BELG11
PROVIN c1 A R U M HOLLAND 1 c A.

NIEUW HOLLANDSCH ZILVERMUNTS 2 UK DER VEREENIGDE
GE WESTEN VAN NEDERLAND.

Onder het gekroonde wapenſchild dier Geweſten, 't welke op de andere zyde door twee Leeu
wen wordt vaſtgehouden, ſtaat dat der ſtad Amſterdam, tot bewys dat dit geldſtuk aldaar ge
munt is. In den rand leeſt men deeze ſpreuk:
III. Deel.

X
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CONCORDIA RES

PARVAE CREscUNT. 167;.

DOOR EENDRAGT GROEIj EN DE KLE rNE
ZAAKEN. 1673.

Op de dikte van welken dukaton, wier eene by den Heer Jakob de Roode, Koopman te Am
ſterdam, gevonden wordt, ſtaat ſomtyds nog dit kantſchrift:

z'ER GEDACHTENISSE VAN DE MvNT VAN AMSTERDAM
ANNO 1673.
II. Het tweede ſtuk is een gouden DUKAAT, dus genaamd naar het verkorte woord DUCA

Tus, HERTOG DOM, 't gene'er eertyds opgeſtempeld ſtondt. En dewyl Willem de V. van
Beyere de eerſte der Hollandſche Graaven was, die den Hertoglyken tytel voerde, (1) en dusdaa
nige goude geldſtukken gemunt heeft, zoo is niet onwaarſchynelyk, dat dusdaanige muntſtukken
van hem dien naam ontleenen. Hoe 't zy, gelyk dees Willem geheel in 't harnas op de eene zyde
van zynen dukaat verbeeld ſtondt, zoo ſtaat ook hier op de eene zyde een geharnaſt krygsknecht,
welke in de eene hand een bloot zwaard, en in de andere eenen bundel van zeven pylen houdt,

(1) Korn.
van Al
kemade
Munt der
Gr. van

Holl. fol.
88.

binnen dit randſchrift:

coNCORDIA RES PARvz CREscvnt HoLLAND1e, 1673.
Doo R EENDRAGT GROEIj EN DE KLErNE ZAAKEN
VAN HOLLAND. 1673.

Hebbende dees Dukaat ſomtyds ook op de dikte, tot bewys dat hy te Amſterdam gemunt is,
dit kantſchrift:

-

DE GEDACHTEN IS VAN DE MUN TE VAN AMSTERDAM

(2) Korn.
van Alke
made

Munt der
Gr. van
Holl. fol.
38.

Nog is aanmerkelyk, dat dit geldſtuk ſedert den Gemelden Graaf van Holland, zoo in (2) ge
wigt als gehalte, tot nu toe altyd het zelfde is geweeſt en gebleeven: onaangezien de groote om
keeringen van tyden en volken. Welke ieder zoo veelerhande munten, in gewigt en gehalte

onderſcheyden, naar eygen welgevallen gemunt hebben. Het ruggeſtuk voert, boven het Am
ſterdamſche

#, in een ſierlyk vierkant dit opſchrift:

MONET A AURE A PROVIN c1 ARUM CONFOED ERAT ARUM BELG11,

AD LEGEM IMPER11.
GOUD GEL DSTUK DER VEREENIGDE GEWESTEN VAN
NEDERLAND, VOLGENS DE MUNTKEUR
DES RTKS.

III. Het derde wordt in de Penningkas van den Heer Hendrik van Heteren in 's Graavenhaage
gevonden, en is het eerſte gelyk, uytgezonderd dat het in dit
gemunt, het Amſterdamſche

#

wapenſchild niet in den beneden- maar bovenrand geſteld, en de ikte des geldsſtuks met geene let
letteren beſtempeld is.

Dusdaanig waaren de middelen, die 1ge ſchoole te Leyde, opgewekt door hun
men tot de behoudenis des Lands in 't alge- nen Meeſter Chriſtiaan Melder, Hooglee

meen by de hand vattede, doch in de by- raar in de Wiskonſt, den Burgermeeſteren
zondere ſteden, evenals van Amſterdam | door den zelven laaten aandienen, hoe zy

reeds gemeld is, was de voorzorg niet min- | van zins waaren , tot handhaaving van
der. Dus hadden de Studenten der Hoo-1 de ruſt der ſtad, mids het gevaar des
Lands,

83
Lands, de wapenen op te vatten. Met de is, en het ontvangen vendel, 't gene 1672.
H IS TO R I P EN N IN GE N.'

zeer groote betuyginge van gehoudenis
wierdt deeze kloekmoedige aanbieding
aangenoomen, en de bereydwillige jeugd
ſtraks door de Burgermeeſters met het noo
dige geweer, kruyd , en lood voorzien,
midsgaders nietalleen op hunne koſten
twee trommelſlaagers aangenomen, maar

I. Boek.

hy toenmaals gevoerd heeft, alsnog ten
zynen huyze bewaart. Het zelve is van
Oranje zyde, op de hoeken met vergulde
oranjetakken, en ter wederzyden in 't
midden, naaſt 's Prinſen wapen, met een

groot Pallasbeeld #, 't gene, ne
venseenen zittenden uyl, in de ſlinker hand
ook aan de zelve Oranje rokken ſtyf met het ſchild met Meduſaas ſlangenhoofd,
goud geboord gegeeven, en zy ſedert ten en in de rechter eene banier voert, waar
laſte der ſtad onderhouden. Den gemel in de twee roode Leydſche ſleutels geſteld
(r) Alles den (1) Hoogleeraar Melder tot hunnen zyn. Onder het Pallasbeeld, leeſt men
#
eling be- Hopman, dien der Scheykunde Maas tot deeze ſpreuk op eenen wimpel: tuta eſt
Pallas is door haar borſt
#an hunnen Luytenant, en eenen Noſtis hun aegide
# nen Medeſtudent tot Vaandraager onder wapen veylig. De Burgermeeſters der ſtad
# ling hebbende verkooren, trokken de Leyde, willende deeze beweeze trouw en
ko:# in de wapenen gekomene Studenten ten zonderlinge goedwilligheyd der Studen

##

-

#" beſtemden dage, onder het beleyd deezer

ten, welke meer dan een half jaar in de

Vaandraa- Keuroverſten, naar Stadsdoele: daar hen wapenen geweeſt waaren, eyndelyk er

# de Burgermeeſters 's lands eed, evenals die

kennen, lieten de zelve in 't jaar zeſtienhon

by alle de andere Staatſche krygsvolkeren
gedaan wordt, plegtiglyk afnaamen, en
aan hen de bewaaring van de Witte
poort, het daarvoor leggende bolwerk,
en 't naaſtgeleegen rondeel aan den Ryn
kant overgaaven: zulks men ſedert dage
lyks een derde part deezer in de wapenen
gekome jeugd op den middag in 't volle
geweer derwaart ter wacht zag optrekken.
Dan dewyl de verkooren Hoogleeraar
Maas liever de boeken dan de wapenen be
handelde, en de gemelde Noſtis, om zy
ne betoonde krygszugt, door den Prins
van Oranje ſedert met het Hopmeeſterſchap

derddrieëntachtig, tegen den elfden van
Wynmaand, by openbaare bekendmaa
king ter Hooge ſchoole in de hoorplaats
der Godsgeleerden noodigen: alwaar ſtads
Geheymſchryver Johan van Groenendyk,
bekend door zyne dichtkundige werken,

ten,

eene zeer geleerde (2) en in dicht gebragte #"
Latynſche aanſpraak deed, waarin hy, naa #n.
den voorleeden nood des Lands opgehaald, #
en de betoonde krygsdeugd der in de wa-dyck.
penen gekome jeugd zeerhoog gepreezen
te hebben, uyt den naam der tegenwoor
dig zynde Burgermeeſteren haar deswegen
bedankte, en verklaarde dat die, de ruſt

eener bende ſoldaaten wierdt begiftigd, en van hunne ſtad, en dus ook eenigszins de

hy aldus de boeken verlaatende zich ge

behoudenis des Lands aan haare waak

heel voortaan aan den Krygsdienſt over

zaamheyd verſchuld zynde, (3) dierhal, 3:#".

gaf, zoo zyn ſedert in hunne plaatſen de ven ter dierbaare gedachtenis van zoo Lugdun.
Heeren Studenten Andries Rivet tot Luy kloekmoedig gedrag thans hadden goedge. E#.
tenant, en Koenraad Ruiſch tot Vaandraa vonden, ieder der in de wapenen geweeſt dyck Eag.

ger aangeſteld geworden. Welke laatſte zynde Studenten met eenen dusdaanigen."
althans regeerend Burgermeeſter van Ley zilveren gedenkpennig te vereeren.
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GRAECIA DEVIGTAM LACT
PER PALLADATRoIAM.
ENSAR STRUERET CUM
MOJD O MOJLIS EQUIUMA,

DIVAMINERVAsUISLEYDAM
CONSERVAT ALUMINIS

INUNc ET DUBITA QUEIS
MAGISAF QUA FUIT

lah al-Alakia,

Op de eene zyde biedt aan het
'

# Leyde, 't gene als een zittende Vrouw op ſtads wa

# leunt, Pallas, 't zinnebeeld der

ooge ſchoole, haare opgerechte Studentenbende,wel

e in 't verſchiet gezien wordt. Het randſchrift luydt aldus:
V

X

Z.

SEM

84

NE D ER LA N D SC H E

1672.
ſr. -

SEMPITERNO HONORI STUDIOSI MILITIS.
2TOT EEN EEUWIG DUUR END EERTEK EN DER KRTGSDIENST
DOE IN DE STUDENTEN.

Op het voetſtuk dier zyde, dat hier ledig is, ſtondt de onderſcheyden naam van den Student ge
ſneeden, aan wien de penning wierdt ter hand geſteld.
Op de anderen zyde leeſt men onder het jaar 167z, en boven de in 't verſchiet verbeelde ſtad
Leyde, deeze Latynſche dichtregels:
GRAECIA DEV ICT AM JACTET, PER PALLADA TROJAM,
IMMENSAE STRUERET CUM MODO MOL IS EQUUM.
DIVA MINERV A SUIS LEY DAM CONSERVAT ALUMN IS

I NUNC ET DUBITA, QUEIS MAGIS AEQUA FUIT.
DAT GRIEKENLAND VRr ROE ME VAN DOOR PALLAS z'Roj E
VERWONNEN TE HEBBEN.
NAADAT HET EERST EEN PAARD VAN EENE GEWELDIGE
GROOTTE BOUWDE.
DOCH NU DE GODIN MINER VA LET DE DOOR HAARE

VOEDS TERLINGEN BESCHERMT,
ZO O GAA EN TWTFEL VRT WEL KEN Z2 MEEST GUNSTIG
GEWEEST IS.

Naadat met zoodaanigenpenning ieder der voorheen in 't geweer geweeſt zynde Studenten beſchon

ken was, voer ſtads Gcheymſchryver voort in de aangevange aanſpraak, en gaf, naa die geëyn
digd te hebben, ook aan ieder een afdrukſel der zelve, waarachter met zyne hand, op laſt der
Burgermeeſteren, een dusdaanig getuygſchrift onder elks byzonderen naam geſteld was.

-

Do M1 No CONRAD O RUY SCH.

QUAMVIS DEMERIT OS SIBI GLORIA REDDAT HONoRES
ET VIRTUS MERCES S IT PRET IOSA SUI:

IN GRATUM TAMEN ESSE NEQUIT, MANDANTE SENATU,
SUB SCRIBI MERITIS, VIR GEN EROSE, TUIS.

Jo AN NEs VAN GROEN EN DYCK.
Secretarius.

DEN HE ER KO EN RAAD RUTTSC H.

HOE WEL DE GLORI ZICH D EN VERDIENDEN

ROEM VERSCHAFT,
EN DE DEUGD ZICH ZELVE EENE DIERBA A RE
BELOON ING IS,

zoo KAN HET ECHTER GE ENE ONDANKBAARHErd zrw,
DAT UWE VERDIENSTEN, o EDELMoE DIGE JowGM Aw,
OP BEVEL DES RAADS, DUS ERKEND WOR DE N.

JOHAN VAN GROEN EN DrCK.
Geheymſchryver.

Het in de wapenen komen deezer jeugd opgeſtoken, met geen minder geſchreeuw
was wel voornaamelyk geſchied om de op dan gedrang, en ſlaande op een biervat in
loopen en beroerten te verhinderen, waar Plaatſe van eenen trommel, als uytgelaate
maate van den gevaarlyken toeſtand des Studenten renden , om te zien, of die (1) vol
Lands, ook zeer gevaarlyke uytwerkſels ook, als rechtaardtige Vaderlanders, des #on
gevoeld hadden, en ieder, welke ſlechts Prinſen wapenſchild in hun vaandel had #t

ne
van verſcheydene Steden in Holland, naar Helſche raazernyen naar 't wachthuys der
-

-

eIln

-

als nietwel Prinsgezind by 't graauw te den. De Vaandrig Noſtis, bevroedende #
eer Bure,
boekſtondt, zich onvermydelyk met het wat er gaans
, en dat zyn vaandel daarvan #
p

verlies van ampten, goederen, of leeven

onvoo

was, tradt de raazende menigte #Koen
gedreygd zag. Deeze in de wapenen geruk tegemrzien
betuygde, dat zy welverre #h,
oet,
en
te jeugd zelve liep op dit ſtuk het graauw
(i) van ſlechts de Prinſen wapen maar als #
in 't oog: zulks veele wyven ſamenrotte welme
enenden hem geheel voor 't Vaderland #en
ra2

den, en hebbende eene blaauwen ſchortel
doek aan eenen bezemſtok tot een veldteken

gewapend, ja zelf ook zyn valkje, waar. #
r"

"

.

ger

der

mede hy gewoon was ter jagt te gaan, in #
-

v

hun ten:
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hun vaandel voerden. Tot bewys hier zy eene roode ſatyne banier, welke op 1672.
van wierdt dat ſtraks ontwonden, en, ziende de eene zyde den Hollandſchen Leeuw met
die domme hoop daarin de Godin Pallas den Hoed der Vryheyd op eene ſpeer, ge
en haaren uyl geſchilderd, ſtraks een alge ſtikt met goud- en zilverdraad, onder dit
meen gejuych gehoord, luſtig gedanſt, byſchrift, hec libertatis ergo (dit is voor
en in 't ronde gedronken. De Magiſtraat de Vryheyd) voerde. Het gekroonde
nogtans vondt ſedert goed des Prinſen wa Leydſche wapen, waaruyt een Leeuw
pen in den eenen hoek van der Studenten met het voorlyf ryſt, ſtondt geborduurd op
vaandel, tot wegneeming van diergelyken de andere zyde, hebbende tot byſpreuk,

-

ſtruykelſteen, te laaten ſtellen. Evenge Godt behoede Leyden. Welke ſtandaard,
lyk deeze jeugd, zoo hadden ook zesen nevens de kopere trompet en zyne afhan
zeſtig der gegoedſte Burgeren te Leyde gende quaſten en vlag, waarin de zelfde ver
hunnen dienſt den Magiſtraat aldaar aange beeldingen en ſpreuken gezien wierden,
booden, om, op hunne eygene koſten te op de wapenkamer dier # nog bewaard
paard ſtygende, eene bende ruyteren, worden. En dewyl deeze gewillige ruy
mids dat zy van den uyttogt nevens de an terbende belettede dat de huyzen van den
dere Burgers zouden verſchoond blyven, Burgermeeſter van Zaane, den Kornel As
tot handhaaving van de ruſt dier ſtad op te ſendelft, den ouden Heer Heemskerk,
rechten. Dankelyk wierdt dit ook aange en van meer anderen , door 't op de been

nomen, en dus het Ritmeeſterſchap over geraakte graauw niet geplonderd, maar
de zelve aan eenen Roomsgezinden Heer dat door haar bytyds alle ſamenrottingen
(1) Alles (1) Kornelis Sprong, om zynen onver geweerd wierden, heeft de Regeering naa
#- ſaagden aardt den Dollen gebynaamd, maals goedgevonden ieder der te paard ge
richt van door de Burgermeeſters opgedraagen, en ſteegene Burgeren, die den Burg toenmaals
# hem de Heer Kornelis Vlietentoorn tot tot hun wachthuys hadden, met dusdaani
ſter Cig, Luytenant toegevoegd. Aan den Heer Jo nigen gouden geſneeden gedenkpenning,
# # han Gys, want die was tot Kornet dier tot een teken haarer gehoudeniſle, te be

terbende ruyterbenden aangeſteld, overhandigden

ſchenken.

De eene zyde verbeeldt, boven het jaar 1672, tuſſchen twee zeegepalmen, en onder eenen
Leeuw, die 't wapen van Leyde vaſthoudt die ſtad zelve: en de andere zyde eenen te paard zit
tenden ruyter, die zyn handſchut loſt, onder dit handſchrift:
PRO PATRIA.
VOOR 'T VADERLAND.

Hoewel door deeze en andere middelen

de Bruyn, des avonds van den eenentwin
de geſtadige oploopen genoegzaam geſtuyt tigſten van Zomermaand,in 's Graavenhaage
wierden, zoo hadden echter in de harten op den Vyverberg wandelende, elkanderen -

#
en Staat.

Holl.

van veelen de gedachten, van dat het opmaakten, om 't Land van zoodaanigen
Land, door die totnogtoe het Staatsbe verrader (zooals zy hem noemden) te
wind in handen gehad hadden, verraaden verloſſen, en tot dat eynde den zelven,
en aan den vyand verkocht was, zoo die tuſſchen elf en twaalf uuren uyt de Staats
pe wortelen geſchooten, dat men dage vergadering komende, daadelyk aanrand Reſol,
lyks oneyndige blaauwe boekjes zag in 't den, op 3) verſcheydene plaatſen zeer #
licht komen, waarin voornaamelyk (2 ) | zwaar quetſten, en voor dood lieten leg- #"
21 July
Johan de Witt, Loontrekkend Raadsman gen.

En ofwel Johan de Witt buyten

1672.

# der Staaten van Holland, wierdt aangetaſt, hunne verwachting eerlang genas, en alleen
#####l en zyn gehouden gedrag zoodaanig afge Jakob van der Graaf, mids de anderen het
#### maald, dat eyndelyk des Raadsheers twee naar 's Prinſen leger ontvlugt waaren, met

274. en

# " Zoonen Peter en Jakob vander Graaf, |denzwaarde, als begaan hebbende midsdaad
midsgaders Adolf Borrebach, en Kornelis van gequetſte Hoogheyd, den negenen
III. Deel.

Y

twin
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zelfde maand anderen ten zy was uytgezonden, verzocht om aan

afſchrik geſtraft wierdt, zoo deed echter ſtonds by zynen Broeder te komen, welke
deeze rechtspleeging de opgevatte verbitte- , daarop met zyne karros naar de gevangen
ring tegens den zelven meer toe- dan afnee- poort reedt, om zynen gevonniſten Broe
men. Invoege hy, ziende den Prins van der af te haalen. Doch als zy beyden tot

Oranje ſedert tot de Stadhouderlyke waar- | dat eynde omtrent elf uuren voor den mid
digheyd van Holland en Zeeland gevor- dag naar buyten kwaamen, dwongen hen
derd, veyligſt oordeelde het aanſtaande en de Burgers, welke ſedert (4) eenigen tyd #
dreygende onweder te ontduyken, en zyne de gevangenpoort bezet hielden, terug en van Holl.

-

(1) Reſol

bediening in de Staatsvergadering van Hol- naarbinnen te keeren. En ofwel de Staa-#"

# land (1) af te leggen, om als Raadsheer in |ten van Holland laſt gaaven van de bezet- fol 138.

#l den Hoogen Raad zitting te neemen. ting en de vertrouwdſte Burgers in de wape
###ol. Vyf dagen eer dit voorviel, te weeten den nen te brengen, en de valbruggen op te
laatſten dag van Hooimand, was des zel haalen, om den oploop, zoo niet met
ven Broeder Kornelis de Witt, Ruwaard goedheyd ten minſte met geweld te ſtuy
van het land van Putten en Oudburger ten, zoo wierdt die echter geweldiger,
meeſter van Dordrecht, vandaar door den en de gewapende Burgery, in plaatſe van 't
(*) Advo
kaat Fiſ
(*) Voorſpraak der Landsheerlyke goede geweld te weeren, zelve eyndelyk te raa
caal.
ren gevangelyk in de Kaſtelny en ſedert de van op de deur der gevangenpoorte te
op de voorpoort van het Hof in 's Graa ſchieten, en met zwaare mokers te ſlaan:
venhaage gebragt, beſchuldigd wordende doch dewyl die te ſterk was, wierdt ze eyn
door Willen Tichelaar, Barbier, gewoond delyk van den Sipier zelf, of door vrees
hebbende in den dorpe van Piershil, van of door andere redenen, geopend, waar
hem op den achtſten van Hooimaand dee op eenige Burgers met groot getier daarbin
zes jaars te hebben willen omkoopen, om nen en naarboven liepen, om beyde de
den Prins van Oranje om 't leeven te bren Gebroeders geweldiger hand vandaar te
gen. Ieder was verwonderd over deeze haalen. Des noch vertoog noch betuy
gevangenis, voornaamelyk de zulken, ging hunner onſchuld, nog vriendlyke
welke oordeelden dat in zyn perſoon het aanſpraak moogende baaten, traaden zy
lighaam en gezag van den Staat wierdt aan beyden omtrent vier uuren naa den mid
getaſt, als zynde hy Gevolmagtigde der dag, elkander de hand geevende, onder
Staaten op 's Lands vloot geweeſt, van veel ſtootens, vloekens, en dreygens de
daar weynig dagen geleeden ziek thuys trappen af. In dit ſtommelen wierdt Jo
gekomen, en hebbende nog geen verſlag han de Witt boven zyn oog gequetſt, en
dier bezendinge gedaan, noch dat bewind meenende beneden gekomen achter de
afgelegd. Doch al de werreld ſtondt ver gewapende Burgers heen te gaan ſtraks aan
baasd, wanneer men, naadat hy op de en gegreepen, en met ſchoppen en ſtooten
kele en getuygelooze beſchuldiging van naar 't ſchavot geſtuuwd, doch, eer hy
eenen, dien hy voorheen zelf amptshalve dat bereykt had, met den kolf van een
#" over verſcheydene vuyle (2) ſtukken had vuurroer ter aarde geveld, en in zynen
ven Leev. doen te recht ſtellen, en de Gemagtigden mantel gewenteld, een- en meermaals
# van Dordrecht ter Vergaderinge der Staa doorſchooten, en dus met verſcheydene
en joh. de ten van Holland overzulks hadden be wonden afgemaakt. Zyn Broeder onder
69.

# ſchreeven als een eerloos en (i) wraakbaar

tuſſchen wat meer voorwaart, tweemaals

pag. 343. perſoon, ſtrengelyk gepynigd was, zon dwars door 't lyf geſtooken zeeg neder,

#e der iets te bekennen, eyndelyk den twin en wierdt op gelyke wyze met ontel
i: En tigſten van Oogſtmaand, door het Ge baare ſlagen, ſteeken, en ſchooten van

#f rechtshof van Holland een ſtrafvonnis zag 't leeven beroofd. Gevolglyk zyn hun
#n vellen, waarby, zonder eenige meldinge ne lyken naar 't ſchavot of groene zoodtje
#" van misdaad of ſchuldbekentenis , doch geſleept, naakt (5) met de beenen aan (5) Reſol.
(#van- om redenen, die (3) het gemelde Hof daar den wippaal opgehangen, hen de vin-#
gers, teenen, neuzen, ooren, en ſchaam- #
72, tol.
Ebood de gemelde Ruwaard van alle zyne waar leden afgeſneeden, de harten en inge 13 O.
van Korn digheden en eerampten vervallen ver wanden uytgehaald , te koop geveyld
## klaard, en, boven de koſten van 't geding, en verkocht, en de rompen dus mishan
II boek voor eeuwig uyt den Lande van Hol deld en als ſlagtbeeſten opengeſpalkt han
##land en Weſtvrieſland gebannen wierdt. gen gelaaten. Omtrent elf uuren 's nachts
re77.
Niet zoohaaſt was dit gevelde vonnis be naamen vyf lyfknechts de mishandel
kend, of de Heer Johan de Witt wierdt, de rompen af, en bragtenze met eene
door de meyd van den Sipier der voor. karros naar 't huys van den geweezen
poorte, zonder dat men weet door wien Loontrekkenden. Raadsman ; vanwaar zy

# toe eenigszins hebben mogen (+) beweegen,

I

Ver
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(!) Zºt vervolgens in ſtilte by nacht in de Nieu waad en rouwkleederen over hunne gemar- 1672.

#
. deel

we kerk zyn ter aarde beſteld: doch de telde Ouders. Dit zonderling omkoomen
rouwberden of wapens, die men, volgens der twee Gebroederen wier eenes zonder
#" gewoonte, omtrent hunne grafſtede (1) linge afgerechtheyd in 't behandelen van
Cn

#a had opgehangen, wierden door het verbit

Staatszaaken in alle Hoven van Europa als

#" terde volk afgerukt, en aan ſtukken ge weërgaloos geacht, en wier anderens

### ſmeeten, voegende dus by de misdaad van wys beleyd in het beſtieren der onder
###" Oproer, van Moord, en van Openbaar # neeminge van Chattam by al de werreld
Ja den vermaard was, heeft echter aanleyding tot

Joh. de

weld, ook die van Grafſchennis.

#a.

bedroefde en vaderlooze Weeskinderen

het maaken van deeze zevenderhande ge

pag.378. wierdt belet het (2) draagen van treurge denkpenningen gegeeven.
(2)Zwart
Tooneel

-=Es

gordyn
II. deel
pag. 4o, en
4I •

z& dáterzen éºrgz:4% en

Verſº

V& voºr 4,4%#opmaken&#

T

ijck zij hier nactieven,
#
zijngedreven,

I. Rondom de borſtbeelden der Heeren Kornelis en Johan de Witt, beyden
Y 2.

zoonen van den
Heer
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1672. Heer Jakob de Witt, Burgermeeſter der ſtad Dordrecht, naderhand Raad en Rekenmeeſter der
Graaflyke Landsheerlyke goederen in Holland, en Vrouwe Anna vande Korput, van welke (1) de

(1) E. van-

Het Hoe oudſte tot Vrouw had Maria van Berckel, Dochter van den Heer Johan van Berckel, Algemee
ven
Leev. nen
van Holland,
en van
Prins, Gerardſz.
en de jongſte
was getrouwd
geweeſt
en P#
met Ontfanger
Wendela Bikker,
Dochter
van Vrouwe
den HeerElizabet
Johan Bikker
Burgermeeſter
van Amſter

#" dam, en Raad ter Admiraaliteyt, en van Vrouwe Agneta de Graaf, zynde die in 't harnas, en
de witt. dees in eenen Raadsheerlyken tabbaard verbeeld, leeſt men dit randſchrift, op de voorzyde van den
I. boek

eerſten:

pag. 13 en

CORNELIUS DE WITT: NATu s AN No 1623.
JOHAN NES DE WITT: NAT us ANN o 1625.

15.

KOR NEL IS DE WITT GEB OOREN IN 'T JAAR 1623.
JO HAN DE WITT: GEBOOR EN IN 'T j AAR 1625.

# #one
od. ,,.

Binnen welk omſchrift, achter het borſtbeeld van Johan de Witt deeze (2) ſpreuk van den Ve
nuzynſchen Lierdichter te leezen ſtaat:

y'ſu 1.

IN TE GER VITAE.
O NBE RISP ELTK VAN LE EVE N.

#"
od. 22.

Evenals achter dat van Kornelis de Witt dit vervolg van den (3) gemelden Dichter geleezen
wordt:

Yſu 1.

SCELERISQUE PURUS.

EN zvrVER VAN MISDAAD.
(4) Mat.

Voorts leeſt men, onder de borſtſtukken der twee Gebroederen, en boven hun wapenſchild,

# dat uyt eenen zilveren hazewindhond,

brak, en loopenden haas, op een groen (4) veld, beſtaat,
# deeze ſpreuk, ontleend van Ovidius, of (5) van den Dichter C. Pedo Albinovanus, op eenen
pag. 1293. wimpel:
(5)Conſol.
ad Liviam
Yiu 14.

HIC ARMIS MAXIMUS, ILLE TO GA.
DE ES WAS DE GROOTSTE DOOR DE WAPE NEN,

DIE Doo R DEN TAB BAARD.
(6) zwart . Op de rugzyde worden de lighaamen dier twee Gebroederen door een veelhoofdig gedrocht,
'Tooneel- het zinnebeeld van de woedende Haagſche Burgery (6) en anderen, vermoord, vertreeden, en

##

verſcheurd; binnen deeze twee dichtregels:

pag. 27, 28
cn 29

NUN C REDEUNT ANIMIS IN GENTIA CONSULIs ACTA,
ET FOR MID ATI SCEPTRIS ORACLA MINISTRI.
NU KOMEN ONS DE GROOTE DAAD EN VAN DIEN BURGER

MEESTER, EN

DE

GODS SPRAAK EN

VAN DIEN

STAATS DIE NAAR, BT DE KONING EN ZELFS
GE VREESD, WEDER IN GEDACHTEN.

(7) virg. Binnen welk randſchrift op eenen wimpel, rondom eenen doornenkrans geſlingerd, deeze (7)
#vi
ſpreuk van den Mantuaanſchen Heldendichter geleezen wordt:
Yſ. 727.

MENS AG IT AT MOLEM, ET MAG NO SE CORPORE MISCET.

E EN HE rMEL rK VERSTAND MAAKT HET HEELE GEVAARTE
GAAN DE EN MENGT ZICH IN DIT GROOTE LIG HAAM.

V
OOrts
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leeſt men nog, onder de beſchreeve verbeelding, op den voorgrond der zelfde rugzyde, 1672.
ditVoorts
jaarſchrift:

m

No BILE PAR FRAT RVM sAE Vo FV Ro R oRE T RVC ID AT.
XX. AUGUSTI.

DE RAAZERN Y VERMOORDT MET HAAR EN WR EE DE N’
MU2 L HET E DE LE BROEDE RPAAR.
(t) Zwart

e

of in Nederduytſch (1) jaarſchrift:

Tooneel

ordyn
I. deel,

's V oL K s RAAzE RN II, EN VV o EsT GE BAAR,

pag. 25.

VER DEL GT HET EE D LE B R o E DER PAAR.
DEN 2o.

vAN

OOGST MAAND.

II. Op de eene zyde van den tweeden, zit de Egiptiſche Koning Seſoſtris op zyne zeegekoets, (2) Hubn:
die hy door vier overwonnene Koningen (2) liet voorttrekken, van welke een telkens naar trad #k.
omziende, en deswegen ondervraagd, van den onbeſtandigen ommezwaai des geluksSeſoſtris zoo- #
daanig overtuygde, dat hy ze alle vier op vrye voeten ſtelde, waartoe ook dit opſchrift van den I ſtuk,
voorgrond zyne betrekking heeft:
##
. ( aline
-

p

rarii Hor.

IN WEELD EN S IEZ TOE : ALLES MET BEDACHT.

ſubſec.

cent. I.
Cap. I A

In tegenſtelling van welk zonderling voorval, men omhooge de twee naakte lighaamen der ver
moorde Broederen met de beenen aan den wippaal ziet opgeknoopt, en door twee perſoonen mis
handelen, onder dit bovengeſtelde byſchrift:
jAN EN CORNEL IS DE WIT, IN DEN HAEG GEDOOT
EN MISHANDE L2T: ANNO 167z.

De andere zyde heeft geene verbeelding, maar is beſtempeld met dit zesregelig gedicht:
WIE OP 'T GELUK TE VEEL E STEUN 7,
HEEFT OP 'T KRANCK EN RIET GE LEUNT:

'T IS WANC KEL, RONDT, EN SLIBBERGLAD 7,
HET DRAETT EN KEERT GE LTC K EEN RAD T:

DUS NIEMANT STEL STN HOOP TE SEER

OP 'S WEER ELTS STAET, OP MACHz, EN EER.
III. De derde heeft de borſtbeelden der twee omgebragte Broeders, en, zoo in den rand van
't voorſtuk als op de dikte des pennings, dit omſchrift:
ILLUSTRISSIMI FRATRES JOHANNEs ET CORNEL I Us
DE WIT, VIOL ENTA MORTE DEL ETI , HAGAE

COMITIS 2o AUGus T1, AN No 1672.
DE ZEER DOOR LUCHTIGE GEBROEDERS

JOHAN EN KORNELIS DE WITT,
•

DOOR EEN E GEWELDIGE DOOD OMGEBRAG2',

DEN zo VAN OOGST MAAND, IN 'T JAAR 1672.
(3) J. An

Het ruggeſtuk heeft # verbeelding,

maar, onder twee bloemtroſſen, deze achtling van #
#By

den Goeſchen(3)Heldendichter:

chrift ene
*

III, 'Deel,

-

Z

-

w-

2TWEE P23-399e

9o
1672.
e-mm-

NE DE R LA N D sc H E
TWEE WITTEN, E ENSGEZINT,

GEVLOECKT, GEHAET, GE MINT,
TEN SPIEGEL VAN DE GRooz EN,
VERHEVEN EN VERs rooz EN,
IN ALLES LOTGEMEEN,

STA EN NA ER HUN door BrE EN,
GELTK ZT HIER NA E 'T LEVEN
ZOO KONSTIG ZTN GED REVEN.

IV. De vierde heeft de zelfde voorzyde, en 't zelfde opſchrift, zoo in den rand als op
des pennings, doch op de

de dikte
# ziet men twee groote ſchepen door een zeer zwaar onweder

beloopen, en tegens eene geweldige ſteenklip verbryzelen, onder deeze ſpreuk:
UNA MENTE ET SORTE.
EENSGEZIND EN LO2TGEMEEN,

HoE DRAAIT DES WERELDS LOTA
LWI/DEWITOPT MooRD SCHAvoT
VWELEER GEKERFT, GESNEEN,

\ STAAT DUs WEER GAAF IN EEN:

NHAAR MoND, EN EEGTER - ,
N

JHANIl.

2o-AUGUST: 1672 - AZ
Ss

3% . Penszonarzs »an.
JZo/Zanz- &ccº

|

en Zyn Broeder
CORNELIS DE WIT

*

Ruare van een
Be, de C 'niveérizzhe

# # # Larice van Putten
("

KA

in 3 Ora, en/ºf ze
"i. Zagariascº zo.. Micza. EK,
Bºs: "V

V. De eene zyde van den vyfden vertoont alleenlyk het borſtſtuk van den omgebragten gewee
zen Loontrekkenden Raadsman; binnen dit randſchrift:

JOHANNES DE WIT: NATus 1625.
JOHAN DE WITT: GEBOOREN 1625.

H I S T O R I P EN N IN GE N.
De andere
dicht:

I. Boek.
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zyde voert, onder twee ſamengeſtrikte zeegetakken, dit Nederduytſche zesling- " 672.

e

HOE DRAAIT DES WERELDS LOT?

DE WIg, oP 'g Moo RD SCHAVO z'

we Leer GEKERFr, gesNEÉN,
szAA-r Dvs WE ÉR GAAF IN EEN.
WAT MIST NU 'Z' VADER LA N D?
HAAR MOND EN REGTERHAND,

zo AUGUST1: 1672.

VI. De zesde voert, rondom beyder borſtbeelden, in den rand van't voorſtuk dit omſchrift:
JOHANNEs ET CORNE L1 Us DE WIT.
JOHAN EN KORNELIS DE WITT.
Op het ruggeſtuk ziet men, boven een doodshoofd, twee doodsbeenderen, en twee zeegepal
men, binnen een vierkant tafereel, dat door twee naakte kindertjes wordt vaſtgehouden, de
mishandelde lighaamen der twee vermoorde Gebroederen, met de beenen aan den wippaal gehecht,

en op den voorgrond van 't ſchavot leeſt men dit tydſchrift:
AUGUs T1 zo: ANNO 1672.

DEN zo VAN OOG STMAAND: IN 'T j AA R 1672.
VII. De laatſte eyndelyk heeft op de voorzyde, rondom beyder borſtbeelden, geen byſchrift,
# de tegenzyde, in plaatſe der gemelde verbeeldinge, dit Nederduytſche opſchrift op het

innaar

taferecl:

-

joAN DE WIz, PENSIONARIS VAN HOLLANz Etctr.
EN STN BROEDER

CORNELIS DE WIz, RUART VAN DEN LAN DE VAN PUTTEN,
BET DE OMGEBRAGHT IN 'S GRAVENHAGE.

AUGUSTI 2o: ANNO 1672.

Z 2

BESCHRY.

B Es CHRY VING
D

E

R

NEDERLANDSCHE

HISTORIPENNINGEN,
DE S DE R D
EN DE E LS

T W E E DE

B O E K.

---

#e&Er dit in 's Graavenhaage zoude worden ingeruymd. Niet zoodraa
sººrt

2, voorviel, en terwyl men op was dit toegeſtaan, of de Roomsge

(ES: de verhaalde wyze, zoo zinden begoſten, tot een teken hunner
K door 't onderzetten van 't
als

vreugde, de groote klok te luyden ;
(3) 't gene byna den geheelen nacht ach- (3)ont

tervolgd wierdt.

Zulks op dit teken #
Queezels, en iſ deel,

Holland tot beſcherming van 't zelve ge ſtraks veele Kloppen ,

weldig yverde, nam de Franſche Koning Dienſtmeyden der Roomsgezinden met Pºë '97.
voor Uytrecht, Hoofdſtad van 't Sticht, ſchrobbers, emmers, boenders, en ander
in perſoon te gaan bezigtigen. Den vyf kuyſchgereedſchap in groote menigte naar
den van Hooimaand begaf hy zich, tot de kerk liepen, de onnutte banken, berde
dat eynde verzeld met de Hertogen van ren, en ſtoelen daar uytſmeeten, voor

Orleans, Mommouth, en Luxemburg, de kleyn geld verkochten, of op het kerk
Markgraaven van Rochefort, Louvoys, hof verbrandden. Dus de kerk van dien
veele Hoofdbevelhebberen, en een oneyn

dig getal van mindere krygsoverſten, onder
geleyde van zyne lyftrawanten , en
verſcheydene andere krygsbenden, van
Zeyſt af te paarde naar (1) de Bilt, en
zoovoorts de ſteenſtraat langs, tot voor

toeſtel ontledigd en ſedert wel ſchoon ge
ſchrobd zynde, wierden ten ſpoedigſte
drie altaaren in de zelve opgeſlaagen, en

I. deel,

met de ſamengebragte ſieraadjen op het
prachtigſte opgeſchikt, om de inwyding, (4) Dag
die den volgenden dag (4)door den Kardi- ##
de Wittevrouwenpoort, vandaar langs de naal van Bouillon verricht ſtondt te wor. 't #

pag. 296.

ſingels der ſtad naar de Waartpoort, al den, met de uyterſte ſtaatſië te vieren. #ht

(1) Ont
roerd
Nederl.

waar hy door den Hertog van la Feuillade Welke naa 't eyndigen der Hoogmiſſe,"
aan den ingang zynde ontfangen, in de met eene predikaatſië, door den Jeſuyt du
ſtad reedt, alle de kerken en voornaamſte

Doit gedaan, wierdt beſlooten. Op uyt
gebouwen met veel opmerkinge in 't door drukkelyke aanſchryving des Franſchen
ryden bezigtigde, en door de Wittevrou Konings, deed Johan Neerkaſſel, Bis

wenpoort, naa twee uuren hiermede ge ſchop van Kaſtorië, welke onder den naam
(2) Valk.
verward

Europa,

pag.659.

ſpild te hebben, weder terug naar zyn le van Apoſtoliſchen Stedehouder (*) de (*)vicaria,
ger te Zeyſt (2) keerde. Totnogtoe had Roomſche kerk in de Vereenigde Gewes-Apoſtolicus.
den de Franſche benden hunnen Gods ten totnogtoe beſtierd, en zich te Amſter

dienſt op Sintjanskerkhof onder den blaau dam opgehouden had , den volgenden
wen Hemel verricht, maar vier dagen naa dag te Uytrecht zyne ſtaatlyke intreede,
dat de Franſche Koning de Uytrechtſche en wierdt door dertig (5) zoo werreldlyke (s) Holl.
kerke op de gemelde wyze bezigtigd had, als geordende Prieſters, in hunne Geeſtly- #r.
kwam de Kardinaal van Bouillon in de

ke kleedinge en onderſcheydene kappen , #ios.

ſtad, en eyſchte van den Magiſtraat uyt op eene plegtige wyze ingehaald en ont
den naam des Konings, dat de Sint fangen. By de gemelde inwyding nietal
maartens- of Domkerk den Roomſchen

tot het verrichten van hunnen Godsdienſt,

leen deed hy eene Latynſche redevoering,
maar, zynde een man van eene byzonde
TC

NE DE R. L. H IS TO RIP EN NINGEN.
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re geleerdheyd, afgericht in verſcheyde ſteden, verrichtte, ja dat de Biſſchop van 1672,
ne taalen, en beroemd door zyne wel Munſter, waanende de gewonnene ſteden T"
ſpreekendheyd, ook weekelyks, eene pre altyd te zullen blyven # , te Ro
gº Batav. dikaatſi, over de (1) in 't verſchil ſtaande me van den Paus eene volmagt verzocht
acra. fol.
Geloofspunten. En dewyl de Kardinaal en ook verkreeg, om dertig jaaren (3) G#
483.
van Bouillon nietalleen voor de Room

achter elkanderen alle Kerkelyke bedie- #

ſchen desgelyks eene kerk te Nieumeege ningen in de gewonnene Landen te moo- pag. 779.
inwydde, op wiens altaar onder het Fran gen vergeeven ; zoo behoeft zich nie
(2) Holl.

ſche wapen in de Latynſche taal ſtondt: (2) mand te verwonderen, dat tot lof des

Merkur.

aan den zeegepraalenden Koning, maarook Franſchen Konings, in 't volgende jaar

1672.

pag. 1o8.

diergelyke inwydingen van andere kerken, ook te Rome deswegen dees gedenkpen
zoo in de Graaf als de andere gewonnene 'ning gemaakt is.

De eene zyde vertoont den Franſchen Koning in 't volle harnas te paarde, in 't verſchiet eene
belegerde ſtad, en in den bovenrand dit byſchrift:

LUDovicus XIV, De 1 GRATIA FRanc1 e ET
NAVAR RAE REX.
W)

e

LoD EWrK DE XIV, Door GoDs GENADE

KONING VAN

VRAN KR2TK EN NA VAR RE.

De belegerde ſtad hierboven gemeld, zal waarſchynelyk Nieumeege zyn, als welke byna de

eenigſte is, die een beleg heeft uytgeſtaan gehad, en alwaar de bovenbeſchreeven altaar is opgerecht
geweeſt. Voorts ſtaat nog op den voorgrond dier zelfde zyde:
JOANNEs HAMERANUS FECIT ROMAE.

jo HAN HAME RA NUS HEEFT DE EZ EN TE
ROME GEMAAKT.

Op 't verſchynen der Roomſche kerke, door eene Vrouw met eenen kelk in de hand ver
beeld, ziet men in 't verſchiet, op de andere zyde, verſcheydene Harpyen de vlugt neemen, en
Nederland, 't gene in plaatſe van cenen bundel pylen hier eenige ſlangen in de hand heeft, en
naaſt zynen Leeuw ter aarde legt, door den Franſchen Koning, die een vuurig zwaard in de
rechter hand voert, vertreeden, onder deeze ſpreuk:
-

QUIS CONTRA NOS? 1673.

WIE VERMAG TEGENS oNS? 1673.
Ondertuſſchen hadden de Franſche ben- |togenboſch en Staatsvlaandre gewend
den, die op 't vertoog der Engelſche | hadden, niets of weynig aldaar uytge
Afgezanten, als gemeld is, het naar 's Her- | recht, want zynde tot tweemaals, op
III. Deel.

Aa

Aar

N E D E R. L A N D SC H E
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1672. Aardenburg ſtormende, (1) met zeer wierdt. Staande zyn afweezen had de Ko
(1) Valk.

groot verlies afgeſlaagen, waaren zy ge ning het hooge bevel over alle de plaatſen,

verward

Europa,
Pag-73 I

(2) Valk.
verward

noodzaakt over de Brugſche vaart naar
Kortryk terug te keeren. Geen beter ge
luk had hun voorhebben op 's Hertogen
boſch; mids dit jaar hen in den aanvang,door
zyne ongemeene droogte, in 't overtrek
ken der ſtroomen wel had begunſtigd, doch
althans door 't veelvuldig regenen de laage

in de Vereenigde Geweſten veroverd, aan
den Hertog van Luxemburg opgedraagen,
en den Kornel Stouppa, Overſte der Zwit
ſers onder hem tot Stedevoogd van Uyt

recht (5) aangeſteld. Welke die ſtad aan de GE#
Katryne-of Leydſche poort eenigszins deed Europa,

verſterken,verſcheydene boomen tot ſtorm- Pºg 71°.

en moerige landen rondom die ſtad zoo aalen afhakken, en de Hoorplaats der
daanig onder (2) water gezet, dat het be Hoogeſchoolebequaam maaken, om aldaar

Europa,

ſluyt der Françoizen, om die ſtad aan te het noodige brood voor de (6) in bezetting #"
taſten, daardoor geheel verydeld wierdt. leggende manſchap te bakken. De Kleefſche i672.
Zulks de Franſche Koning, voorziende boeren moeſten Rees, Emmerik, en andere Pºg 118.
weynig meer tot vergrooting van zynen onnutte plaatſen ſlechten, om met de daar
reeds verkreegen oorlogsroem, voor het uyt getrokkene manſchap de bezettingen
overige van den veldtogt te zullen kon der andere ſteden van grootere aangelegen
nen uytrechten, den zesentwintigſten van heyd te verſterken. Schaars wierdt onder
(3) Valk. Hooimaand, (3) verzeld met zynen tuſſchen niet alleen het ruyg voeder, 't
verward
Broeder den Hertog van Orleans, en gene de Franſche bezetting wel vier uuren
Europa,
Pag. 724. verſcheydene andere Grooten, van Box buyten Uytrecht moeſt haalen ,
maar
tel, over Poſtel , Lummen, Dieſt , ook allerleye eetwaaren ; mids alle geHiblou, Charleroy, en Quesnoy, onder meenſchap met Amſterdam was afgeſnee
geleyde van vyftienduyzend paarden, en den. Waarom de Koning laſt gaf, dat eene
afbreekende alle de bruggen op de ri menigte meels uyt de voorraadhuyzen langs
vier de Chaine, om van de Staatſche be den Ryn af naar Uytrecht zoude ge- (7) Ont
zetting van Maaſtricht in 't aftrekken niet voerd, (7) en van 't zelve, voor den aan- #
belemmerd te worden, terug naar Saint ſtaanden veldtogt, een magtige voorraad N#
(4) Valk. Germain keerde. : Alwaar hy met (4) on in de Mariëkerk opgelegd worden. En #.
verward
Pag, 72O.

Europa,
pag.725.

gemeene groote ſtaatſië, zoo door de Ko dewyl diergelyke verzameling, zoo van
ningin als alle de Hofjuffers, en hooge oorlogs- als mondsvoorraad, ook in an
Gerechtshoven van Parys, den eerſten van dere ſteden voor den volgenden veldtogt
Oogſtmaand ontfangen, met veele loftuy geſchiedde, heeft de Hooge ſchool der
tingen verwelkomd, en hem door de Opſchriften konnen goedvinden, wegens
laatſtgemelde ſtad een zeegepraal, naar de deeze Koninglyke voorzorg, naamaals
wyſe der oude Romeynen, aangebooden deezen gedenkpenning in 't licht te geeven.

Het kopſtuk des Franſchen Konings ſtaat op de voorzyde, wier rand omzoomd is met deezen
tytel:
LUDOVICUS XIIII, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEW YK DE XIV, ALLERCHRISTELTKS TE KONING.
Op de tegenzyde is de Voorzigtigheyd, met een ſcheepsroer in de rechter hand, en met eenen
Overvloedshoorn in den ſlinkeren arm afgebeeld. Welke, ſtaande tuſſchen verſcheydene koorn
ſchooven en allerhande krygsgereedſchappen, door eene vliegende Overwinning gekroond wordt.
In den bovenrand ſtaat tot opſchrift:
PRO

H IS TO R I P EN N IN GE N.
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PROVID EN TIA VICTRIX.

DE OVERWINNENDE VoorzIENIGHErD.
Want het was door deeze, dat de Koning in den voorgaanden veldtogt voornaamelyk alle de
gemelde voordeelen behaald, en thans nog hoope had, om in den aanſtaanden zyne overwinnin

# nogmeer te zullen uytbreyden.

Dus laſtgeevende tot het oprechten dier nieuwe voorraad

chuuren, ſtaat op den voorgrond:
HORREA ET ARMAMENTARIA UBIQUE CONSTITUTA.
MD CL XXII.

KOORNSCHUUR EN EN TU2 GHUTZEN ALO M.

OPGE RECHT, 1672.

Dusdaanig was het eynde van den Fran ten lafhartig wierdt verlaaten, en door de
ſchen veldtogt, maar die der Biſſchoppen Biſſchoplyken in bezit genomen. Met deezen
van Luyk en Munſter was van langeren voorſpoed vertoonden zich de Munſterſche

duur. Want naadat Overyſſel op de voor benden, den zeventienden van Hooimaand,
verhaalde wyze den vyand was in handen
gevallen, wendden het de Biſſchoplyke
krygsbenden naar Koeverde; 't gene by
al de werreld totnogtoe voor onwinbaar was
(1) Bor

gehouden: want het is zeerſterk van veſting
werken, en legt op eenen (1) ſtrook zan

Nederl.

dig lands, tweeduyzendſchreeden lang, tuſ

Ben oert.

ſchen twee ontoeganglyke moeraſſen, wel
ke geheel Vriesland, Drente, en de byge

XXIX.

boek, fcl.
25

legene landen dekken. De Biſſchop van
Munſter, den vierden van Hooimaand, in

voor (4) Groeninge, Hoofdſtad des Ge- (4)ont
weſts van dien zelfden naam. Hier had men Ed.

bytyds de buyten den wal ſtaande huyzen, 1 deel,
hoven, en boomen geſlecht en verhouwen, P****
de bruggen afgebrooken, alle ſluyzen open
en dus het omgelegen land, zoo veel doen
lyk was, onder water gezet, midsgaders
twee dammen in de ſtad geſlaagen, waar
mede men het wegloopen van't water belet
tede ; zulks Groeninge niet dan van de
Drentſche zyde was te naderen: mids de

perſoon voor Koeverde gekomen zynde, daarvoorgekomen vyand verzuymd had op
en zyn verblyf op't huys te Scheer geno zyne aankomſt de Roezer-en Hoogerbrug
men hebbende, deed ſtraks de loopgraaven ge te vermeeſteren. Wel is waar dat hy, dee

openen, en eenige bomben in de ſterkte zen misſlag ziende, ſedert poogde dien te
ſmyten: en dewyl daar door verſcheydene verbeteren, met die wyk(5)een-en andermaal (5) Valk.

huyzen en daar onder ook dat, waarin de te beſtooken, maar telkens zynde afgeſlaa- #
oorlogsvoorraad was, afbrandden, liet hy gen, vermids men de toegangen met eene pag. 784.
Koeverde den zevenden, door eenen Trom borſtweering verſterkt en met de in de wape
en bezoldigde
melſlaager opeyſchen, doch een wygerend nen gerukte
krygskneghten
ſedert
wel
bezet
had, zoo
antwoord bekomende, opnieuws twee da
gen beſchieten ; (2) als wanneer, op de heeft de aangetaſte ſtad de gemeenſchap
herhaalde opeyſching, den twaalfden der met die vanbuyten aldus altyd opengehou

#

(2) Ont
roerd

Nederl.
1. deel,

zelfde maand, drie uytgezondene Gemag den. Invoege de bezetting die in den be

Pag, 283

tigden het Verdrag der overgaave ſlooten, ginne maar uyt twaalfhonderd welgere
en de bezettelingen,

# krachte van't zel

gelde ſoldaaten (6) beſtondt, doch door

achttien Burgervendelen by uytneemend- #

ºve met vliegende Vendelen daaruyt en naar
Harlinge toogen. Dus van zoo overſterke
veſting, zonder groote moeite, meeſter
zynde geworden, liepen de Munſterſche
krygsvolken, door geheel het Twentſche
ſtroopen, zulks op hunne aankomſt de Ou
(3) Ont
roerd

Nederl.
I. deel,

pag. 284

heyd onderſteund wierdt, ſedert van tydtot pag. 78*
tyd, naar vereyſch van zaaken met nieuwe manſchap van buyten is verſterkt ge

worden. En ofwel ſtads geldkas

#

voorzien was, heeft men echter, ſtaande dit

de-, Nieuwe-, en Eilerſchans, Wynſchoo beleg konnen goedvinden, tot de betaaling
terzyl, 't Huys te Wedde, en al wat daar der bezettelingen, daar binnen deeze vier
derhande zilvere noodſtukken te munten.

omtrent lag, door (3) de Staatſche knech

ar

2

-

.

.

.

C#

. .

Aa

2,

I, II,

-
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I, II, III en IV. Het gekroonde wapenſchild van Groeninge en de Ommelanden ſtaat op de
eene zyde van alle vier. Wier eerſte voor eenen ryksdaler, het tweede voor eenen halven, het
derde voor een vierde, en het vierde voor een achtſte gedeelte van den zelven is gangbaar ge
weeſt, als blykt uyt de Puniſche ſyferletteren, die ter rechter zyde van de ſchilden verbeeld ſtaan.
Voorts leeſt men rondom 't gekroonde wapen:
JURE ET TEMPORE. 167z.
iD OOR HET RECHT

EN DE N 7'2 D. 167z.

Zoodra het vyandlyke leger voor de ſtad zoude hebben te houden. De Doopsgezin

(1) Valk.
verward

Europa,

pag. 785.

gekomen was, ſcheydde het zich in twee den, wier geloofsleer hen het handelen der
deelen, en openden de Keulſche krygsvol wapenen verbiedt, wierden in drie deelen
keren, den vyfentwintigſten van Hooi verdeeld, van welke 's nachts telkens een
maand, de loopgraaven langs den kant van derde deel de wacht had om op het uytdoo
't Blaauwe huys, alwaar zy ook drie hoo ven der bomben, en het bluſſen van den
ge aarde wallen opwierpen, om hunneruy ontſtaanen brand te paſſen: door welke
tery tegens het geweldig ſchieten van die goede voorzorg de ſedert in de ſtad gewor
(1) van binnen te dekken. De Munſterſchen pene vuurwerken geenszins de gewoonlyke
van hunnen kant arbeydden geweldig ach ſchaade deeden, en dus de eerſte opgevatte
ter den Galgenberg, zulks men hunne na vrees der burgeren niet weynig verminder
deed de vyand door
derniſſen den volgenden dag van den Hee de.
ren- tot den Ooſterweg zag gevorderd: en eenenTrommelſlaager de belegerde ſtad den
hebbende tuſſchen dien en het Schuytendiep laatſten van Hooimaand opeyſchen; en, de
ecne beukery opgerecht, beſtonden zy van wyl die vanbinnen betuygden het uyterſte
de zelve met vyf muurbreekers de ſtads te willen afwachten, ja liever hun(3)goed (3) Valk.
werken te beſchieten, die echter door het en bloed ten beſte dan hunne ſtad over te wil- verward
geweldig vuurgeeven van binnen eerlangver- len geeven, daarnaa opnieuws de aanvech-#;
pag. 787.
Iamd wierden. Des naamen zy hunne toe tingen voortzetten. Naa verſcheydene wel

#

vlugt tot de bomben, met welke te wer gelukte uytvallen, door die van de ſtad pen, den achtentwintigſten der zelve gedaan, wier bezetting met tweehonderd
maand, omtrent den middag een aanvang endertig man uyt Vrieſland verſterkt was,
gemaakt wierd , waar door eer 't avond taſtten de belegeraars, den zevenden van '
was, mids er telkens negen gelyk ge Oogſtmaand, met den aanvang van dien
worpen wierden, verſcheydene huyzen dag de beſchanſing by het kleyne poortje,
(2) Valk.
verward

Europa,
pag. 786.

aan de Zuydzyde der ſtad(2) tot puynhoo en tegelyk de Hoogerbrugge, een vierden
pen gemaakt of zeer beſchaadigd wierden. deel uurs buyten de ſtad gelegen, zeer ver
Invoege de Burgermeeſters en Raad, om, | woedelyk aan. In den beginne was het ge
zoo veel moogelyk was, de uytwerkingen luk den aanvalleren gunſtig, mids zy de
der zelve te verydelen, een bevel in 't beſchanſing reeds zeer digt genaderd waa
licht gaaven, dat ieder tot bluſſing van den , ren, eer zy ontdekt wierden, en waardoor

hadden om de borſtwee- (4) Valk.
brand een vat vol waters op den zolder, zyy gelegenheyd
g #
ring te eklimmen, (4) de beſchanſing in verward
eene brandende lantaarne voor zynen gevel te neemen, en de vlugtende bezettelingen #

-

een ander voor de deur, en des nachts

TOT

-
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tot aan den onderwal te vervolgen. Doch werken, evengelykookbyde Hoogerbrug.
als op 't ontſtaane krygsgeſchry de bezette ge, terug gedreeven. De vyand echter liet
lingen alom in de wapenen kwaamen, en op daarom den moed niet zinken , maar de
den ingedrongen vyand, onder de gunſt ſtad meer dan ooit, zoo met gloeijende ko
van't geſchut der wallen, heftig aanvielen, gelen als bomben, beſchieten : in welke
wierdt die , met gevangenneeminge van laatſtgemelden zoonu zoodan dusdaanige
zes of zeven Keulſche ſoldaaten, uyt die roode kopere plaatjens gevonden wierden,

"7t.

%
FILVSVNSPIRIT
VS2 SZNNCTH &# SRZR
N GAATO

YCSE / AC

Het heeft geene verbeelding, maar in den beginne eenige gebreklyke Latynſche woorden,
dan eenige onverſtaanbaare merktekens, en eyndelyk cenige quaade Hoogduytſche woorden, die

met elkandere omtrent eenen dusdaanigen godslaſterlyken zin uytleveren:
PATER PRINCIPIUM SAPIENCIA E, FIL IUS UN 1 G EN 1T U s, SPIRI

TUs SANCTI SAc R ANEMTo, IC DEMC EINS DE
D CD DCE OP E HOP STE KHN A B. AM EN.

VADER BEG INSEL DE R Wrs HErD, E ENIGGE BOOR EN Zoo W,
MET DE HETL IG MA A K IN GE VA N D EN HETL IG EN

GEEST, DENK IK DE EZ EN OP HOOP AF
TE STEKEN. A MEN.

Hoewel de belegerde ſtad op deeze wy overige tot aan zekere borſtweeringterugge
A-

ze zich moedig verweerde, was de Prins
van Oranje echter ten uyterſte bekom
merd, dat ze eyndelyk, het geweld van
's vyands vuurwerken niet langer konnen
de uytſtaan, tot de
mogt ge

jaagd wierden. Zulks de vyand, ziende
meeſt al zyn geſchut verlamd, de mortie

dwongen worden: dierhalven ſtelde h

onder water, en de ſtad niet winbaar,

orde dat 'er, den twintigſten van Oogſt

door 't geſtaadig inkomen van nieuwen"

#

ren of gebarſten of t'onbruyk geraakt, het

leger tot op de helft verminderd, (3) zyne (3)valk,
loopgraaven door 't regenachtige weeder verward

#

maand, vyftigduyzend ponden buskruyds, onderſtand, des nachts voor den zevenen
en veertien benden voetgaſten, onder den twintigſten van Oogſtmaand het beleg op

(ovalk. Overſte, (1) Jorman, met drieëndertig brak, en zyne benden en krygsgereed
verward vrachtſchepen binnen geraakten. Sedert
#. kwaamen ook nog in Groeninge vier ben
den van dat geweſt, midsgaders zeven
Vrieſche, zynde de geweeze bezetting
van Koeverde, die lang her- en derwaart

ſchappen, zooveel moogelyk waare, af.
voerde. Invoege die vanbinnen, met het

opgaan van den dag geenen vyand in de
naderniſſen gewaar wordende , die uyt

nieuwsgierigheyd naderden, en wel van
gezworven had. De ſtad aldus buyten al menſchen ontbloot, maar met allerhanden

Ie gevaar zynde, wierdt men daarbinnen (4)zoohier zoodaat achtergelaaten geweer (ovig,
ſtout en dertel, en vervolgens, niet te
vreede met den vyand af te keeren, den
zesentwintigſten van Oogſtmaand, on
der beleyd van den Overſte Wachtmeeſter
Wyler, een heevige uytval op de Keul
#
gedaan, van # # ten deele

bezaaid vonden. Het gerucht dier zoo- verward
gewenſchte tydinge bragt de geheele ſtad #
op de been, perſtte door vreugde de traa

nen uyt veeler oogen, en zoo groot getal

nieuwsgierigaards ter veſtinge uyt, dat de
poorten door de menigte als overkropt
#%#: "#
neérgemaakt, ten deele gevang
gevangen, en de (2 ) waaren, Welke den negenentwintigſten
#

#

Bb
o
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iviunchen
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1672, de opgeworpene beukeryen in brand ſtaa maand was, dat men geenen vyand meer
ken, onaangezien de vyandlyke achter vernam, en dierhalven dien morgen in de
hoede, mids die om de zandige wegen drie Hoofdkerken eenen plegtigen Dank

(oont- # het grove geſchut niet voort konde, dag

over deeze verloſſing der ſtad

#" zich dien en den volgenden dag nog om hieldt: ter gedachtenis van welke ook
N#l
. deel,

trent (1) den Galgenberg vertoonde, deeze vyfderhande penningen gemunt

#.

zulks het niet dan den laatſten dag der

e

zyn.
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I. Op de voorzyde van den eerſten en kleynſten, ziet men Groeninge belegerd en met bomben
beſchooten, midsgaders de rugzyde met dit Nederduytſche opſchrift beſtempeld:
ANNO 167z, GRONINGEN BELEGERT DOOR DE BISSCHOP VAN
CEULEN EN DE VAN MUNSTER, DEN 9. JULI: VERLATEN

DEN 17. AUGUSTy.

-

Dat is naar de oude tydsrekening.

II. De tweede bevat insgelyks op de cene zyde het afgebeelde beleg van Groeninge, en in den
rand dit omſchrift:
-

-

O

GRO
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167z,

GRONINGE IS BELEGERD DOOR DE BISsCH op PEN VAN CEULEN
EN MUNST ER, DEN 9.

JULY,

VER LAAT EN,

*

DEN 17. AUGU s T1, 1672.

De andere zyde, die gene verbeelding heeft, voert alleenlyk dit vierlingdicht:

-

GRONINGEN coN STANT,
BEHOUT VAN 'T LAN 7,
DOOR GO DES KRACHT,
BRAK VIANTS MACHT.

III. De voorzyde van den derden verbeeldt wederom het belegerde Groeninge. Op de tegen
zyde ſtaat, onder het wapenſchild dier ſtad, dit Nederduytſche opſchrift:
1672.

GRONINGEN

VAN DE BISSCHOPPEN VAN

CEULEN

EN

MUNST ER DEN 9. JUL11 STERCK BELEGERT,
W REDELICK AANGETAST, DEN 17. AUGust 1
SCHANT LICK VERLATEN.

Waaronder de letteren M. H. S. de eerſte van des Penningmaakers naam ſtaan, evenals in den
rand dit omſchrift:

*

-

-

NAAST GOD, SI EER DE MAGISTRAET, EN BORGERI,

EN MILITIË.

1, R DIN IN (#AN
AB EPISC - [' OI, DN - ET

van AUG - "I'I'RIPTTER #KSj
DE ST, TRT.A

Sº, '

.

\

sº.
Rºº ,,,

#

#%

"A • II , s ,

S2: "....,

5%

& aº

ACOLONIENSI - ET

pioNASTERIENSI EPIsco TSN
IX IV LII OB SES SA-ET D. GN

/ xyII AvgvSTI - LIBERATA \

/.

GNS: co NsvL IBys 5SS
W | IOILAIVLSINGA - HENR: CTyTyINGE

3 | |SiccoNE EECK , wan AckEMA
# ||
NG SENATORIBvs GN
g/ W LyD-coNDERS
Ion ISBRANTs

#/ \BERN CRyIs

G D. MEPscHE.

\Ari D-LvDoIPHI - M1 ALTIN GH /
NIrRAN 1v NIo

wAR EMMEN,

\H 1YNTINGH. s GoCKINGA
N-AkBARLIN CHIO F:S WICHEL:

SM-D c L. xxij:

IV. Gelyk het voorſtuk van den vierden het beleg van Groeninge vertoont, zoo bevat het rug
Bb 2

-

geſtuk

IOO

1672.

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

-

# tuſſchen het wapenſchild der ſtad en de eerſte letters van des

Penningmaakers naam, dit

atynſche opſchrift:
ANNO CIO I D CLXXII. GRONINGA

k

AB EPISCo P1s COLON 1ENs 1 ET MONASTE R1 EN s1
IX. JUL11 FORTITER OBSESSA,
DURIT ER OPPU GNATA,

xvII AUGust 1 TURPITER DESERTA.
IN 'T JAAR 1672, IS GROENINGE
VAN DE BISSCHOPPEN VAN KEULEN EN MUNSTER
DEN 9. VAN HOOIMAAND ZWAAR BELEGER D,
HARD AANGEVOCHTEN,

EN DEN 17. WAN OOGSTMAAND SCHANDELTK VERLAATEN.
Waar rondom voorts nog in den rand ſtaat:

SIT SUMMA GLORIA DEO, NEC NON HONOS DOM IN IS,
CIVIB Us, MILIT IAE o U E.
DE HOOGS2'E GLORI Z7 AAN GOD E, ALSOOK DE EER DEN
HEEREN, DEN BURGEREN, EN DEN KRTGSVOLKE.

V. Rondom het belegerde Groeninge, 't gene wederom op de voorzyde van den vyfden ver
beeld ſtaat, leeſt men in den rand:

DEI VIRTUTE, PROCERUM ET CIVIUM CONCORDIA,
DUCIS ET PROPUGN ANTIUM FORTITUDINE,
RESPU B L1 CA SERVATA.
**

DOOR GODS KRACHT,
DE EENDRAGT DER MAGISTRAATS PERSOONEN ENV

BURGEREN,
EN DE DAPPER HETD VAN DEN BEVEL HEBBER

EN DE VERWEERDERS,
IS DE VRTESTAAT BEHOUD EN.
N

De rugzyde, die geene verbeelding heeft, voert dit langwylige Latynſche opſchrift:
GRONIN GA A COLONIENSI ET MON ASTERIENSI EPISCOPIS
IX JULII OBSESSA,
ET DE 1 GRATIA XVII. AUGUSTI LIBERATA.
CONSULIBUS,

JOHANNE A JULSINGA, HENR1co CLUIVIN GE,
SICCONE EECK, W1 LHELMo AB ACKEMA:
SENATORIBUS.

LUDov 1 co CONDERS, JOHANNE ISBRANTS,
BERNARD o GRUIS, GE RARD o DE MEPSCHE,
ANDREA LUDOLPHI, M EN soN E ALTINGH,
-

-

* *

FRAN

H I ST OR I P EN NI:N GEN. ; ; II. Boek.
FRAN c1sco JUNIO, WAR NA Ro EMMEN,
HEN R1 co MUNTINGH, Sc AT oNE GOCK IN GA,
AB RA HAM o BARLING HOF, S1 ME o NE WICHEL.
MD CLXXII.

ALS GROENINGE
VAN DE BISSCHOPPEN VAN KEULEN EN MUNSTER

D EN 9. VAN HOOIMAAND BE LEGER D,
EN DOOR GODS GE NA DE DEN 17. VAN OOG STMAAND

VERLosz WIERDT, WAAREN
BURGERMEESTERS,

-

JAN VAN JULSINGA, HENDRIK VAN c LUIVING E,
SICCO EECK, EN WILLEM VAN ACKEMA:
SCHEPE NEN;

LO DE WYK CONDERS, Jo HAN IS BRANTS,
- BERNARD GRUIS, GERARD VAN MEP SCHE,

ANDRIES LUDo LFI, MENS o ALTINGH,
FRANs 5 UNIUS, WAR NAR EMMEN,
HENDRIK MUNTING, SCA TO GOCK ING A,

A BRAHAM BAR LING HOF, EN SIMON WIC HE L.
za

-r
.

. .

-

-

I 6 7 Z. ,

-

Zoodra was men niet verzekerd, dat deelte des (*) onderwals, 't welke wel

(*) Fauſſ,

de vyanden hunne werken verlaaten had meeſt voor de vyandlyke aanvechtingen braie.
den, of daar wierden ſtraks tot het ſlech

bloot lag, was toebetrouwd, en met eene

ten der zelve eenige ſoldaaten naar buyten weêrgalooze dapperheyd wierdt verdee
ezonden, waarby zich niet alleen veele digd: zulks men de zelve des nachts (3) (3)ont
roerd

# maarook verſcheydene

(1) Ont
roerd

Nederl.
I. deel,
Pag. 372 •

(2) Valk.
verward

Europa,

pag. 783.

Studen veelmaals op de borſtweering fakkels heeft

ten (1) vrywillig voegden. Deeze laatſt
gemelden, ziende de zwakheyd der bezet
telingen, en den weergaloozen moed der
Regeeringe, als de vyand zich in den be
ginne voor de ſtad vertoonde, booden hun
nen dienſt ter beſcherminge van de bele
gerde ſtad aan, en, hunne boeken daar
laatende, greepen, naar 't voorbeeld van
die van Leyde, het geweer in de hand,
en wierdt aldus uyt deeze dappere jeugd
eene bende van honderdvyftig Studenten
opgerecht: over welke de Heeren Wicher
Wichers als (2) Hopman, Rutgert ten Ber
ge als des zelven Luytenant, en Scato
Gokkinga als Vaandraager, het bevel
voerden. Van de zelve kwam dagelyks

Nederl.

zien planten, om te beter uytzigt op de idee,

vyandlyke werken te hebben , waarop Pºg 352
zy ſomtyds geheele laagen (4) gaaven.
Waarom de Opzienders der Hooge ſchoole, #t
-

den betoonden heldenmoed der in de wa

Nederl.

I. deel ,

penen gekome jeugd willende vereeuwi- pag. 363.

gen, den Hoogleeraar Menſinga gebooden
van al het voorgevallene eene ſierlyke aan
ſpraak op te ſtellen, welke den achtſten van
Slagtmaand deezes jaars in 't Koor der
Akademikerke gedaan wierdt, wordende
ook, naa 't eyndigen der zelve, de lyſt
der (5) in de wapenen gekomene Studen- (5)ont
roerd
ten opgeleezen, en in de tegenwoordig Nederl.

heyd van den Magiſtraat, de Hoogleeraars I deel,

der ſchoole, en van andere genoodigden, ****

een derde gedeelte, ſtaande het geheele ieder Student in dankbaare erkenteniszyner
beleg, in de wapenen, aan wier kloek voor de ſtad betoonde trouwe, met dusdaa

moedigheyd de beſcherming van dat ge nigen zilveren gedenkpenning beſchonken.
--

-

-

-

-

--

--

-

-

*

*

-

-

-

-

'

l

-

*
-

* *

-

-

-

.

III. Deel.
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zynde

Op het voorſtuk, en boven het wapenſchild der Hooge ſchoole,

--

een opengeſlaagen

boek, op 't welke het ſchild van Groeninge en de Ommelanden gehecht is, ſtaat Pallas Beſcherm
godin der Wysheyd, tuſſchen verſcheydene oorlogswapenen, en ter wederzyde:
UNITA VIRTUS.

- ,

-

-

DE VERE EN DE DAPPER HETD.

Het ruggeſtuk heeft geene verbeelding, maar in het midden dit opſchrift:
IN MEMORIAM OBSIDION IS, ET LIBERATIONIS GRONINGAE,
CIVIBUS ACADEMIAE AB ORDINIBUS OB BENEMERITA
Do No DAT U M.

GESCHENK,

- -

2TO 2T GEDACHTE NIS VAN HET BELEG EN DE VERLOSSING

VAN GROENINGE,
DOOR DE STAAT EN AAN DE LEDEN DER HOOGE SCHOOL E,
WEGENS HUNNE VERDIENSTEN,
-

--

G E GE EVEN.

g)

Rondom welk opſchrift op deeze, en de beſchreeve verbeelding der andere zyde, in de randen
tot omſchrift ſtaat:

CURATORES ACADEMIAE GRONINGAE ET OMMELANDIAE,
CUM DEO, AD UTRUMQUE PARATI. ANNO 167z.
DE VERZORGERS DER HOOGE SCHOOLE VAN GROEN IN GE

EN DE oMMELANDEN, MET Go DS HULPE, Toz BErDE
GEREED. IN 'T JAAR 167z.

Hoewel de moed der Magiſtraatsperſoo haupt, Baron van Sucha, die zich in Heſſe
nen, Burgeren, en in de wapenen gerukte ophieldt, en alom voor eenen wakkeren
jeugd veel tot het behouden van Groenin krygsman vermaard was, niet alleen be
ge geholpen had, zoo had dit echter zy noemd, maarook, zoo door brieven als
ner behoudeniſſe, naaſt God, aan de erva door eene plegtige bezending van den

renheyd en het kloek beleyd van Karel Hopman Pot, Onderbevelhebber van de

Rabenhaupt den voornaamſten dank te Bourtang, met veel ernſt uytgenoodigd.

(1) Valk.
Verward

Europa,
Pag. 599.

weeten. De Staaten van Groeninge en de Zulks hy zich derwaart begaf en aanſtonds
Ommelanden, het gevaar voorziende, op zyne komſt Luytenant Generaal van
waarmede hun Geweſt gedreygd wierdt, dat Geweſt, en Bevelhebber van Groenin
waaren bytyds bezorgd geweeſt om een ge, gemaakt wierdt. Dus ſtelde hy ſtraks
Legerhoofd over hun krygsvolk te kie op alles orde, en op de gemelde wyze de
zen, en daartoe den (1) gemelden Raben ſtad Groeninge nietmin kloekmoedig be
ſchermd,
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ſchermd, dan gelukkiglyk behouden heb de op hunne aankomſt deeze ſterkte van 1672.
bende, beſloot hy, naa 't aftrekken van den bevreesden vyand verlaaten, wierdt
den vyand ook het omgelegen land van de die nevens Winſchooterzyl, en het ſterke

e-nº

geduurige ſtrooperyen der Biſſchoplyke huys te Wedde, waaruyt de vyand mede

(1) Valk.
verward
Europa,

pag. 798.

benden te verloſſen, met die uyt ver gevlugt was, door de Staatſche benden
ſcheydene naabuurige ſterkten, welke zy bezet. Met dit geluk aldus begunſtigd,
voorheen zoo gemaklyk veroverd hadden, maakte hy zich meeſter van de Brugge
thans weder op zyne beurt te verjaagen. ſchans, midsgaders van de doorgangen by
Tot dat eynde wierdt de overſte Jorman, Finſſerwarderzyl en Beſtehamering, maar,
met tweeduyzend knechten zoo te paarde hebbende eenen bygelegen dyk doorgeſtoo
als te voet, (1)des nachts van den tienden ken, ſneedt hy de gemeenſchap tuſſchen
van Herfſtmaand, tegens de vyanden af de Oude- en Nieuweſchans af, en deed de
gevaardigd, welke te Winſchooten, on eerſte berennen. De aanvechtingen tegens
der den Overſte Ramsdorf, veertienhon

deeze ſterkte wierden in den beginne zeer

derd man ſterk wel begraaven laagen. Des
onaangezien liet hy ze met den morgen
ſtond, van twee kanten zoo vinnig aan
taſten, dat zy de toegangen rondom Win
ſchooten verlieten, om op het vlakke
veld, in veertien deelen geſchaard, de

Hoogbevelhebber Rabenhaupt met zoo
veel naadruks voortgezet, dat de bezette
lingen der belegerde ſterkte, ziende alle de
## van die der Nieuweſchanſe tot

ſlaplyk, maar ſedert de aankomſt van den

unnen byſtand aangewend, vruchteloos

Staatſche benden met meer voordeels af uytvallen ,

den zevenentwintigſten van (3) Valk,

te wachten. Het gevecht, hierop we Wynmaand (3) het Verdrag der overgaave verward
derzyds met veel hardnekkigheyd zynde ſlooten, en volgens het zelve hunne Europa,
begonnen, wierdt niet dan door den aanbetrouwde ſterkte aan de benden pag. 8o1 •
avond geſcheyden, en de vyand toen te van Rabenhaupt inruymden. Tot wiens
raade, naa 't wel bezetten der omgelegene lof wegens dat Groeninge en de Ommelan
ſchanſen , het open veld te verlaaten. den, zoo door 't wel verdeedigen der
Des rukten de Staatſche benden naar de Hoofdſtad als het herwinnen deezer ſterk

Winſchooterſchans, met voorneemen van
(2) Valk.
verward

Europa,
Pag. 799.

ten, tegens alle vyandlyke aanvechtingen

de zelve te bevechten; (2) onaangezien totnutoe beſtandig waaren gebleeven, en
zy met vier bolwerken, diepe grachten, hy hunnen Godsdienſt en vryheyd zoo ge
en eene doorne hegge, in plaatſe van lukkiglyk beſchermd had, deeze twee vol
ſtormpaalen, voorzien was, doch vinden gende gedenkpenningen gemunt zyn.

I. Rondom het geharnaſt borſtbeeld van den Groeningſchen Hoofdbevelhebber, leeſt men in
den rand der voorzyde van den eerſten deezen tytel:

CAROL vs RABENHAUPT, GUBERNAT oR GRON IN GAE
ET OMMEL AND 1 E.
Cc 2

KAs

,
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II. De tweede, dien ik nergens dan in de Penningkas van den Heer Johan Emants, Weesmee-,
ſter van 's Graavenhaage, en Opperkeurmeeſter der Munte van de Algemeene Staaten, gezien
heb, voert mede zyn geharnaſt borſtſtuk op de eene zyde, en in den rand dit omſchrift:

CAREL RABENHAUPT, Lux te NANT GENERAAz VAN DE
-

PROVINs1 GRONINGAE.
Op de anderc zy de

-"

- - - - --

ziet men den Godsdienſt en de Gerechtigheyd elkandere omhelzen;

onder

deeze bovengeſtelde ſpreuk:
-

Hoc vINDICE STAMUs. 1672.

d

ONDER DE EZ EN BESCHERMER Z1 N W2 BESTANDIG. 167z.
- * - ',
'-

-

*
-

-

-

-

-

/

Hoewel de aanſlag der Engelſche en te weezen, tuſſchen den tienden en elf
Franſche oorlogsvlooten, welke ſedert den van Wynmaand, zynen natuurlyken
het laatſte gevecht weder waaren in zee Oom den Heer van Zuylenſteyn, die
geſtoken, op Brouwershaven en Texel Opperbevelhebber van 't Staatſche voet
(ovalk voorgenoomen, door (1) Gods toedoen volk was, met eenige benden naar de
Verward mids de ebbe eenszooveel langer dan naar Grovenbrugge, om zich daar te (3) ver (3) Valk.

# gewoonte duurde, was belet en tot niet ſchanſen, en den toegang ten naauwſte be- ##
##t geloopen, zoo hadden ondertuſſchen ech zet te houden.

Het zelfde deed ook de Europa,

Baanderheer van Libergen omtrent Mont- P****
#
yter, ter de Staatſche wapenen op de grenzen
-

toiſe,” van Holland geenszins gelyken voorſpoed.
Want de Franſche bezettelingen van het
Sticht, zich van 't huys Kroonenburg,
het ſlot Loenerſloot, en 't huys te Jaars
veld hebbende meeſter gemaakt, liepen wyd
en zyd ſtroopen, en hadden tot de uyt

foort; zulks de Graaf van Hoorn, in den

zelfden nacht, nog met eenige zoo land
als zeeſoldaaten , teſamen twaalf benden

ſterk, zich voor Woerde vertoonde, en
eene beukery voor twaalf ſtukken met den
uyterſten ſpoed oprechtte, om de berende
ſtad
den volgenden dag daarmede te be
breyding der uytgeſchreeve bandſchattin
(2) valk. ge de dorpen Loenen, (2) Waveren, Bot ſchieten. De Franſche bezettelingen, zich
# ſchol, Abkoude, en Ameyde, of uytge zoo onverwacht vindende aangetaſt, gaa

#. plonderd of in brand geſtooken. Zulks ven ſtraks door 't aanſteeken van een groot
de Prins van Oranje, zoo om de vyandly vuur op den ſtads tooren, wiens zeerhoo
ke buytzoekers te beteugelen, als om de ge ſpits, benevens de kerk, en verſchey.
Hollandſche grenzen temeer te verzeke dene (4) huyzen daardoor geheel afbrand- (4) B. Kor
ren, eyndelyk een beſluyt nam om Woer den, aan hunnen Landaardt binnen Uyt- fterús Hiſt.
de te belegeren: welke ſtad de Françoizen,

recht van hunnen nood, en die wederom #

den achttienden van Herfſtmaand, weder

door drie kanonſchooten van de (5)ophan- en #o.

Valk.
hadden bezet en ingenoomen. Des zondt den zynde hulpe, kennis. En waarlyk de (5)
Verward
hy, om van den kant van Uytrecht gedekt Hertog van Luxemburg, weetende dat Europa,
-

--

-

de pag. 827.
n
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de ſtad, om haare zwakke veſtingwerken,

te hervatten, en tweeduyzend der hunne 1672.
by gebrek van ſpoedigen onderſtand eer tot dat eynde af te zonderen, die tot de
lang voor de Staatſche wapenen zoude kniën toe door 't water trokken, en zoo

moeten bukken, toog ſtraks aan 't hoofd
van drieduyzend man tot haare hulpe nog
dien zelfden avond vooruyt, met bevel
aan 't legertje, dat omtrent 's Graavenland
tot dekking van Naarde gelegen was, van

vanvoore als vanachtere den Heer van

Zuylenſteyn op 't lyf vielen, de verſchan
ſing innaamen, en de Staatſche benden
met omkominge van den gemelden Hoofd

bevelhebber op de vlugt bragten. Zulks
zich vervolgens
(2) voor de wyk
y zicn
v
8
y van #
hem op 't ſpoedigſte te volgen. Des zy
Verward

nachts tuſſchen twee en drie uuren na den Graaf van Hoorn vertoonden, de by- Europa,

(r) Valk.
verward

Europa,

pag. 828.

derde hy met deeze voorhoede, die on gelegenehuyzen bezetteden, en op de be- ****
dertuſſchen, met eenige bygevoegde ben ſchanſing aldaar aanvielen, doch hoewel
den verſterkt was, de verſchanſte ſtand zy alhier geenszins konden doorbreeken,
plaats van den Heer van Zuylenſteyn, en zoo gaf echter de Prins van Oranje, ziende
deed de zelve aanſtonds door (1) de zynen dat niet wel moogelyk was den vyand het
zeer heftig aantaſten. Doch de weêrgaloo werpen van onderſtand in de ſtad te belet
ze tegenſtand der Staatſche benden nood ten, vervolgens laſt tot den aftogt: wel
zaakte de aanvallers, met verlies en on ke, naadat de ſtad te vergeefſch door den
verrichterzaake, eerlang weder af te trek Graaf van Hoorn was opgeëyſcht, ook in
ken. En mids de Prins van Oranje, die goede ordegeſchiedde. Invoege de Prins van
ondertuſſchen in 't leger was aangekomen, Oranje naar Bodegraave, en de Graaf van
den twaalfden eenen zeer heevigen aanval Hoorn naar Oudewater, met hunne onder
op de ſtad liet doen, en reeds de hoope hoorige benden weeken, en de Françoizen,
opvattede van ze te zullen veroveren, wegens het ontzetten van Woerde, ſedert
zoo beſlooten de Françoizen de kans deezen gedenkpenning in 't licht gaaven.

Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings leeſt men, in den rand der voorzyde, deezen ty
tel:

LUDOVICUS XIIII, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEWrK DE XIV, ALLERCHRISTELTKS TE KONING.

Op de rugzyde ziet men, in 't midden van een zeer laag en biesachtig land aan eenen opgerech
ten pylaar het wapenſchild der verloſte ſtad gehecht: boven 't welke, door de nevenſtaande Over
winning een krans van bloemen wordt gehouden, onder dit randſchrift:

CASTRIS BATAvoRUM CAPTIs ET DIREPTIS.
DE LEGERPLAATS DER HOLLANDEREN INGENOMEN
EN GEP LONDER D.

Voorts ſtaat tot meerdere opheldering op den voorgrond:
WUR DA OBSIDIONE LIBERATA. MD CLXXII.
WOERDE VAN 'T BELEG VERLOST. -1672.
1II. Deel.
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Onaangezien het mislukken deezer on 't kort, mids zy aan alles gebrek had, te

derneeminge op Woerde, liet de Prins van

zullen veroveren.

De Graaf van Montal,

Oranje daarom den moed niet zakken, Stedevoogd dier plaatſe, die om Tongere

maar alles klaarmaaken, om den Françoi te behouden zich derwaart begeeven had,
zen zoodaanigen ſlag toe te voegen, waar en zich dus buyten zyne Veſting zoo lis
door zy van hun Land zouden afgeſneeden, tiglyk geſlooten zag, nam voor alles te

(1) Valk.
verward

Europa,

Pag,832.

en meteen de oorlog uyt het hart der waagen, om zich, het zy door liſt, het
Vereenigde Geweſten op de Franſche gren zy door geweld, in de belegerde ſtad te
zen overgevoerd, worden. Tot dat eyn werpen. Tot dat eynde ſloegen hy en
de vergaderden (1) de Staatſche benden zeſtig welgemoedigde ruyters op weg, en, (3) Valk.
rondom Breda, welke by krygsſchouw, hebbende allen Oranje (3) veldtekens op verward
den zevenden van Slagtmaand, vieren hunne hoeden, geraakten aldus door de Europa,
pag. 836.
twintigduyzend man wierden ſterk bevon eerſte voorwachten, zonder gekend te
den. Den volgenden dag wierdt de optogt worden, ja, loſſende zelfs hun eygen hand

naar Maaſtricht begonnen, en tegelyk een geſchut op de laatſte, renden tuſſchen eene
gerucht uytgeſtrooid, van het oog op Ton hagelbuy van naagezondene kogels met
gere of Mazeyk geworpen te hebben. Om loſſen toom tot voor de poort der ſtad, al
dit uytſtrooiſel temeer indruks te doen waar zy daadlyk wierden binnengelaaten,
hebben, wierden in der waarheyd te en met groote blydſchap ontfangen. Te
Maaſtricht zeer groote toebereydſels ge meer, mids hy ſtraks orde op de beſcher
maakt, en dit voorbeeld door de Span ming der ſtad ſtelde, en, om tyd te win
jaards, welke de Staatſche aanſlaagen be nen, verſcheydene uytvallen op de belege
vorderden, zoo te Namen en Roermonde raars ondernam : welke desonaangezien

als te Venlo, naagevolgd. Doch eynde beſtemd hadden het beleg te achtervolgen.
lyk, naa veele looze op- en aftogten, en Doch eene opgekome ſtrenge vorſt maak
naadat het Staatſche leger met eenige te de aarde onbequaam tot het delven, ja
(2) Ont
roerd

Spaanſche hulpbenden verſterkt was, (2) verſtyfde indiervoege de menſchen en paar

Nederl.
I. deel,
P35- 477.

wierdt Charleroy door den Graaf van den; dat men, zonder de loopgraaven
Margin , den zeſtienden van Winter eens geopend te hebben, met achterlaa
(4) Valk.
tinge van veele (4) door de koude verlam Verward
Franſchen Hofs, berend, dat de Koning, de en ziek gewordene krygsknechten, Europa,
onaangezien de Winter, zyn Hof ver onverrichter zaake het aangevangen beleg pag. 837.
liet, om zich tot de behoudenis van deeze moeſt ſtaaken , en langs kleyn Brabant

maand, tot zoo groote verbaasdheyd des

ſtad, wier Stedevoogd afweezig, en bezet
ting zeer zwak was, naar degrenzen te be
geeven. De Prins van Oranje kwam den vol
genden dag mede voor die plaats, en deed
alles tot de aanvechtingen vervaardigen,

met het Staatſche leger terug trekken.

Zulks Vrankryk, naar maate het eerſt

over deeze onderneeming was bekom
merd geweeſt, nu des te grootere
vreugdeblyken, en onder anderen daarop
in vertrouwen van zoo gewigtige ſtad in ook deezen penning liet munten.

Rondom het eenvoudig kopſtuk des Franſchen Konings, leeſt men in den rand der voorzyde
deezen zynen gewoonlyken tytel:

LUDO VICUS XIIII, REX CHRISTIANISSIMUS.

LODEWrK DE XIV, ALLERCHRISTEL? KS TE KONING,
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Op de rugzyde ziet men de verloſte ſtad, in de gedaante eener Vrouwe, en met eene Muur
kroon op haar hoofd, naaſt den Franſchen Koning ſtaan, wien zy uyt dankbaare erkenteniſſe
-

haarer verloſſinge eenen krans van bloemen op het hoofd zet, onder dit randſchrift:

CAROL ORE GIUM OBSIDIONE LIBERAT U M.
MD CL XXII.

CHARLERO2 VAN 'T BELEG VERLOST. 1672.

roerd

De zelfde vorſt, die het beleg van Charle
roy had doen opbreeken, moedigde den
heldhaftigen Rabenhaupt aan om eenen
aanſlag tegens Koeverde te onderneemen.
Want zeer omſtandig van de geſteldheyd
dier veſtinge, waarvan de Biſſchop van
Munſter nu zyne wapenplaats gemaakt
had, door eenen Meynard van (1)Thynen,

Nederl.

geweezen Koſter dier ſterkte, doch te dier ſterkte, onder de gunſt van eenen

I. deel,

gelyk een zeer ervaaren Krygsvernufte zeer dikken nevel, naderde. De mede

(1) Ont

Pag. 506.

overloopers van het naderen der Staatſche

knechten op den eerſten dag reeds verwit
tigd, zich een- en andermaal in de wapenen
begeeven, doch, telkens niet euvels ver
neemende, het gevaar eyndelyk uyt het
hoofd, en zich dien zelfden nacht tot rus

ten geſteld ; als Rabenhaupt, omtrent
drie uuren des nachts, de buytenwerken

ling, zynde onderricht, gaf hy in ſtil gebragte manſchap, in drie hoopen zynde
te bevel tot het maaken van verſchey
dene biesbruggen, ſtormladders, en an
dere gereedſchappen, tot diergelyke on
derneemingen noodig. De zesentwintig

verdeeld, taſtte ook van drie kanten met

eene weergalooze onverſaagdheyd, over
de toegevroozene grachten en medegevoer

de biesbruggen Koeverde aan, daar eerlang

ſte van Wintermaand, met alles op wa alles in de wapenen, en in eene yſlyke ver

gens te laaden, en zich tot den uyttogt te warring raakte. Onder de gunſt van dee
vervaardigen, te Groeninge met geſloote ze, onaangezien het ſterk ſchieten van den

ne poorten zynde geſleeten, is den vol. vyand, het Staatſche volk den wal heb
genden dag des middags omtrent een uur bende beklommen, gelukte (3) het Hop- (3) ont
eerſt de ruytery, vervolgens omtrent drie man Klinge de Vrieſche poort open te hak- #
uuren het voetvolk door de Steentilpoort, ken, en dus den weg voor de Staatſche #
te ſamen omtrent duyzend keurlingen ſterk, ruytery naarbinnen te baanen. Zoodra Pag- 513:

in goede orde naarbuyten getoogen. Te die op de markt kwam, daar zich eenige
Helpen ſtal gehouden, vervolgens eerſt te Biſſchoplyke knechten dicht ineengeſloo
Gieten, en ſedert ten tweedemaale te Ode

ten hardnekkiglyk verweerden, maakte zy

Nederl.
I. deel,

ren overnacht hebbende, zynzyeyndelyk een eynde van 't gevecht, en dwong deeze
op den middag te Errem gekomen: alwaar de wapenen neder te leggen, en zich ge
ieder (2) met kruyd, lood, en de noodige vangen te geeven. Op deeze wyze is Koe: oosee,
ysſpooren is voorzien, en gelaſt zich te verde nietmin ſtoutmoediglyk aangetaſt '# #
gens tien uuren des nachts tot den verde dan gelukkiglyk (4) herwonnen, en de van Holl.

Pag, 508.

ren optogt naar Koeverde gereed te hou gedachtenis daarvan op deeze gedenkpen. #l.

(2) Ont
roerd

den. Hier had men, zynde door drie ningen bewaard.

Dd 2

29,

I. De

I. De eerſte, die niet gemunt maar ſlechts geſneeden is, verbeeldt op de eene zyde het gebom
bardeerd wordende Groeninge, met dit byſchrift:
GRONINGEN IS BELEGERT DEN 9. JULY,
VERLATEN DEN 17. AUGust 1: 167z.

Op de andere zyde is zeer uytvoerig de ſterkte Koeverde, met haar ſlot en buytenwerken ver
beeld, onder dit opſchrift:
COEVOORD EN STORMENDER HANDT IN GENOMEN,
OP DEN 2o DECEMBER: 167z.
Dat is naar de oude tydsrekening, welke in dat jaar nog in gebruyk was.
II. Het
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II. Het beleg van Groeninge ſtaat op de voorzyde van den tweeden afgebeeld, binnenden zoom
deezer woorden:

-

GR O EN IN GA,
URBS FRISIAE OCCID EN T AL 1s PRIMA R1A,
OBSESSA IX JULII,
ET DE REL ICTA XVII AUGUs T1, ANNO 1672.

*

GROENINGE,

HooFDsTAD VAN WEs TVRIESLAND,
IS BELEGERD DEN 9 VAN HO OIMAAND,

EN VERLAATEN DEN 17 VAN ooGSTMAAND,
IN 'T JAAR 167z.

Op de tegenzyde, ziet men de ſterkte Koeverde ſtormenderhand aantaſten en veroveren, bin
nen dit Latynſche randſchrift:

-

COV ORDIA CAP1TA L1s DRENT1 As,
A ROMAN 1 s AN No Do M1N1 X CONSTRU cTA,
FO EL1 c1T ER FOEDER AT 1 BELG11,

ARMIS RECUPERATA XX DECEMB R1s: 1672,

KoE VERDE, Hoo FDS TERKTE VAN DR EN z'E,
VAN DE ROME rNEN IN 'T JAAR 1o DES HEEREN GEBOUWD,

Is Door DE WAPENEN VAN 'T VEREENIGDE
.

.

NEDERLAND,

-

DEN zo VAN WINTERMAAND: 1672,
GELUKKIG L2TK HERWONNEN.
*
*

III. Het beleg van

-

Groeninge is op het voorſtuk van den derden verbeeld, als door dit by

ſchrift wordt beveſtigd:
--

-

--

-

C

-

w

BELEGERINGE VOOR GRONINGEN.

Het ruggeſtuk verbeeldt Koeverde, en daarrondom de naderende Staatſche knechten, binnen
den zoom deezer woorden:
-

-

COEVERDEN MET STORMERHANDT IN GENOMER.
*

*

DEN

zo DECEMBER: 1672.
4

nl. 'Deel.
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IV. De vierde, die weder de belegering voor Groningen doch zonder randſchrift op de eene zyde
vertoont, heeft op de andere zyde, zoo rondom als onder het overrompelde Koeverde, dit om
en opſchrift:
GRON IN GE IS BELEGERD,

DOOR DEN BIS sc H oP VAN CUELEN EN MUNST ER, DEN 9 JUL Y,
VERLAAT EN DEN 17 AUG u s T1: 167z.
COEVORDEN MET STORMER HANT

- -

-

e

INGENOMEN,

DEN 2o DECEMBER.

V. De vyfde heeft het zelfde om- en opſchrift, en beſtaat het verſchil in de verbeelding van
Koeverde, 't gene beter in de print kan gezien, dan hier beſchreeven worden.
VI. De laatſte eyndelyk bevat het belegerde Groeninge op de voorzyde, en in den rand deeze
woorden:

GRONINGE IS BELEGERD DOOR DE BISSCH op PEN VAN CEULEN

EN MUNST ER, DEN 9. JULY, VERLAAT EN
DEN 17. AUGU s T1: 167z.

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

II. Boek.
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Op de rugzyde ziet men drie Staatſche benden te voet en twee te paarde naar Koeverde trek- 1672.
ken; binnen dit randſchrift:
COEVERD EN STORMER HANDT IN GEN OM EN VAN DE

GRONINGERS, D EN 2o DECEM BER: 1672.

Deeze overwinning was des te aanzien te tydinge naar 's Graavenhaage afgevaar

lyker, vermids de vyandJyke bezetting digd, en dit bekomen voordeel alom
tuſſchen de zeven-en achthonderd man was

(1) Ont
roerd
Nederl.

I. deel,
,

Pag. 5 I7,

verbreydende, wierdt als een loogenaar
ſterk geweeſt, van welke, behalven om aangezien, ja nog zeer lang die blyde maa
trent vierhonderd gemeene ſoldaaten, zes re zelve als ongeloovelyk gehouden, tot
Hopluyden, twaalf (1) Luytenants, en dat het den Algemeene Staaten eyndelyk

dertien Vaandraagers met hunne vendelen, goeddocht, op den tweeëndertigſten dag
ten koſte van ſlechts vyftig of zeſtig der des volgenden jaars eenen algemeenen
aanvalleren, tot geen kleyn voordeel van
het omgelegen Geweſt gevangen wierden:
en dat door deeze gelukkige verovering
nietalleen Groeninge, en het Twentſche,
maarook Vrieſland in vaſteren ſtaat van te
genweer gebragt, en de vyand van zyn
byeengebragte krygsruſting, tot geen kley
ne ſchaade, ontzet wierdt. Want het was

in deeze ſterkte, die by al de werreld als
onwinbaar gehouden wierdt, dat men niet
alleen veele eetwaaren, maar vanalom aller
(2) Ont
roerd

Nederl.

I. deel,

pag. 518.

handen oorlogstuyg (2) ſamengebragt had,
om by 't openen van den aanſtaanden veld

(3) Ont

Dankdag (3) uyt te ſchryven, om den He roerd
Nederl.
mel , voor de hulpe in 't veroveren van I. deel,
Koeverde verleend, plegtlyk te danken. Pag, 5 16.
De Overſte Luytenant Eybergen wierdtal
daar tot Bevelhebber, Meynard van Thy
nen, voornaamſte aanlegger van den aan
ſlag, tot Opzigthebber der krygsgereed
ſchappen, en de Heer Rabenhaupt, onder
wiens beleyd de zaak was uytgevoerd, tot
Hoofdbevelhebber der gewonne plaatſe,
Ont
midsgaders tot Droſſaard (4) van 't Land (4)
roerd
ſchap Drente, door de Algemeene Staaten Nederl.
I. deel,
aangeſteld, en onder anderen tot zyne on pag.
516.

togt al het noodige digt by de hand te heb ſtervelyke eer dees gedenkpenning, voor 't
ben. De Renboode met deeze gewenſch uytgaan van 't jaar, in 't licht gegeeven.

Zyn geharnaſt borſtſtuk wordt op de voorzyde, binnen dit randſchrift, verbeeld gezien:
CAROL Us RABENHAUBT, GENERAL 1s
GRoN IN GAE ET OM MELAND IAE.
* ,,

KAREL RA BENHAUPT, HOOGBEVEL HEBBER VAN GROENINGE
EN DE OMMELAND EN.

In 't verſchiet ziet men de ſtad Groeninge te vergeefſch met bomben beſchieten, en voorwaart
eenen Palmboom tot eenen wapenſtandaard opgerecht, wegens verſcheydene ſterkten door hem,

ſedert het verlaaten van Groeninge, op den vyand veroverd. Het randſchrift luydt aldus:

CEDIT MAJORI. 167z.

-

Z2 ZWICHT VOOR EEN EN GROOTEREN, 1672.
Ee 2

De

II 2,

1672.

NE DE R LA N D S CHE

De tyding van dit verlies van Koeverde wel aanſtonds op den Staatſchen uytleg

w

klonk den Françoizen als een donderſlag ger, die by de vogelkooi in de Mye de
in de ooren; temeer, dewyl het toevrie wacht hieldt, maar ruuwelyk zynde afge
zender wateren daartoe aanleyding gegee weezen, en geen beeter onthaal van de in
ven had , zynde dit eene gelegenheyd, de wapenen gerukte boeren by Nieukoop
door welke zy zelfs hoopten het overige hebbende ontfangen, begaaven zy zich
van Holland, totnogtoe door 't ingelaaten langs de Myekade naar Bodegraave en
water gedekt, als dan voorzeker te zullen Zwammerdam. By de brug van dit laatſte
veroveren. Zulks de Françoizen, ziende dorp bevondt zich op dien tyd de Leyd

het op 't land ſtaande water zoo hard be ſche Poſtmeeſter Niklaas Clignet, om orde
vroozen, dat men er zonder gevaar kon te ſtellen, dat de noodige paarden gereed
de overtrekken, ſtraks uyt Zutfen, Does ſtonden, om de vereyſchte berichten alom
burg, Arnhem, Nieumeege, en andere by te brengen, en hebbende alhier eenen over
gelegene ſteden, de voor de hand zynde geloopen vyandlyken Zwitſer aangetrof
manſchap ligtten, een leger van omtrent fen, en uyt hem nietalleen het zoogemel
(1) Ont
roerd

Nederl.

I. deel,

Pag. 485.

(1) veertien- of vyftienduyzend man te de maar ook nog verſtaan, dat het ys door
Woerde byeen rukten, en , des nachts 't dooijen brak, en aldus wel (2) achthon- #
tuſſchen den zeven- en achtentwintigſten derd der zynen in 't water gevallen, en Ever

van Wintermaand, over 't ys naar Zegveld veelen der zelve verdronken waaren, gaf #
en de Mye van Bodegraave met zoodaani hy daarvan nietalleen by afgevaardigde #
renbooden aan de ſteden Amſterdam, Gou- #nes

ge vreugde trokken, als of Leyde reeds
bemagtigd, 's Graavenhaage uytgeplonderd
en verbrand, ja ganſch Holland veroverd
geweeſt waare. Dus tot aan de Slimwate
ring zynde gekomen, vonden zy, tegens
hunne verwachting, door den ſterken vloed
daarin het ys gebrooken, en zich dus ge
noodzaakt om tot het maaken van bruggen

zelf met den gemelden Zwitſer zich te poſt
naar Leyde te begeeven, en dit gewenſchte
nieuws den Burgermeeſteren zyner ſtad

eenige bygelegene huyzen af te breeken.

door

da, en Rotterdam kennis, maar beſloot ook."

bekend te maaken.

Deeze ziende zich al

dus, niet door de genome voorzorg der

Burgeren met de ſtad te verſterken, maar
den regen en het dooijend weeder,
Doch het ys,mids het weeder ondertuſſchen van het gedreygde gevaar verloſt, beſloo

begoſt te ontlaaten, en de Ooſten- in eenen ten dierhalven , ter eeuwige gedachtenis
Weſtenwind, midsgaders de vorſt in regen van dit zonderlinge geluk, zeven dusdaa
veranderde, tot het draagen van dien laſt nige goude geſneedene penningen te laaten
te zwak zynde, brak hand over hand; maaken, en onder andere den gemelden Ni
zulks ſlechts vyfendertighonderd man daar klaas Clignet met eenen der zelve, in er

over geraakten, en de overigen terug naar kentenis van de op zich genome moeite te

Woerde toogen. De overgekomene vielen beſchenken, naar welken dees geſneeden is.

De eene zyde verbeeldt, boven de wapenſchilden van de vier in bewind zynde Burgermeeſters
Dirk van Leeuwe van Leyde, Ripperd van Groenendyk, Herman Schuyl, en Hendrik Brouwer,
de Zeylepoort en het daarby gelegen bolwerk, 't gene in zeer korten tyd door mannen, wyven,
jongen en ouden, ter beſcherminge der ſtad tegens den gedreygden inval, was opgeworpen en ge
maakt. Waarom in den rand tot omſchrift ſtaat:

NIL CURA, NILVE CIVIUM PIUs LAB oR.

NIETS BAA-r De zorg, Noch ook De GoDVrvcHTIGE
ARBErD DER BURGEREN.

H IS TO R I P EN N IN GE N.
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Op de andere zyde ziet men het ys gebrooken, den Hemel met regen zich ontſluyten, en de 1672.
verheugde inwoonders wegens zoo zonderlinge weldaad hunne dankbaarheyd betuygen, binnen dit -n
randſchrift:

LEY DAM TUETUR, HOSTES QUI PLUVIIS
PREM IT.

1672.

MAAR Hr, DIE DE VYA N DEN MET REGEN
DRUKT, BESCHERMT LE2 DE. 1672.

De Heer Dirk van Leeuwen van Leyde, weynige uuren aldaar te verwachten had,

Voorzittende Burgermeeſter dier ſtad, oor op een vlugten ſtelde. Eenige Staatſche
deelde deeze aangebragte tyding van zulke uytleggers in 't ys benard, en nogmeer door
aangelegenheyd te weezen, dat hy aan de vrees overheerd, boorden hunne eyge
ſtonds den voornoemden Poſtmeeſter, ver ne ſchepen in den grond, ja de bezetting
zeld met eenen Stadsboode, naar 's Graa van de ſchans te Nieuwerbrugge, alwaar

venhaage aan den Baron van Aſperen , de Kornel Painetvin het bevel voerde, ver
(1) Uyt Voorzittend Medelid (1) der Gemagtigde liet die ſterkte, en (4) week naar Gouda,

#
Raaden van Holland, afvaardigde: welke En ofwel de Franſche benden, mids het
Ing ver-

-

- -

# van hierop nog in dien zelfden nacht vergader aanhoudende dooijende weder, ſedert te
## den, en naar alle dorpen van 't Weſtland rug naar Woerde geweeken waaren, zoo
#ebevel afzonden, van dat alle de Landluy bevroedde echter de Magiſtraat van Leyde
ſter.
den, op 't kleppen der klokken, zich aan
ſtonds in de wapenen,en met allen ſpoed naar
Leyde te begeeven hadden, om den benar
den vyand op den Ryndyk in de laagte te

bezetten.

Dit bevel wierdt met die vaar

(4) Onte
roerd
Nederl.
l. deel,

pag. 494,
en 495,

wel, in welk een gevaar hunne ſtad was,

indien de wateren nogmaals ſtaande dees
winter toevroozen. Dus overweegende,
hoe de vyand in zulk een geval onder de

gunſt der rondom de ſtad leggende tuynen

digheyd uytgevoerd, dat men met den en boomen, zich zeer digt onder de ſtads
morgenſtond verſcheydene duyzenden van wallen zoude konnen nederſlaan, beſloot
gewapende inwoonders buyten Leyde zag men die alle, tot vierhonderd voeten (5) (##
aankomen, en met den uyterſten ſpoed naar uyt de grachten der ſtad, in 't ronde te Europa,
de Goudſche ſluys, tot bezetting van den doen ſlechten, en het beleyd van zoo ne- P** ****

•

(2) ont-

#n
##,
pag. 486.

vyand, trekken. Dees had het ondertuſ telige zaak aan den Heer en Meeſter Gerard
ſchen naar Bodegraave en Zwammerdam de Munt op te draagen; die buyten de
gewend, vanwaar de Staatſche knech Koepoort hiermede een begin maakte, en
ten, meenende het geheele Franſche le zoo door beleefde woorden, als eygen
ger op den hals te krygen, bytyds waaren voorbeeld, de Burgers indiervoege aanzet
geweeken: zulks deeze twee zeer ſchoone tede, dat alle de rondom de ſtad leggende
dorpen den vyand ter prooije vielen, elen hoven en ruynen, zonder eenige beroere
dig (*) wierden geplonderd en verbrand, niſſe, ja eer dan men verwacht had, tot 1673.
der zelver inwoonders van alle het hunne genoege der Regeeringe uytgerooid en ge
beroofd, ja zoo erbarmelyk mishandeld, ſlecht waaren. Welke daarom ook goed

-d

#" dat men in 's Graavenhaage, op de ty vondt, den gemelde Heer de Munt, die
Nederl.

ding van dit ongeval, het vandaar met pak naderhand Schatmeeſter dier ſtad wierdt,

#.

en zak, (3) evenof men den vyand binnen met deezen gouden penning te beſchenken,

Gelyk men op de Vroedſchapspenningen der ſtad Leyde de Magiſtraatsperſoonen (*) vermaant, (")ind
III. “Z) cel.

Ff

om fol. 195.

II 4
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1673. om der Voorouderen dapperheyd in dat beleg betoond, kloekmoedig naa te ſtreeven, en de Heer
"Tde Munt dat, als Lid van den Magiſtraat, op deeze wyze tot zyne onſtervelyke eer gedaan had,
zoo leeſt men op de voorzyde van deezen penning, welke de ſtad Leyde ontbloot van haare
hoven en tuynen vertoont, dit daarop zinſpeelende randſchrift:

AVITAE VIRTUTIS MEMOR.

1673.

D ER VOOR OUDERL2TKE DAPPERHErD GEDACHTIG, 1673.

(*) 1. Den
Jol 182,

De tegenzyde is de zelfde, als van het (*) papieren geld, 't gene ſtaande de belegering, om
trent honderd jaaren geleeden, was geſlaagen, en is beſtempeld met den gekroonden Hollandſchen
Leeuw, welke den Hoed van vryheyd op eene ſpeer, binnen dit randſchrift, voert:

HAEC LIBERT AT IS ERGO : 1574.

DIT IS VOOR DE VRTHE TD : 1574.

Men ſtelde te Amſterdam ook geen min den, en in dit jaar daarvan de eerſte proef,
dere orde tegens alle inwendige beroereniſ by 't branden van zekere lynbaan, by (5) (5)J. van
(r) ont- ſen: men liet der (1) ſtads buytengrachten de Sint Antonispoort, met zoo goede uyt- #

#

openbyten, en tot ieders naarichting eeni

komſte te neemen; dat meeſt alle de oude Brandſp.

# ge welberaamde maatregels afkondigen, brandgereedſchappen afgeſchaft, en zyne * *

## die men; by alle onverwachte voorvallen
#at- van (2) brand, had te onderhouden: mids
# men berekende dat in drie jaaren (3) by de
# tien tonnen ſchats, door deeze verſchrik
(3)J. van- kelyke Hoofdſtoffe binnen die ſtad waaren
# verſlonden. Want hoewel men een zeer

nieuwe uytgevondene ſpuyten met de ver
wachte uytwerkinge te Amſterdam in ge
bruyk gebragt wierden. Op deeze nutti
ge uytvinding zyn hem, zoo door de (6) (6) Reſol.

Algemeene Staaten als de byzonderen van #"
Holland de verzochte Voorrechtsbrieven 29 Sept.

Brandſp. groot getal van ladders, brandemmers, haa vergund, om deeze nieuwe Brandſpuyten,

1677.

#" ken,

zeylen, en andere gereedſchappen, met uytſluytinge van alle anderen, den
ja zelfs eenige zwaare ſpuyten had, zoo tyd van vyfentwintig jaaren alleen te moo
bevondt men echter, dat de totnogtoe ge gen maaken. Beſtaande de nutheyd dier
bezigde brandſpuyten ſlechts vanbuyten, uytvindinge in zekere linne en ledere buy

en niet de inwendige of verre van het wa zen of ſlangen, tuſſchen de ſpuyt en de
ter leggende gedeelten der in brand ſtaande uytſpuytende pyp tot die lengte vaſtge
(4)J. van- huyzen, konden bereyken, en dat het (4) hecht, dat men de zelve langs (7) aller- (7)J. van
# met de emmers aangebragte water meeſt ge hande trappen, daken, kromten, en hoog- #

#" plengd en uytgeſtort was, eer het ter ver ten zeer gemaklyk kan leyden, en dus het #
fol. 2.

eyſchte plaatſe konde gebragt worden. Dit water ter plaatſe brengen, daar het ver-fol. 17.
gebrek, en de daaruyt ſpruytende onge eyſcht wordt. Sedert zyn die ook in an
makken , by den Opperbrandmeeſter dier
ſtad Johan vander Heide in verſcheydene
voorkomende ongevallen van brand zynde
aangemerkt, zoo ſpande hy met zeer veel
naarſtigheyd zyne gedachten in, om hierin
te voorzien, ja had ook eyndelyk het ge
luk van 't noodige tegenmiddel uyt te vin

dere ſteden, en onderandere ook in dit

jaar te Leyde ingebruyk gebragt, en daar
van de gedachtenis op deezen gouden ge

ſneeden penning bewaard, welke aan de
vier toenmaals in bewind zynde Burger
meeſters, als Opperhoofden der Brand

ſpuyten zyn gegeeven.

H I S TO RIP EN N IN GE N.
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De lofblaazende Faam vliegt op de eene zyde boven de ſtad Leyde, wiens wapenſchild, 't ge
ne uyt twee roode ſleutelen op een wit veld beſtaat, door twee Leeuwen op den voorgrond wordt
vaſtgehouden. De andere zyde vertoont, binnen een ſlangerond, zinſpeelende op den naam van

dit blusgereedſchap, de nieuwe uytgewonde ſlangbrandſpuyt, zonder eenig om-op- of byſchrift,
zoomin op de eene als andere zyde.

Terwyl nu, zoo door de inwendige be dat hem de noodige manſchap, zoo uyt
roerten als den onverwachten inval der

Vrankryk langs Brabant als van de Hol
Françoizen, de Nederlandſche Vryeſtaat landſche grenzen, was toegeſchikt, ſtraks
op zyne grondſlagen ſchuddede, ja door met den aanvang deezes jaars van Alde
dien ſchok ten val ſcheen te neygen, zag naar door de landen van Gulik en Kleef,
men den Keurvorſt van Brandenburg den en by Wezel over den Ryn toog, te Dorſte
eerſten van alle zyne Bondgenooten zich over de Lippe, en denderden van Sprok

in de wapenen tot des zelven onderſtand kelmaand, naa Keſtern, Kleyndortmond,
tegens Vrankryk begeeven , en dat wel Bukom, en Grimberge geplonderd te heb

uyt krachte van zeker beſchermend en be ben, het beleg (4) voor Unna ſloeg : 't (4) Ver-,
##
leedigend Verbond, tuſſchen den gemelden welk door den daarin ontſtaanen brand verward
-

Keurvorſt en de Vereenigde Geweſten, zich op genade moeſt overgeeven. Te ver- Europa,
den zesden van Bloeimaand des voorgaan geefſch kwam des de Keurvorſt van Bran-P*ë."

(i) valk. den jaars, (1) te Berlyn geſlooten. Den denburg tot ontzet dier ſtad, te vergeefſch
boodt hy ook den Franſchen Bevelhebber
#
Europa, negentienden van Oogſtmaand des voorlee
#uk den jaars uyt die ſtad zynde vertrokken, eenen veldſlag aan, vermids die ſtad den
no. 12
ſtelde hy zich aan 't hoofd van zyn opge tweeden dag reeds was gewonnen, en de
recht leger, vereende zich met de Key Maarſchalk van Turenne ongeneegen om

(2) Valk.

zerlyke benden, onder den Hoofdbevel het geſchil door een twyfelachtig gevecht
hebber Montekukuli, en naa eenen togt, te beſlechten: dewyl hy beſlooten hadden
tegens ieders verwachting, naar Frankfort Keurvorſt, door 't veroveren zyner ſte
(2) gedaan te hebben, waardoor de dier den, het brandſchatten der ingezeetenen,
baarſte tyd genoegzaam onnut geſpild en verwoeſten van 't platte land, de belan

. wierdt, wendde hy het eyndelyk tegens gen der Hollanderen te doen verlaaten.

de Biſſchoppen van Keulen en Munſter: En waarlyk deeze groote voortgangen der
wier laatſte, om tegensden verderen inval Franſche, Munſterſche en Keulſche volken,

(3) Ver
volg van't
verward

Europa,
pag. 2 o9.

gedekt te zyn, mids de Keurvorſtlyke de traage aankomſt der Keyzerlyke hulp
benden reeds verſcheydene ſteden hadden benden, het geſchil onder der zelver Be
ingenomen, nietalleen den vierden man velhebbers, en het nietvaardig bekomen
uyt de Boeren op leevensſtraf onder de (3) der onderſtandsgelden, door de Algemee
Overſten Enſchade en Houtyn deed te ne Staaten aan hem beloofd, (5) waaren (s)ver
veld trekken, maarook by den Franſchen eyndelyk oorzaak, dat de in 't naauw ge- volg van 't
Bevelhebber , den Hertog van Turen bragte Keurvorſt van Brandenburg, in #
ne, om eenen krachtdaadigen onderſtand Grasmaand deezes jaars, door # tuſ-pag. 218.
-

aanhouden. De vrees van dat de Munſter

ſchenkomſt van den Nieuwburgſchen Ge
ſche Kerkvoogd, zoo hy niet vaardig zant Straatman, (6) wegens een ver- (6) ont
wierdt

# volgens

de aange

gelyk aan 't Franſch Hof deed handelen. #

kondigde vermaanbrieven des Keyzers, de Over de aldaar ontworpene voorwaar-il. Ef,
zyde van Vrankryk zoude verlaaten, was den wierdt naderhand te Nieuwhuyze Pag-7”.
oorzaak dat de Hertog van Turenne, naa eene nadere ſamenkomſt gehouden , en
F f 2.

eyn

N E D ER L A N D SC H E

1 16

1673, eyndelyk de Vreede tuſſchen de Fran zaak van het ſluyten van deezen Vreede
Tſche Kroon, haare Bondgenooten , en waaren, heeft de Hooge ſchool der Op
den gemelden Keurvorſt getroffen. We ſchriften in Vrankryk deezen penning ge
gens de behaalde voordeelen, die de oor maakt.

-

Het kopſtuk des Franſchen Konings ſtaat op de voorzyde, omringd met deezen nieuwaangeno
men tytel:
LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.
LODEWTK DE GROOTE, ALLERCHRISTEL2 KS TE KONING.

##

Op de tegenzyde ſtaat, naaſt eenen wapenſtandaard, de
Overwinning, ſchryvende
op een ſchild de naamen der ſteden, welke de Françoizen op den eurvorſt van Brandenburg had
den veroverd.

Voorts leeſt men tot randſchrift:

A RHENO AD AL BIM PULSO BRAN DEBURG I co
EL E cT oRE. MDCLXXIII.
DE KEURVORST VAN

BRANDENBURG

RT IN TOT DE EL VE VERDREE VEN.

VAN DE NV

1673.

Dit goed begin noopte den Franſchen 'veelheyd haarer veſtingwerken zeer ſterk,
Koning, om met des te meer naadruks den en van allerhanden krygs- en oorlogsvoor
veldtogt tegens de Vereenigde Geweſten raad overvloedig voorzien, door meer dan
zelfs te openen. Den eerſten van Bloei zesduyzend welgeoefende krygsknechten
maand, vertrok hy van Parys, en nee
mende zynen weg over Monchy, Peron
ne, La Baſſé en Ryſſel, kwam hy den
vyftienden te Kortryk. Sedert nog eeni
ge dagen, zoo met het bezigtigen der om.
gelegene plaatſen als met het ſamentrekken

wierdt beſchermd. Welke, van den aan

vang der inſluytinge, niet naalieten veel

vuldige uytvallen op den voor de ſtad leg

genden vyand te doen: zulks die, om te
gens diergelyke quellinge vanbinnen ,
en alle aanvallen vanbuyten, gedekt te
der benden hebbende geſleeten, trok hy weezen, door de op ontboodene huysluy
(1)ver-, met zyn leger voorby (1) Bruſſel, en den het leger, zoo tegens de ſtad als van
#* zondt, den zesden van Zomermaand, de buyten rondom, zeer ſterk deed beſchanſen.
Europa, Graaven van Lorges en Montal vooruyt, Den (3) zeventienden van Zomermaand (3) De

P****7 om Maaſtricht, 'tgene zy den toevoer reeds wierden de loopgraaven, onder de beſcher. #t
voor eene wyl hadden belemmerd, thans ming van twaalfhonderd paarden, en het be- #s
volkomenlyk te berennen : waarvoor, leyd van den Hertog van la Feuillade en XIV, tom.
vier dagen daarnaa, de Koning zelf in per
ſoon met het overige des legers, veertig
duyzend man ſterk, insgelyks aankwam,
(.) ver- De Kornel (2) Fariaux, die door het wel

den Markgraaf van Vaubrun van twee kan- #3
ten geopend; naadat men te voore drie

dagen met het maaken van ſchanskorven,
verzamelen van takkeboſſen, en het ver

#* beſchermen van Valençyn tegens de Fran vaardigen van den verderen toeſtel, had
Europa, çoizen zich eenen ontſtervelyken naam geſleeten. Sedert by de drie eerſte beu
reg 374 verkreegen had, voerde thans het gebied keryen, die men met den aanvang der in
in de belegerde veſting, die zynde door de ſluytinge, tot het verhinderen der uytval
len
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len had opgerecht, nog twee andere ge land, beſtookte , die echter het geluk 1673,
voegd zynde, wierdt de ſtad van de zelve had van, naa een zeer vreeſlyk gevecht, TT
zeer heftig beſchooten, en onder de gunſt een gedeelte van den zelven te veroveren.
geſtaadige vuur de werken der bele Sedert wierden nog verſcheydene aan
geraaren zoodaanig voortgezet, dat zy, den vallen gedaan, van welke eenigen geluk
(r)ver- (1) vierentwintigſten, den bedekten weg ten, anderen wierden afgeweezen, doch
echter allengs de meeſte buyten
#" voor de Tongerſche poort, en eene halve daardoor
werken
der
ſtad verlooren: zulks die van '
E maan voor 't hoornwerk beſtormden.
Pag297. Onder 't beleyd van den Graaf van Montal binnen, geen ontzet te gemoet ziende,
wierdt de halvemaan aangetaſt, alwaar de eyndelyk den dertigſten van ZomerItaliaanen, onder Don Mariko d'Orilla, maand , wegens 't overgeeven (2) der # 't
van dit

-

hunne ſtandplaats hadden, en die met zoo ſtad, het Verdrag ſlooten , uyt krachte verward
groote kloekheyd verdeedigden, dat byna van 't welke de bezetting nog omtrent (3) #
het geheele regement van den Dolfyn in drieëndertighonderd man ſterk, met alle te- (3 ºver.'
den loop bleef, en de aanvallers, zonder

kenen van eere naa 's Hertogenboſch #*

eenen voetgronds gewonnen te hebben, met toog. Tot lof des Konings, die van Europa,
groot verlies van volk moeſten aftrekken. dit behaalde voordeel aanſtonds aan P*5 314'
Geen minder verlies leedt het andere deel, de Koningin, door afgezondene ren
't gene den bedekten weg, onder 't beleyd booden, kennis gaf, vind ik deeze
van den Hertog van Monmouth, natuur drſederlye gedenkpenningen gemaakt te
lyken Zoon van den Koning van Enge

I. Rondom in den rand der voorzyde van den eerſten die het kopſtuk des Franſchen Koning,
voert, leeſt men deezen tytel:
LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS,
LODEWYK DE GROOTE, ALLERCHRIS2 ELTKS TE KONING.

Op de tegenzyde ziet men de Overwinning in de eene hand eenen blixem houden, en met de
andere cene Stede-of Muurkroon van het hoofd van den verbaasden Maasgod neemen, op wiens
waterkruyk zy den rechteren voet gezet heeft. Omhooge leeſt men in den rand:
III. Deel.

Gg
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VIRTUS ET PR.AESENTIA REGIS.

1 -mm-

DE

DAP PER HE1TD EN TEGENWOORDIG HET(D
DES KONINGS.

En dewyl men aan deeze het dwingen van zoo overſterke ſtad toeſchreef, ſtaat voorts op de
voorgrond te leezen:
TRAJECTu M AD MOSAM EXPU GNAT U M.
M D CL X X I II.

MAASTRICHT INGENOMEN

1673.

II. De tweede heeft in den rand van 't voorſtuk, dat het gelaurierde borſtbeeld des Franſchen
Konings vertoont, tot omſchrift deezen tytel:

LUDovicus x1v, Deº Gratia FRancia Et NAVaarz REx.
LO DE WYK DE XIV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

(r)Aitze-

VRANKR2CK EN NAVARRE.

ma zaaken
van ſtaat
en oorl.
I. deel ,

#,

En dewyl de Franſche Koning, in 't jaar zeſtienhonderdtweeëndertig, zoo door (1) zyne ver

#el leende

hulpbenden onder den Hertog van Bouillon, als door het verſtrekte geld, niet weynig
(#) óvid, tot het winnen van Maaſtricht aan de Vereenigde (*) Geweſten tegens den Spanjaard de hand ge
Metam. leend had, zoo is hy op het ruggeſtuk als de Zeegod Neptuyn verbeeld, welke de muuren van

#

Troie die hy eertyds geſticht (2) had, thans zelf met zynen drietand beſtormt. Waarop ook dit

#

randſchrift zinſpeelt:

##

-

#

QUAS CONDIDIT, ERUIT ARCES. 1673.

Zneld.
ib. II.

#s.

Hr VERWOEST DE STERKTEN, DIE Hr ZELF

& ſcqq-

GESTICHz HEEFT, 1673.

III. De derde vertoont op de eene zyde des Konings geharnaſt borſtſtuk, binnen het randſchrift
deezestytels:

-

LUDov 1c Us XIV, DE 1 GRAT 1A FRAN c1 AE ET
NAVARRAE REX.

LODEWYK DE XIV, DOOR GODS GE NA DE KONING
VAN VRAN KRTK EN NAVARRE.
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Op de andere zyde ſtaat de Godin Pallas met den rechteren voet op de waterkruyk der Maaze, 1673.
houdende in de cene hand eenen blixem, en in de andere eene ſpeer, onder dit randſchrift:

e

vIRTUS REGIs 1N VICTIssIMI. 1673.
DE DAPPERHErD VAN DEN ONVERWINNEL rKsz EN
KONING. 1673.
Op den voorgrond leeſt men voorts, tot meerdere opheldering van het voorgaande dit by
ſchrift:

MOSAE TRAJECTUM XIII DIE Bus EXPUG NAT U M.
MAASTRICHT IN 13.

DAG EN VERO VERD.

Het zelfde geluk had de Franſche krygs den ondertuſſchen ook den ingedrongen
magt geenszins te water, want deeze al
leen dertig zwaare ſchepen, behalven
zeven fregatten, tien branders en eenige
galiooten ſterk, had zich, onder 't beleyd
van den Graaf van Eſtrées, by de
ſche oorlogsvloot, den vyfentwintigſten
van Bloeimaand, gevoegd, welke door

#

vyand te lande van hunne grenzen te ver
wyderen. Met dat oogmerk had de be
faamde Rabenhaupt beſlooten zich, het
koſtte wat het wilde, van de Nieuwe

ſchans meeſter te maaken, en al het noo

dige daartoe van langer hand doen vervaar

digen : temeer, mids hy de zelve een

Prins Robbert beſtierd wierdt, en nu met groot gedeelte van den voorleeden winter
de Franſche te ſamen over de honderdveer

reeds had ingeſlooten en berend gehouden.

tig zeylen ſterk was. Dus wendden zy Dus heeft hy, naa 't veroveren van de
het naar de Nederlandſche; die zich om Boonerſchans, aan de overzyde van den
Ver
trent Schoneveld ophieldt, en hoewel be Dollaart, zich zoodaanig op den (5) Bon (5)
volg van 't
neden winds en veel zwakker, echter haar derdyk voor de Nieuweſchans neergeſlaa verward
Europa,
met veel moedigheyd afwachtte. Zulks gen, dat hy de zelve van drie kanten kon pag.
383

het gevecht omtrent twee uuren des naa de naderen. Wel is waar, dat de Biſſchop
oo brandt middags van den zevenden (1) van Zo, van Munſter, weetende de aangelegen
ideev, van mermaand, met zeer groote wreedheyd heyd der ſterkte, den Overſte Mynders
#" wederzyds begoſt, en niet voor den avond hage, met zeshonderd ligte paarden en vier
tot naadeel der Engelſchen en Franſchen honderd voetgaſten,tot onderſtand der Nieu

-

eyndigde: mids die daarin met de branders weſchans bytyds afzondt, maar die wier
Banat omtrent (2) veertien ſchepen verlooren. Se den door 't beleyd van Rabenhaupt geheel

# dert eenige dagen met het herſtellen der verſlaagen, en vervolgens de aanvechtin
de Ruyter,
fol.803.

geleede ſchaade zynde geſleeten, wendde tingen met des te meer naadruks voortge
het de Nederlandſche vloot door 't eerſt zet.

Doch dit ſchrikte den Munſterſchen

bekomen voordeel aangemoedigd, nu zelve Kerkvoogd geenszins af, maar deed hem
naar den vyand, die het gevecht naar zy te meer op de hulp der belegerden bedagt
(3) Brandt ne kuſten (3) poogde te ontwyken. In zyn: zulkshy eenen tweeden en vry magti
## voege men niet voor den veertienden, geren onderſtand, onder Sint Paul, afzondt,
rol. 81, omtrent vier uuren naa den middag hem om 'tregement van Aquila langs de bygele
hebbende ingehaald, aan elkander geraakte. gene moeren te overvallen. Maar Raben-

6) V

Tromp was de eerſte, die 't gevecht be haupt,tydig hiervan (6) verwittigd, zondt # # :
goſt, zynde van Zweerts, en de Ruyter den Majoor Dham met negen benden den verward

gevolgd, tuſſchen wiens ſchepen en die zynen tot onderſtand, die den vyandaldaar #
van Prins Robbert een zeer zwaare ſtryd zoowel ontſingen, dat hy, met verlies
ontſtond : zoodat dees al vechtende naar

van driehonderd man, en zonder iet ge
de Engelſche kuſten week, en hebbende vorderd te zyn, moeſt terug trekken. On
de nacht het gevecht geſcheyden, den vol. dertuſſchen waaren de loopgraaven tot op
genden dag geene vyandlyke vloot meer een musketſchoot aan de Schans gebragt,

(# in zee (4) gezien wierdt. De Vereenigde die hy den achtſten van Hooimaand deed
de Ruyter Staaten, die wegens dit bekomen voor opeyſchen : doch dewyl de belegerden,
fol 816 deel eenen Dankdag uytſchreeven, en tot als mannen van eere, betuygden zich te
verſterking der vlootc laſt gaaven, poog willen verweeren, wierdt vervolgens des
Gg 2

nachts
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1673. nachts tuſſchen den een- en tweeëntwin

hunne zeegepraalende wapenen (1) dee- (r)ver

tiſten, eene halvemaan door de aangevoer den buygen. Dit voorval maakte een #"
de Staatſche benden zoo heevig beſtormd, groot gerucht in dien oord, boezemde Europa,
dat zy nietalleen de verweerders daaruyt den Staatſchen geen kleynen moed in, en Pºg 385.

joegen, maarook tegelyk met de vlugtelin gaf aanleyding dat, tot lof van den zeeg
gen in de Schans indrongen, die vermeeſter haftigen Rabenhaupt, dees gedenkpenning
den, en alles op genade en ongenade voor gemaakt wierdt.

De voorzyde bevat het borſtbeeld van Rabenhaupt, en de tegenzyde de veroverde Nieuwe
ſchans; binnen deeze randſchriften:

DOOR GODT, EN 'T BELEIT VAN SYN EXELL EN T 1E
RABENHAUBT, DE NIEUWESCHANS MET STOR

MERHANDT IN GENOMEN: DEN 12. JULY, 1673.

(#

Hoewel Graaf Johan van Naſſou hetzelfde
de Ruyter hierop weder zee koos,
(s) ver- geluk niet (2) had in het aantaſten van de den twintigſten van (6) Oogſtmaand dien (6) Brandt
#t Zwarteſluys, zoo hadden de Vereenigde in 't gezigt, maar niet voor den volgenden Leev van
# Geweſten echter ſedert overvloedige reden dag binnen ſchoots en, terwyl men in #
Pag, 388. om wegens het beleyd van den Admiraal de Holland alom om eenen (7) goeden uyt- (7)Reſol.
Ruyter voldaan te weezen. Dees had naa ſlag badt, tot vechten kreeg. Omtrent derStaaten
't laaſt behaalde voordeel, om 't valſche

ten half negen uuren nam dit zyn begin #"

gerucht des vyands, als of de Nederland tuſſchen den L. Admiraal Bankert en de 16#ol.
ſche vloot binnen gaats gejaagd was, te

Franſche ſchepen, van welke laatſten eeni-#,

gens te gaan, het met zyne onderhoorige gen zich manlyk, anderen ſlappelyk ver- 1673 fol.
(3) Brandt ſchepen eerſt naar (3) de Engelſche, en al weerden, doch allen het eyndelyk om den 7*

## daar
fol.33:

geen voordeel konnende bejaagen, Ooſt wendden, alwaar zy in den wind blee

ſedert naar de Vlaamſche kuſten gewend. ven leggen hangen, zonder weder af te ko
Hier verſtondt hy den achtentwintigſten men: waarop zy door de Onderadmiraalen
van Hooimaand, uyt de brandwacht hou Evertszoon en Enno Doedes Star (8) wier- (8) Brandt
dende ſchepen, het uytloopen der Fran den naagewend, doch, geduurig afwy- # Van

ſche en Engelſche oorlogsvloote, en beval kende, voor hen geen ſtand hielden. #"
des, de zeylen byzettende, mids 't voor
deel van den wind, die te gemoete te vaa
ren. Doch deeze hieldt nu by , nu we
der af, en zocht op die wyze de Nederlan

Ondertuſſchen waaren de ſchepen onder de

ders van hunne kuſten af te trekken, om

ſloegen, alsof men door eenen verborgen

Ruyter met die van Prins Robbert in een

zoo ſcherp gevecht geraakt, dat zy ver
ſcheydene maalen door elkanderen heen

ſtaande die verwydering met eenige in drift wilde te kennen geeven, dat dit het
eſcheepte manſchap eene landing aldaar te laatſte gevecht zoude zyn, waarin men
(4) Brandt (4)onderneemen. Zulks de Ruyter, dit uyt het uyterſte proefſtuk van (9) beleyd en (o) Brandt

# zoo zonderling gedrag vermoedende, met dapperheyd zoude toonen, Staande dit #
ſolis, 's Lands vloote weder terug en tot op de gevecht verteerden verſcheydene Engelſche #"
hoogte van Schevenig afzakte. Doch, brandſchepen vruchteloos, en had de

%;) Reſol tot beveyliging der thuyskomende (5) Ruyter, met de ſmaldeling onder Bankert
der staat. Ooſtindiſche ſchepen, wierdt ſedert dien verſterkt, mids de Françoizen zich nog

#

ſtig geoordeeld hier niet langer te vertoe buyten ſchoots hielden, het geluk van

#3 iol ven, maar den vyand aan te taſten: zoo Prins Robbert aan 't vlugten te brengen, 't
9
-

gene

'
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'tgene hem gelegenheyd gaf om tot onder- ; Robbert Spraghs in gevaar zynde ſcheeps- 1673.
ſtand van Tromp te zeylen, welke met magt te hulpe kwam. Invoege alhier op
eene ongeloovelyke kloekmoedigheyd te nieuws een nieuw en gruuwzaam gevecht
gens den Ridder Spragh, Admiraal der Blaau wierdt begonnen, in 't welke ten half zeven
(!) Brandt we vlagge, verſcheydene uuren (1) ach uuren twee Engelſche branders en een oor

"-da

# tereen en zonder zeylen te reppen in ge logſchip door't vuur verteerden,en een ander
Ruyter, vecht, doch ook zoo gelukkig was, dat in wegzonk. Zulks Prins(3)Robbert, ziende E#
** drie uuren tyds byna niemand van al zyn de Françoizen zich zyner hulpe niet bekreu- de Ruyter,
volk

# en Spraghs ſchip zoo door

nen, omtrent den zelfden tyd afhieldt, en "

nageld wierdt, dat hy ten twaalf uuren op met zyne vloot naar de Engelſche kuſten
(*) Brandt den middag de (2) vlugt moeſt neemen, week, werwaart zy tot naa der zonne on

# onaangezien hy door vyftien of zeſtien dergang door de Nederlanders vervolgd
fol.866. zyner ſchepen zoodaanig onderſteund wierdt. Onder de luyden van naam, ten
wierdt, dat Tromp eyndelyk op zyne koſte van wier leeven deeze zeege bevoch
beurt van ſchip moeſt veranderen: even ten was, wierden de Hopluyden Da

gelyk ook Spragh, welke by 't overvaaren vid Zweerts, en Jonker Johan Pau
en door 't in den grond ſchieten van de welszoon van Gelder geteld , welker
boot verdronk en dus met meer anderen

welverdiende lof, van voor 't Vaderland

het leeven daarby verloor. In deezen ſtand op 't bedde van eer te zyn geſtorven,
was 't, als de Ruyter Tromp, en Prins door deeze twee penningen bewaard is.
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I. De voorzyde
van den
totſcheepsgereedſchappen,
lof van den geſneuveldenvlaggen,
Zweerts gemaakt,
verbeeldt eenen
opgerechten
wapenzuyl
vaneerſten,
allerhande
en geſchut,
waaraan des
overleedens wapenſchild gehecht, en waarvoor hy in volle wapenruſting, boven dit ondergeſtel
de opſchrift, leggende verbeeld is:
III. Deel.

Hh

JONKER
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JONK ER DAVIT ZWEERTS, CAP1TEYN, VIER ZEE SLAGEN
MANNELYCK BY GEWEEST, IN DEN LAETSTEN

soNDER wYKEN GEVELT, DEN 21.
AUGus T1: 1673.
Rondom welke verbeelding in den rand der voorzyde tot omſchrift ſtaat:
DOE NAM MY DAER - ICK VOC H2 EEN YS ER UT/TER 4'14.

WIE sovD EEN STERFLrcx L rF Voor soo VEEL EErs NIEzr
JWAGE AV?

# de # is, boven het woord, PUGNAN DO, AL VECHTENDE, het
#
# en zeegevecht binnen dit randſchrift, zynde het vervolg der twee voorige dichtrege
en, verbeeld:
D US MOET MEN JU rCHEN,

E N GEEN oor LoGSHELT BE

KLAGEN,
DIE 'g E IEVE VADER LAND VOOR DWING LANDT BEVR2 T.

II. Onder het gehelmde wapenſchild van de Ruyters Behoudzoon, leeſt men dit Nederduytſche
opſchrift, op de voorzyde van den tweeden:
GEDAGT ENIS VAN JON KHE ER JAN PAULS Zo oN VAN

GELDER, CAPITEY N, OP 'T BED VAN EER
GESTORVEN, DEN 21. AUGU s T1: ANNO

1673. OUT 26. JAREN.
Waarrondom deeze twee dichtregels tot randſchrift geleezen worden:
VAN GELDER, 'S ZEEVO OGDs SOON, EN HULP,

EN EER,

B LEEF DOODT:

DOEN VIERMAAL 'T FRANS EN 'T BRITS GEWELD
HOLLAND VLOOT.

VOOR

tº

Het zelfde gevecht wordt, boven het zelfde woord, doch binnen dit verſchillende randſchrift,
op de rugzyde van deezen penning verbeeld:
DE VADER WO IN DE SLAG, DE ZOON VERLOOR Z2'N BLOED:

DE WINsz Is DIER GEKoGT, 'T VERLIEs Is WEL GE BoEz.
(1) Reſol.

#"

van Ho

Door het bekoomen van deeze aanzien- , waaren gedreygd geworden. Derhalven be

25
Augfol., Vereenigde
lyke overwinning
te water,
wierden
de | ſloot de zorg
Prinshet
vanwel
Oranje,
#.
Geweſten,
die eenen
Dank-|naamſte
bezet wiens
houdenvoor
(3)

Brand

# dag (1) uytſchreeven, en de Hoofden der der zeekuſten geweeſt was, iet hoofdzaa- #
# vloote met ryke geſchenken (2) begiftig- kelyks, mids, op de beweegingen der iſ #.
23 Sept, den, van de opgevatte vrees, eener | de wapenen gerukte Duytſchen, de Fran-"

#" vyandlyke landinge bevryd, met welke |ſche krygsvolken meeſt naar den Bovenryn
# zy totnogtoe door de op hunne kuſten | waaren getoogen, te lande te ondernee
#" zwervende oorlogsvlooten der vyanden' men. De valſche aanvechtingen, die hy
IIl GT

45
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met eenige gewapende ſchepen, zoo te tienduyzend man by Zeyſt, om, waare 't 1673.
Gornichem als Loeveſteyn uytgeruſt, te moogelyk, de in gevaar zynde ſtad te red- gens Bommel liet aanvangen, waaren van den. Hierentuſſchen wierdt den elfden

die uytwerking, dat de Hertog van Luxem van Herfſtmaand, op den voorſtel van
burg wel met vyfduyzend Françoizen tot Françisko d'Agourto, Hoofdbevelhebber
hulpe der zynen derwaart, doch ook regelyk der Spaanſche hulpbenden, de ſtorm, on
de Prins van Oranje, onder de gunſt van dit der 't beleyd van den Markgraaf van
afweezen, met het Staatſche leger, ten beleg Wargnies en den Ryngraaf, op den be
(1) Ver
t

volg van

van Naarde optrok, en tyd over had om, dekten weg met den avond ondernomen,
(1) eer de vyand in ſtaat was van hem te de ſtormpaalen afgehakt, en, onaangezien
konnen belemmeren, zich daarvoor on het geweldig vuur geeven der belegerden

verward

Europa,

Pag- 484

toegangelyk te beſchanſen. De ſtad, den met hun handgeſchut, naa drie uuren
zesden van Herfſtmaand, zich door vyf vechtens, nietalleen de bedekte weg maar (3) Ver- .
volg van't
entwintigduyzend man dus onverwacht zelf ook een ravelyn (3) veroverd. By Verward

berend ziende, had den Heer du Pas tot deeze ontmoeting was het verlies der bele

uropa,

Stedevoogd, en wel omtrent de drieduy gerden zoo groot geweeſt, dat zy den pag. 487.
zend man tot bezetting, doch die ſlechts volgenden dag eenen ſtilſtand van wapenen
van negentien ligte kanonſtukken voor verzochten, om hunne dooden te moogen
zien, en dus geenszins in ſtaat waaren, afhaalen. Maar dit verzoek hen zynde
om de Staatſche benden in 't voortzetten ontzegd, wierden de wallen te heftiger be
haarer naderniſſen veel te konnen hinde

ſchooten, veele takkeboſſen te hoop ge

ren. Zulks in twee dagen de aangevangene bragr, en alles vervaardigd, om de ſtads

omſchanſingen waaren voltrokken, de loop grachten te dempen: invoege de belegerden

graaven geopend, en de beukeryen in dien nog ten zelfden dage twee Pandsluyden
ſtaat gebragt, dat nog dien zelfden dag om te handelen uytzonden. Deeze ſloo
met het geſchut, 't gene de belegeraars van ten het Verdrag der overgaave, volgens
Amſterdam hadden ontfangen, de ſtad wiens inhoud de Franſche bezetting, met

daarvan heftig beſchooten wierdt. Onder de

alle tekenen van eere en twee ſtuk

gunſt van dit onophoudelyke vuur, wier ken geſchuts, (4) den dertienden der
den de naderniſſen zoodaanig voortgezet, zelfde maand, naar Aarnhem uyttrok. We

(4) Reſol.
derStaaten
van Holl.

14 Sept.
dat de belegerden, om van hunnen nood aan gens dit bekomen voordeel heeft men 1673,
fol:
eenen Dankdag in de Vereenigde Gewes I4
Uytrecht
kennis
te
op
geeven,
hunnen
(2)ver-, toren verſcheydene
maalen vuurden. Des ten uytgeſchreeven, en tot lof van den
volg van 't
verward

vergaderde de terug gekomen Hertog van
, Luxemburg ten ſpoedigſte omtrent (2)

# van Oranje deeze gedenkſtukken ge
IImaa KU, .

-

-

I. Op de voorzyde van den eerſten, ſtaat het geharnaſte borſtſtuk van Prins Willem, binnen
dit Nederduytſche randſchrift, ingeſneeden:
Hh 2

SYN
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SYN CONINCKLY KE HOOGHEYDT WILLEM HENRICK,
PRINS VAN ORANIE EN NASSOU, STADT HOUDER,
CAPY TAIN, ADMIRAEL GENERAEL DER
VRYE

NEDERLANDEN.

De gewonne ſtad, en twee daarvoor gemaakte loopgraaven zyn op de tegenzyde, binnen dit
randſchrift, verbeeld:

DE BELEGERINGE DER STADT NAERDEN, SYN DE DE
EERSTE OVERWINNINGE, DI SYN CONINCKLY KE
HOOGHEYT HEEFT GEDA EN 5 DEN 12.
SEPTEMBER: 1673.

II. In den rand van 't voortſtuk van den tweeden, die mede het geharnaſte borſtbeeld van den
Prins van Oranje voert, leeſt men deeze tytels tot omſchrift:
GUILHEL Mus III, DE 1 GRAT 1 A PRINCE Ps AURANIAE,
HOLLAND 1 AE ET WEST FR1s1 AE GUBERNAT o R.

WILLEM DE III, Doo R GODS GENA DE PRINS VAN ORANJE,
STAD HOUDER VAN HOLLAND EN WESTVRIESLAND.

Het beleg van Naarde ſtaat op het ruggeſtuk afgebeeld, onder eenen wimpel, waarop
ſtaat:

DE BELEGERING EN 'T IN NEMEN VAN NA ER DE N.

12. SEPTEM B ER: 1673.
III. De derde, die de zelfde voorzyde heeft, verbeeldt hem op de rugzyde te paarde in volle wa

penruſting, onder deeze bovengeſtelde ſpreuk:
REGIT ET TE GIT.
HZT BESTIERT EN BESCHERMT,

Dit dekken van 't Vaderland geſchiedde uytgeruſte oorlogſchepen, mids dat door
niet zoozeer door 't veroveren van Naar

de gemelde Geweſten eens tot de werving

de, dan wel door 't aangaan van voordee zevenhonderdtwintigduyzend,(1)en maan

lige Verbonden tegens Vrankryk, met de delyks tot onderhoud tachtigduyzendvier- '##'.
vermoogendſte Gebuurvorſten, op hoope! honderdnegentig ryksdalers zouden be- verward
van nietalleen het overige te beſcher taald worden. Ten zelfden eynde was de #.
men, maarook 't verloorene te herwinnen. Heer Heemskerk aan den (2) Keyzer ge- moriaal,

Met dit oogmerk was de Heer Simon van zonden, wiens Afgezant den dertigſten #”
Beaumont van wege de Vereenigde Gewes van Oogſtmaand deezes jaars, in 's Graa. (#Ver
ten aan den Koning van Deenemarke ge venhaage by zeker plegtig Verbond be- ## 't
zonden, daar hy het geluk had van, op loofde, dat zyn Meeſter met tienduyzend Europa,

den twintigſten van Bloeimaand, een ver man te paarde, en twintigduyzend te ****7.
deedigend verbond met den zelven te voet, tegens Vrankryk in 't veld zoude
ſluyten; uyt krachte van 't welke zyne verſchynen; mids eenen maandelykſchen
Majeſteyt beloofde de Vereenigde Gewes # van vyfenveertigduyzend ryks

ten tegens alle hunne vyanden te zullen dalers genietende. Ten zelfden dage ver
byſpringen met vierduyzend ruyteren, bond zich de Kroon van Spanje ook met
zesduyzend man te voet, en veertig wel den Nederlandſchen Vryenſtaat, en be
loofde
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loofde den oorlog tegens Vrankryk en zy den Ryn toog: alwaar zich dit Staatſche 1673.

ne (1) Bondgenooten te verklaaren, on en Spaanſche leger, den vierden (3) van GVERT
#* der verbindtenis van geenen Vreede met Slagtmaand, by de Keyzerlyke benden, #van 't
die Kroone aan te gaan, voordat de onder den Graaf van Montekukuli, voeg- #
Spaanſche Koning zoude herſteld zyn de, en vervolgens de ſtad Bon, den Bis- Pag, 628.
in alle de ſteden, landen, en plaatſen, ſchop van Keulen toebehoorende, geza
die hem ſedert den (2) Pyreneeſchen Vree mentlyk berenden. Doch deeze ſtad
de door Vrankryk waaren ontnomen. hieldt het niet langer dan tot den twaalf
Ver
Volgens dit Verbond deed de Spaanſche den der (4) zelfde maand, als wanneer het (4)
volg van 't
Landvoogd de Graaf van Monterey, die Verdrag der overgaave (5) wierdt geſloo Verward

zich van langer hand ten oorlog had toege

ten.

Ieder ſtondt verſteld over deezen Europa,
pag. 61 1.

ruſt, dien onder trompetgeſchal te Bruſſel zeldzaamen ommezwaai der zaaken, en (5) Reſol.
den zeſtienden van Wynmaand tegens den dat de Koning van Spanje, nog zoo derStaaten
van Holl.
Koning van Vrankryk afkondigen, en ten jong zynde, echter met deeze verleen- 23 Nov,

volgenden dage zyne in 't veld gebragte de hulpe aan de Vereenigde Geweſten #73 tol.
krygsbenden zich met het Staatſche leger, betoonde, het Vorſtlyke vermoogen in *
onder den Prins van Oranje, by Heeren eene hand vertrouwd te zyn , welke
tals vereenen. 't Gene aldus vyfentwintig krachten,
met deezevolgens
kentekenen
inwendige
deezen haare
legpenning,
ontduyzend man ſterk by Venlo over de
Maas, en door Gulik en Keulsland naar dekte.

w

-

Het borſtſtuk van den jongen Spaanſchen Koning is op de eene zyde in 't harnas verbeeld, mids
hy dat althans had aangeſchooten; binnen dit randſchrift:
CAROL Us II, D E 1 GR AT 1 A HIS PAN 1 A R U M ET
IN DIARUM REX. 1673.

KAREL DE II, DOOR G o DS GE NA DE KONING VAN SPA Nj E

EN DE INDIËN 1673.
Een Leeuwenklaauw houdt, op de andere zyde, eenen ſchepter, waaraan eene Koninglyke
kroon gehecht is, binnen deeze ſpreuk:
EX UN GUE LEON EM. 1673.

vrT DEN KLAAUW KENT ME N DEN LEEUW 1673,
. Het winnen van Bon, 'tgene den over zaakt was magtige heirlegers in 't veld -

togt des Ryns, en de gemeenſchap met het te brengen. Om dit te doen ſcheen hem
Keyzerryk verzekerde, midsgaders het geen gereeder weg # dan zyne benden
ſluyten der voorgemelde Verbonden tuſ uyt de veroverde ſteden der Vereenigde
ſchenden Keyzer, den Koning van Span Geweſten byeen te trekken. Dierhalven
je en de Vereenigde Geweſten, waarby zondt de Hertog van Luxemburg, den
zich de Hertog van Lotteringe ſedert ook tweeden van Slagtmaand, (6) aan den (6) Ver
voegde, deed Vrankryk wel bevroeden Franſchen Stedevoogd van Woerde bevel, volg van 't
hoedaanig een onweder het dreygde op te om den voortgang der veſtingwerken te #
komen, en dat het, om tegens zoo veele ſtaaken, alles, 't gene iet waard was, #.
vyanden tot beſcherming van zyne eygene naar 't Sticht te verzenden, en met zyne

grensſteden beſtandig te zyn , genood
III. Deel.
vººr

enk" manſchap die ſtad te verlaa
1

tCH,
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1673. ten. Dit geſchiedde den zevenden dier
maand, naadat tot

Staatſche knechten de ſtad Bommel in be

# van den brand

zit. Te Uytrecht geraakte de Franſche
en de plondering negenduyzend guldens bezetting ook eyndelyk in beweeging, en
(1) Ver- ..t (1) gereed waaren betaald, en voor de ze die ſtad, naa zeer zwaare bedreygingen
#" venduyzend nog onbetaalden der uytge uytgeſtaan te hebben, wegens den afkoo
# loofde penningen twaalf der voornaamſte der plonderinge het voor #
pAg,039•
Burgeren mede genomen. Omtrent den duyzend ryksdalers eens, waarvan hon
zelfden tyd wierdt Vianen op negen- of derdduyzend gereed betaald, en tot verze
(2)Wer
volg van
verward

Europa,

pag. 64°.

(3) Reſol.
der Staat.

van Holl.

23 Nov.
1673. fol.
2O.

(4) Ver
volg van '
verward

Europa,

pag. 643.

(6)Joſua
kap. X.
Vf. 12.

tienduyzend guldens gebrandſchat, en kering van 't overige achttien vermoogende
door 't opbrengen dier penningen van de inwoonders tot Pandsluyden gegeeven, en
in- en doortogten der Françoizen (2) be den zeventienden 's morgens, onder ge
vryd. Harderwyk hadden zy reeds den
vierden verlaaten, en des zelfs veſtingen
geſlecht, dewyl de geëyſchte tienduyzend
guldens niet opgebragt konden worden,
doordien de vermoogendſte inwoonders
bytyds uyt de ſtad gevlugt waaren. De
ſchans Krevekeur, daar geene brandſchat
ting te bedingen was, wierdt vervolgens

leyde van driehonderd ruyters, naar bo

ven gevoerd wierden. Sedert eenige dagen
met alles in te pakken en verzenden ge
ſleeten zynde, wierdt den inwoonderen

eyndelyk, den drieëntwintigſten, gelaſt
hunne huyzen geſlooten te houden: als

wanneer de bezetting, onder de wapenen
zynde gebragt, de Wittevrouwe poort

geſlecht en (3) verlaaten, gelykook Bom uyttrok, en door den geweezen Stede (5) Ver
mel, door 't betaalen van zesendertig | voogd aan den (5) Magiſtraat de ſleutels volg van 't
duyzend guldens, tot afkoop der plonde van de ſtadspoorten overhandigd wier verward
Europa,
ringe: hoewel de Franſche Koning, tot den. Van welke herkreege vryheyd pag. 648.
het verſterken dier ſtad , wel zeſtig van Uytrecht, men de gedachtenis op
duyzend guldens geſpild had. Den veer deeze twee penningen bewaard vindt.
tienden (4) van Slagtmaand naamen des de

I. De eene zyde van den eerſten verbeeldt de Franſche Lelizon, die door eene voorgeſtelde

Hollandſche kaas, dat is het winnen van Naarde, verduyſterd, en des door eenen
Nederlander met deeze woorden van Joſua (6) aangeſprooken wordt:
ST A

#den

-

SO L.

zoN sTAA sa ILLE.
Op de kaas zelve ſtaat dit opſchrift:
FROMAGE DPHOLLANDE.
HOLLANDSCHE KAAS.

Waar
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Waaronder op den voorgrond de dag der maand geſteld is, wanneer Naarde door den Prins 1673.
-

wierdt gewonnen, te weeten den

-

-

XII. SEPTEMBER: 1673.

Een vlugtende Franſche ruyter is, op de andere zyde, in volle wapenruſting, en met uytgetoo
gen zwaard, binnen dit om- en opſchrift, verbeeld:

IL NE SCAIT OU ALLER. XIII. NOVEMB RE: 1573.
HT WEET NIET WERWAART TE GAAN. DEN

13. VAN SLAGTMAAND 1673.

Zynde, naar de oude tydsrekening, de dag en maand, van dat Uytrecht door de Françoizen
ontruymd is.

II. Een Fenix, 't zinnebeeld van de herſtelling aller dingen, zit op de voorzyde van den twee
den, tuſſchen twee Overvloedshoorns, op eenen Werreldkloot, binnen dit randſchrift:
IN STAURATIO SECULI FELICIS.

HERSTELLING DER GELUKKIGE EEUWE.
De tegenzyde, die geene verbeelding heeft, voert alleenlyk dit Latynſche opſchrift:

DEI ort1.nl

MAx 1M1 MUN ERE,

-

VIRTUTE AC CONSILIO PRINCIPIS AR AUSIACI,
TRAJECTUS AD RHENUM,

-

POST XVII. MENSIUM CAPTIVITATEM,

RENATA XIII. Novem ºr1s, C1oIoCLxx III.
Urz'RECHz IS,
NAA EENE SLAVER N2 VAN 17. MAAN DE W,
DOOR DE GUNST VAN DE N ZEER GOED EN EN GROOT EN GOD,
EN DOOR DE DAPPER HET D EN 'T BEL E2 D VAN DEN

PRINS VAN ORANJE.

DEN 13. VAN SLAGTMAAND, 1673. HERBoo Rew.
Niet zoodra waaren de Burgermeeſters, Vier dagen eer de vyandlyke bezetting
die den Franſchen Stedevoogd tot buyten uyttrok, had de Magiſtraat elkanderen
de ſtad verzeld hadden, terug binnen Uyt van den eed, voorheen by 't aangaan hun
recht gekomen, of alle des zelfs poorten |ner bedieningen, tot weering van het

wierden geſlooten, de huyzen en winkels Stadhouderlyke ampt, volgens den in
opengezet, en het Oranje vendel ten too houd van het gemaakte Eeuwig (*) ge- (*) Eeuwis
, nietalleen ontſlaagen, maar- dief.
ren uytgeſtoken. De Burgers uyt genee bod

#

genheyd tot den Prins van Oranje pronk ook ſedert de Heeren van Dykveld, Zan
ten ſtraks met oranje ſtrikken op de hoe denburg, en vander Voort aan den Prins
den, en zynde meeſt allen op de ſtraat van Oranje gezonden, om hem het Stad

verſcheenen,wenſchten elkanderen wegens houderſchap van 't Landſchap Uytrecht (2) (*)ver-,
deeze verloſſing geluk en begaaven zich op te draagen, en zyne beſcherming te #"

#'. naar

het Stadhuys, om aldaar het geweer verzoeken. Dierhalven kwaamen des Europa,
verward weder te (1) ontfangen, 't gene hen eer avonds ten vyf uuren, naadat de Françoi- Pºë"2'
Europa,
# tyds door de Françoizen was ontnomen. |zen waaren vertrokken, drie regementen
-

-

I i 2,
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1673 van wegens den Prins, onder den Heer
Fariaux , en een geduurig gejuych zoo
van oud als jong ter bezetting in de
ſtad : waardoor zy nietmin tegens alle
aanſlagen van buyten , dan tegens de

woonte van ook meeſt altyd eenige Staats
zaaken in zyne predikaatſiën te mengen,
en, als zynde een groot voorſtander van
de Stadhouderlyke regeering, by zyne
toehoorders die der Staaten , als ſchaa

onruſt van

binnen verzekerd ſcheen. delyk aan den Lande, op de haatlykſte
Doch Thadëus Landman, een onruſtig wyze verdacht te maaken. Zulks als

(i) Eafha- (1) Predikant, en met die benden tege de Staaten van (4) Holland voorheen een #,

# lyk in de ſtad gekomen, had de ſtout

Beſluyt naamen van dat geene Predikanten van Holi.

#. heyd van met de hulpe van nog twee an zich in hunne predikaatſiën met eenige #"
II.fol476. dere Leeraars, op den naam der inwoon Staatszaaken zouden hebben te bemoeijen,"
deren, by een ingeleverd geſchrift nietal op peene van de overtreeders van hun
leen eene betere behandeling der geldmid

ne bedieningen (5) af te zetten, zoo was 't #

delen, eenen Stadhouder, en de verloſ echter dat hy, opeenen Beededag des jaars van Holi.

ſing van Gods Kerke, die onder eene zeſtienhonderdvyfenzeſtig, in 's Graaven- #.
zwaare ſlaverny verzuchtte, van den

haage predikende, tegens het ontfangen.”

Graaf van Hoorn te verzoeken, maar

van den Franſchen onderſtand, als uyt
ook op den predikſtoel geklommen zyn Roomſchen beſtaande, en van wier hulpe
(2)I. Boek de over eene Schriftuurplaats (2) met men overzulks geen geluk te verwachten
der Kon; zeer veel heevigheyd, zoo tegens den ge had,(6)zoo heevig uytveer, dat hem de pre

#it

WCCZC In

(6)Aitze
ma zaaken

Magiſtraat der Stad als de Staaten dikdienſt verbooden, en zyne wedden ont- #

des Lands, volgens zyne gewoone predik houden wierden, tot tyde en wyle hy V. deel,
(3) Baſha- wyze, uyt te (3) vaaren. En hoewel hy by hunne Edele Grootmoogendheden voldoe- tot 592.

#, die gelegenheyd niet naaliet hetgehouden ning (7) zoude hebben gegeeven. En #
linies tom gedrag des Prinſen van Oranje hemelhoog hoewel hy ſedert herſteld (8) wierdt, zoo #

"77 te verheffen, zoo was 't echter dat die, had hy echter dit voorval nooit vergeeten, #V.
ziende deezen Landman zich de magt maar zich tegens de Heeren de Witt en (s, Reſol.
aanmaatigen van alles te zeggen, wat hunne aanhangers indiervoege gekant, dat van
de #.
Hoil.
hem in den zin ſchoot, hem deswegen men weete hoedaanige rol hem hierom 4 Dec.

zeer vinnig doorhaalde. Tevoore had door Jochem Oudaan in zyne Haagſche 1665.
hy ook door diergelyk gedrag den haat Broedermoord (9) gegeeven zy. By an- @ J. Be
der Staaten op zich gelaaden : want deren echter was hy, om zynen fieren #sa.
Landman yverde nietalleen geweldig yver voor den Godsdienſt, in hoogachtin

tegens de Roomſchen , en tegens de ge: als blykt uyt deezen penning, die
zulken , welke de Kokcejaanſche leer

op zyn overlyden naamaals

wyze aankleefden, maar had toenal de ge

1S.

Ons cierdyk onder
Dien

gemunt

\

bouheer van gods erk" )

zo ivºrig in ſyn werk

en/|

Zo ſchieſyk ons onto
Dus erft de deugt # on/

#n ziet juig voor godstrooi/
S(...)YS

Het borſtbeeld van den gemelden Leeraar, welke in 't jaar zeſtienhonderdvyftig tot Predikant
te
Zevenberge,
zesmantel
jaaren laater
en eyndelyk
overdittien
jaaren in 's Graavenhaage was be
roepen, ſtaat met
en befteopDelft,
de voorzyde,
binnen
randſchrift:
t

THADAEUS DE LANT MAN, SAc Ro SAN c T E THEO Lo G1AE
DoctoR, ECCLes1 e HAGA NAE PAs To R.
AET AT 1s 52. O B 11T, 1681.

THAD #US DE LANDMAN, ME esz ER IN DE HE rLIGE
Go DSGELEERD HErD, HERDER DER KERKE VAN
'S GRAAVEN HAAG E; IN Z2 NS OUD ER DO MS

52. J AAR GESTORVEN, 1681.
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1673.

Op de tegenzyde, leeſt men dit achtregelig gedicht:
IN 'T BEELTN IS DAT HIER STAAT,
B L INKT LAND MANS FIER GE LAAT"
ONS CIE RLTK OND ER D'O GEN:

DIEN BOUHE ER VAN GODS KERK,

ZO IVRIG IN Z2 N WE RK,
ZO SC HIE LYK ONS ON TOG EN.
DUS ERFT DE DEUGT HAAR LOON.

ZTN ZIEL JUIGT VOOR GODS TROON.

Behalven de hiervoor genoemde Hee verpachten. Ondertuſſchen wierden, op

ren, die de Magiſtraat van Uytrecht aan dat de Stad niet buyten regeering zoude
den Prins had afgevaaardigd, waaren ook zyn, de Hoofdbaljuw Ruyſch, de Ge
(r)Ver
volg van 't
verward
Europa,

pag,649.

eenige Gemagtigden wegens 's Lands Staa heymſchryver Quint, die van 't Gerecht
ten naar 's Graavenhaage (1) gezonden, om Lichtenberg, die der Staaten van Beuzi
als voorheen, nevens die der andere Land chem, en de Ontfanger der Gemeene mid
ſchappen, in de Vergadering der Alge delen de Leeuw by voorraad in hunne be
meene Staaten wederom zitting te nee dieningen geſteld, om de gelden in te
men. Doch de zelve maakte zwaarig vorderen, doch niet dan op laſt der Alge
heyd van deeze Uytrechtſche Gemagtigden meene Staaten weder uyt te geeven. De
in die hoedaanigheyd te erkennen, zon Graaf van Hoorn die aldaar het gebied
der alvoorens hierop het gevoelen der by over de krygszaaken voerde, ſtelde ſe
zondere Landſchappen verſtaan te hebben: dert, te weeten den negenentwintigſten
Ont
mids die van Groeninge en Vrieſland ſtaan (3), op 't voorgemelde verzoek van den (3)
roerd
de hielden dat men de verlaatene Geweſten Leeraar Landman acht Burgerhopluyden Nederſ.
II. deel,
niet weder by de Vereeniging, maar als andere aan, om het beſtier van Stads zaaken, tot pag.
756,
overheerde Landen behoorde te ontfangen. dat daarop ten volle een Beſluyt zoude ge

Dewyl dit eene zaak was van zeer langen
naaſleep, en ondertuſſchen de Uytrecht
ſche Regeering niet konde geſchort blyven,
wierden door de Algemeene Staaten, den

vyfentwintigſten van Slagtmaand,

nomen zyn, inmiddels waar te neemen.
Staande deeze onzekerheyd was veeler be
kommering van voor altyd van hunne be

bedieningen verſteeken te zullen zyn, en

de

dus de voornaamſte zorg, om zich, tot
Loontrekkende Raadsman Fagel en de hunne herſtelling, in de gunſt des Prin

Heeren J. Geelvink wegens Holland, Wil ſen te dringen. Tot dit eynde meent
lem van Krommom wegens Zeeland, B. men dat onder anderen ook dit geld
Gemmenich wegens Vrieſland en Scato ſtuk door den Stichtſchen # is
Gokkinga wegens Groeninge, naar Uyt in 't licht gegeeven ; mids het des

roerd
Nederl.

recht gezonden ; om dat Geweſt voor de Prinſen gekroond borſtbeeld, eene zaak
Algemeene Staaten in bezit te neemen. anders ongehoord, evenals eertyds dat
(*) 1. Deel
Uyt wier naam zy (2) alle Bewindsman van (*) zynen Betovergrootvader voert, fol.
nen der regeeringe in hunne bedieningen wien men de Hooge Overigheyd, ge 367.

II. deel,

geſchort, en het verder bekleeden van die

Pag- 757 •

ontzegd hebben, gelyk ook de Raadsheeren gedraagen, en ook nog van zins was
des Hofs, ja doende zelfs 's Lands inkom in 't vervolg voor altyd op te draa
ſten in den naam der Algemeene Staaten

(2) Ont

duurende

Het gekroonde bovenlyf van Prins Willem in volle
III. Deel.

de oorlog, reeds had op

vºrig jaar houdt in de rechter hand een
k

bloot

13o
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1673. bloot zwaard, en met de ſlinker het wapenſchild van 't Landſchap Uytrecht, binnen dit rand
ſchrift, op de cene zyde:
MONE TA ARG EN TEA PRO CONF o E DE RAT o

BEL G1 o TRAJE cT 1.
ZILVERMUNTST'UK VAN UYTRECHT VOOR 'T

VEREENIGD NEDERLAND.

(r) Salluſt.
in Belle

Het gekroonde wapenſchild dier Geweſten ſtaat, binnen deeze bekende ſpreuk (1) van Mikip
ſa Koning van Numidië, op de andere zyde:

Jugurth.
Cap.

IO•

CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT. 1673.

DOOR EENDRAGT GROEIj EN DE KLEYNE ZAAKEN. 1673.
Ondertuſſchen vielen over de wederaan ven zynde, wierdt de Prins van Oranje,

neeming van het Sticht Uytrecht in de
Algemeene Staatsvergadering in 's Graa
venhaage geen kleyne bedenkelykheden
tuſſchen de byzondere Geweſten, invoege
,,Refol. (2) de Heer van Beuningen en andere hun
#n ner Hoogmoogendheden Gemagtigden tot

den twintigſten van Grasmaand (9) des (oReſol.
volgenden jaars , gemagtigd , om uyt der Staat.
den naam der Algemeene Staaten, vol- #
gens dien beraamden voet, de Regee-i67,."
ring zoo van de Stad als het Land
ſchap Uytrecht voor die reyze te regelen,
en bequaame perſoonen in alle bedienin

#

de Buytenlandſche zaaken, om met den

#"

Prins van Oranje op dit ſtuk in beraad te gen te ſtellen. Dierhalven vertrok zyne
treeden, en zyn gevoelen in te neemen, Hoogheyd, drie dagen daarnaa, verzeld
wierden gemagtigd. Dit wierdt verricht, van veele Grooten naar Uytrecht, alwaar
en ſedert door monde van den Loontrek

hy den zesentwintigſten de nieuwe regee

kenden Raadsman Fagel de Vergaderinge ringform (1o) zoo van de Stad als vanden (to)Reſol.
aangediend, hoe het den gemelden Prinſe Staat invoerde, en onder anderen, op- der Staat.
zeer hard ſcheen, de verlaatene Landen als
(3) Reſol.

#t.
#
1674

merking maakende op de groote bequaam- #rt

Wingeweſten te willen behandelen; maar heyd, de langduurige ondervinding, 't 16 April
dat hem docht (3) dat men het Sticht goed beleyd, en de trouwe geneegenheyd"
Uytrecht, midsgaders Gelderland, en tot den Lande, en wel byzonderlyk tot

Overyſſel, zoodra zy in ſtaat waaren om het hooggemelde Sticht Uytrecht, daar
hunne Regeering te herſtellen, uyt krach van de Heer van Renswoude by alle
te der Uytrechtſche vereeniginge, weder voorvallende gelegenheden kennelyke bly
in de Algemeene vergadering, behoorde ken had gegeeven, thans den gemelden
toe te laaten. Ondertuſſchen de elendige Heer van Renswoude, niettegenſtaan
ſtaat van het Sticht, en de aangroeijende de des zelven zeer krachtig en ernſtig

verwarring op 't ſtuk der regeering, door verzoek, een en andermaal daartegens gé
(4)Reſol. den (4) Heer Geelvink en de andere Staat daan, aanſtelde tot beſtandig Hoofd van de

#t ſche Gemagtigden, door het lang draalen Vergadering der Staaten van 't Landſchap
#r. deezer gewigtige zaake, by brieven zynde 'Uytrecht, en buytengewoonen gekooren
1674
bekend gemaakt, vermaanden de Alge Raad van den voorzeyden Lande. En

# meene Staaten die van Groeninge en Vries waarlyk was hy een Heer van geen min
#" land(5)een-enſ 6) andermaal tot het inbren der doorluchtige afkomſt dan bequaam
#. gen hunner beſluyten: doch by 't ontfan heyd, had wegens de Ridderſchap van
#eſol, gender zelve wordende bevonden, hoezeer het ſticht Uytrecht lange jaaren in de Al
der Staat die van elkandere verſchilden, wierden gemeene Staatsvergaderinge zitting gehad,
Gener.
Gener.

#. de Heeren Pompe, Fagel, Renswoude, en althans den ouderdom van negenenze

&##

Krommom, Huybert, Gemmenich,Boots ventig jaaren bereykt. Ook was het uyt
#
ma,
Gokkinga, en Eek gemagtigd om de aanmerkinge van deeze lange ervaaren
Gener.

ingekomene beſluyten te overweegen, en heyd in Staatszaaken, dat hy thans, als
##" onder 't beleyd des Prinſen van Oranje het Geweſt van Uytrecht in de vereeniging
(#) Reſol (7) een eenſtemmig ontwerp op te ſtellen. weder was toegelaaten, nevens de Heeren
9 Maart

# Dit geſchiedde, en de (8) toeſtemming van Amerongen en Hoolck in de Al-#
derbyzondere Geweſten daarop eyndelyk, gemeene Staatsvergadering, den achtſten Gener,

#

naa veele ingeleverde bedenkingen, gegee

(11) van Bloeimaand,zitting nam, naadat zy #
-

door

"
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door de Algemeene Staaten op eene zeer | die in 't jaar eenenzeventig gemaakt is, ter 1673.
plegtige wyze waaren verwelkomd. De ge- | oorzaake hy tocn vyfenvyftig jaaren met

-

dachtenis van deezen Baanderheer wordt | zyne Gemalinne Jacoba van Heede was

op den volgenden penning bewaard , | getrouwd geweeſt.

//

EILEPHANTINI

EQUES

WYIRIDISENECTAARTAN-IXXVII
PATER AYTUS PRODAYUS
(CUM IIIPSE ET UXDIA

IACDBA AB HEEDE ANN-LXXVII
VIDERENT SUPERSTITES FIHIOS |
NEPUTES ET PRONEPOTES

-

NMöNU MENTru, EEEEEZ
S ANNO CONIUGHI Lv Z%

S ####

Zyn borſtbeeld, geſierd met de Ridderordre van den Elefant, waarmede hy, ſtaande zyn Gezant
chap in Deenemarke, door den Koning aldaar was beſchonken, ſtaat op de voorzyde, en dit
rand- en opſchrift zoo op die als de tegenzyde:

i
JOHANNES BARO DE REED E LIBER DOM IN Us DE

RENSWOUDE ET EM MIKHUYSEN,
INTER OR DIN es FOEDE RAT 1 BELGII GENERAL 1s,
ET EORUM CA Ro LUM I.

BRIT ANN1 e REGEM LEGAT us EXTRA oRDINAR 1us,
REGII DANIAE ORDIN Is ELEPHANT IN I EQUES,
VIRIDI SEN ECTA AET AT 1 s. AN No LXXV III.

PATER, AV US, PRO AV US,
CUM IPSE ET UXOR JACOBA AB HEEDE
ANNo LXXVII VID ERENT SUPERSTITES FILIOS,
NEPOTES, ET PR ON EPOTES,

EISDEM POSTERISQUE EORUM HOC TANTAE

FELICITAT IS GRATIQUE IN DEUM
ANIMI MONUMENTUM RELIQUER u NT:
ANNO CONJUGII LV, SALUTIS CI DIO CLXXI.

yo HAN BAAN DERHEER VAN REEDE,

VrrHEER VAN RENSWOUDE EN EMM IKHUrzE,
LID oNDER DE ALGEMEEN E STAATEN VAN 'z VERE ENIG DE
-

-

NEDERLAND,

EN HUNNER BUYTENGEWOO WE AFGEZA NVT

##"

(*) Br KAREL DEN I. KoNING VAN GROOT-BRITTANj E,
RID DER VAN DE DEENS HE KONING LTKE ORD RE VAN

DEN ELE FANT,
ALS HT, IN EEN EN BLOEIj END EN OUDERDOM EN
ZTN 78. j AA R,

zrNDE VADER, Groo TVADER, EN OVERG Roo TVADER,
EN Z2 NE GEMAAL IN JAKOBA VAN HEEDE,
77. JAAREN OUD,

HUNNE ZOONEN, NE EVEN EN ACHTERNEE VEN IN
,

'

LEEVEN ZAA GEN;
Kk 2

-

-

HEB
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1673.
HEBBEN ZT DIE, EN DER ZEL VER NAAKO ME LING EN
DIT GEDENKSTUK VAN ZO O GROOT GELUK,
EN VAN HUNNE DANKBAAR HETD TOT GOD,
IN 'T 55. JAAR HUNS HUUWELTKS,

EN HET 1671. DER ZALIGHE2 D, ACHTERGE LAA TEN.

Terwyl het ſtuk der Vereeniginge in de der veſtingwerken : zulks de Leeuwen
Vergadering der Algemeene Staaten op de J an van Ens- en Kalverhekkentoren (2) ge- (2)ver
gemelde wyze wierdt gedreeven, hadden de lyk met de wallen wierden geſlecht, even- E#"
Françoizen insgelyks uyt de ſteden Amers als ook nog een ander kleyn torentje, en #,
(1) Ver

foort, Reene, (1) Wykteduurſtede, en de gemetſelde borſtweeren. De ſchans pag. 653.

volg van 't

Elburg, hunne bezetting geligt, naadat voor de brug over den Yſſel wierp men
zy tot afkoop der plonderinge, den inge ter neder, en maakte verſcheydene ope
zeetenen der laaſtgemelde ſtad twaalfduy ningen, zoo in de muuren der ſtad en de
zend guldens genoegzaam door dwangmid bolwerken, als den benedenwal. Heb
delen hadden afgeperſt. Te Kampen, bende al het yzere geſchut tot zeſtig in ge

verward

Europa,

pag. 652.

hoewel onder Overyſſel behoorende, doch tal doen aan ſtukken ſpringen, en het me
in de Veluwe op den Gelderſchen bodem taale, allen krygsvoorraad, en de pak
aan den Yſſel gelegen, maakte de vyand kaadje vooraf naar Aarnhem vervoeren,
(3) Ver
lyke bezetting zich ook eyndelyk tot haar zoo zyn de Françoizen eyndelyk (3) zelfs, (##

vertrek gereed: en hoewel de Biſſchoppen den vierentwintigſten van Wintermaand, #"
van Munſter en Keulen wel wenſchten

door de Veenpoort, naadat de Maarkgraaf #

daarin eenige hunner benden, in plaatſe Magalotti den Magiſtraat de ſleutels der ****

van de op hun vertrek ſtaande Franſchen, ſtadspoorten overhandigd had, in goede
tot bezetting gelegd te hebben, was de orde uyt Kampen getrokken. In welke
Franſche Stedevoogd echter daartoe onwil ſtad, zynde ſedert door veertienhonderd
lig; op hoope van, door de ſtad geheel man, onder 't beleyd van den Kornel Gol

te ontleedigen, eene goede brandſchatting, ſteyn, van wege de Algemeene Staaten
(4) Ver

door hem op honderdduyzend guldens ge (4) in bezit genomen, ſtraks eenige Bur. volg van 't

ſteld, voor zich te zullen bekomen.

De gerhopluyden wierden aangeſteld, om o

verward

Europa,
Magiſtraatbetuygde ondertuſſchen welſtads hunnen naam de Regeering by voorraad Pag,
656.

onvermoogen tot het opbrengen van zoo waar te neemen , totdat deswegen een Be

roote geldſomme, en poogde ſedert door ſluyt zoude zyn genomen: door het welke
de bemiddeling van den Maarſchalk Maga en de goede gunſt en tuſſchenkomſt van
lotti, wien men daarom met tweehonderd den Prins van Oranje, men aldaar ver

piſtoletten beſchonken had, eenen goeden hoopte, dat de in 't jaar 1672. vervallene
afſlag ten aanzien der geëyſchte brandſchat zaaken eerlang, volgens de getuygenis
tinge te verkrygen : doch alles was te ver van dit ongemeen raare geldſtuk, zouden
geefſch; zulks men het eyndelyk eens herſteld worden: 't welke ſtraks, naadat

wierdt op tachtigduyzend guldens in drie die, ſtad door de Franſchen ontruymd,

byzondere gedeelten en tyden te betaalen. doch eer Overyſſel nog tot de Vereeniging
Doch door de berooidheyd aan geld de toegelaaten was, gemunt is, en ik ner
uytgeloofde penningen zoo ſpoedig, als gens dan in de penningkas van den Heer
men wel gedacht had, niet wordende op

Hendrik van Heteren in 's Graavenhaage

gebragt, viel de bezetting aan 't ſloopen gezien heb.

-

-

Noch de eene noch de andere zyde heeft geene verbeelding, maar op de voorzyde ſtaat tot be
wys dat het te Kampen gemunt is, dit randſchrift:
MO
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MON ETA NOVA CAMPIS CUSA.

e-m

NIEUW GELD STUK TE KAMPEN GEMU NVT.

En dewyl alle de geleedene

ongemakken,

CI)

de onverwachtte inbreuk des vyands niet dan van

de voorheen zoozeer in zwang geweeſt zynde verdeeldheden herkomſtig waaren, zoo ſtaat daar
binnen :

LITE PERIT REGNUM. 1672.
DOOR TWIS2 GAAT DE REGEE RING VERLOO REN, 167z.
Doch althans van de inlegering der Franſche roofvogelen, door 't beleyd des Prinſen van Oran
je reeds verloſt zynde, verhoopte men dat ook doorden zelven de vervallene zaaken aldaar zouden

herſteld worden; volgens dit om- en opſchrift der tegenzyde:
WILHEL M Us

Henricus, D E1

GRAT 1A PRINCE Ps AU RAICAE,

1673. RESTITUET REM.
WILLEM HENDRIK, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN *
ORANJ E, ZAL, 1673, DE ZAAK HERSTELLE W.

Wanneer de Franſche bezetting uyt den. Desonaangezien waaren de onge
Kampen trok, had zy nog geenszins de
bedonge brandſchatting ontfangen, doch
dierhalven eenige dagen voor haaren uyt
togt den Magiſtraat op het Raadhuys te ſa
mengeroepen, vervolgens den zelven en
nog eenige andere vermoogende Burgers,

makken, die zy ſtaande deeze gevangenis
ſedert nog moeſten uytſtaan, zeer groot:
want dewyl de voorige Magiſtraatsperſoo
nen hunne medeleden door de Algemeene

Staaten waaren af en ſlechts eenige Burger
Hopluyden by voorraad aangeſteldgewor
(1) Ver
#t
tot (1) zeſtien in getal, in beſlag geno-|den, om uyt den naam der zelve de regee
verward men, ſedert door eenige gewapende ſoldaa ring op eenen naauwbepaalden voet waar
# ten doen bewaaken , en naadat er vier te neemen, tot dat wegens de wederaan

*** door 't geeven van cene ſchenkaadje ont neeming van Overyſſel in de Vereeniging
ſlaagen waaren, de andere twaalf op twee | eyndelyk een volkomen. Beſluyt zoude zyn
wagens, des morgens vroeg van den tien genomen, zoo ſcheen hun ontſlag, mids
den van Wintermaand, onder geleyde van de in bewind zynde Regeering geene gel
veertig ruyters, naar Aarnhem voeren: den, dan op uytdrukkelyken laſt der Age
alwaar zy in een gat van het Stadhuys, 't meene Staaten mogt uytgeeven, nog ver
gene den ſoldaaten eertyds voor een wacht te zoeken, en zy dus vooreerſt niet geloſt
huys gediend had, met veel kommers ge te worden. Om dierhalven eenmaal van
ſmeeten wierden. Want zy bleeven alhier zoo laſtige inkerkering verloſt te zyn,
den geheelen morgen zeer ſtreng opgeſloo deeden zy zelfs door hunne vrienden de
ten, zonder met eenige eetwaaren ver nog gebreekende gelden der uytgeloofde

-

zorgd te worden, uytgezonderd dat ze-j brandſchattinge op hunnen naam ligten,
(2) ver-, kere Juffrouw de Weduw Muys (2) hen , en die voor rekening der ſtad aan de Fran
V#'t uyt liefddaadigheyd door de traliën met çoizen, den zesden van Lentemaand des
verward
e

- -

-

-

Europa, brood en wyn eenige verquikking toebragt. volgenden jaars overmaaken: waarop zy

Pag 654. Des naamiddags echter hadden zy het ge den volgenden (4) dag zynde ontſlaagen (over

-

luk van door de voorſpraak eeniger aan
zienlyke Burgeren dier ſtad, die in hun
drukkend ongemak en verdriet met hen
meêlyden hadden, op een beeter vertrek
van 't Prinſenhof geplaatſt te worden,
. daar verſcheydene eerlyke luyden uyt

9#
# mededoogen hen met (3) bed, bulſter, en
# alle III.
verdere
behoeften behoorlyk verzorg
TDeel.
-U o 2 •

terug naar Kampen trokken.

Wiens Re- volg van 't

geering ſedert herſteld zynde, hen nietal- #
leen de voor de ſtad verſtrekte gelden we- pag. 655.
derom, maarook uyt dankbaare erkente

niſſe, zoo wegens de ondergaane gevange
nis van twaalf weeken, en daarin uytge

ſtaane elende, als wegens de zonderlinge
hulpe, in 't opſchieten der penningen aan
Ll

't ge
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1673. 't gemeen beweezen, ieder eenen dusdaani Zoon van denderden der naagemelde pands
gen gouden gedenkpenning, ter waarde van
omtrent zeventig of tachtig guldens, behal
ven nog eenige anderen van zilver, heeft
gegeeven. Waarvan het bericht my door

luyden, groot Liefhebber der Nederlandſche
penningen, midsgaders Kameraar der ſtad
Kampen, en thans Gemagtigde wegens Over

yſſel in de hooge vergadering der Algemee

den Heer Johan Beeldſnyder Steenbergen, ne Staaten, goedgunſtig is ter hand geſteld.

Het gekroonde wapenſchild van Kampen wordt, op de eene zyde boven het jaar 1673. door
twee Leeuwen vaſtgehouden, zynde de rand, zoo van deeze als de andere zyde, omzoomd met
dit Latynſche tweelingdicht:

QUICQUID DEBEBANT CAMPI, PRAEST ANTIBUS HOSTI
O BSIDIBUS NUMMUM CURIA SALVA DEDIT.
DE PANDS LU2CD EN AAN DEN VTAND BETAALD HEBBENDE,

AL HET GENE DIE VAN KAMPEN HEM SCHULDIG WAAREN,
ZO O HEEFT DE GE RED DE MAGISTRA A2 HEN DEEZE N.
PENNING GEG EEVEN.

Wie nu deeze pandſluyden geweeſt zyn geeft de andere zyde te kennen, alwaar der zelver naa
men in deezer voege te leezen ſtaan:

A

(1)De drie
' eerſten

Raadsper

EvE RARD RAM: PET ER EEKHOUT:

#
urger " Antoniº Beeldsnxper (1) STEENBERGEN: R UT GERD VAN (2) BREDA:
4 rmeeſters.
(2) Oudſte

AP ER HER WEYER: SE v E RE Y N HOE MAKER:

Geheym
ſchryver,

REY NIER VAN MER LE:

FRANs VAN (3) IN GEN:

en nader
hand Grif

AREND VAN DE N VEENE: AB RAM VAN DEN GRUN DE:

fier des
Geweſts.

H EN DR IK WOLTHUIS: JAN PE TE Rsz: (4) OEDEKERK.

(3) Deeze
vier uyt de

Ge#woo
Naa Kampen verlieten de Françoizenſe hem in den aftogt aan te taſten, zoo
#nte dert ook Hattem, (5) Steenwyk, en waaren ook de Keyzerlyke benden, uyt
#" Meppel, en rukten alle de uyt de ſteden vreeze dat hy voorneemens was door het
re ge

# geligte benden by Rynberk, onder den Keulsland naar 't Bisdom van Trier te ruk
# Hertog van Luxemburg, ten getale van ken, bytyds langs den Ryn, onder het
G# achttien- of negentienduyzend man, by beleyd van den Hertog van (6) Bour- (6)ver
Gener

#

een. Welke het eerſt vandaar langs nonville, byeen getrokken. , Dees, wiens #*
Meurs, en den Ryn hoogerop naar Nuys, Grootvader de hiervoorgemelde (*) Odert # .
vervolgens door Gulikkerland naar Maas
tricht, en vandaar eyndelyk, niet zonder
groot gevaar, het naar de grenzen van
Vrankryk wendde. Want gelyk de Prins

Bournonville, Graaf van Hennin Lietard,

van Oranje met de Staatſche benden, be

Baron van Barlin, en Heer van (7) ver- (#) Le

van Bournonville, en Grootmoeder eene Pag-66o.

Dochter van den onthoofden Lamoraal van # #"
Egmond geweeſt is, heeft Alexander van." "

nevens die van den Spaanſchen Koning ſcheydene Heerlykheden tot vader, en #e
onder 't beleyd van den Graaf van Monte Anna van Melun, Dochter van Peter van dºor fol.

rey, zich had in 't veld begeeven, om Melun Prins van Eſpinoy en Hippolyte 393.
W2 In
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van Mommerançy tot Moeder gehad. om haare uytmuntende deugden en be- 1673.
Zynde te Bruſſel aan 't Hof door de Aarts gaafdheden, geëerd was. Uyt erkenteniſ. T
hertogin Izabelle Klara opgevoed, en van ſe van zyne dienſten aan den Huyze van

jongs af zeer geneygd tot den wapenhan Ooſtenryk, zoo in Duytſchland als in
del, begaf hy zich in den dienſt der Key Nederland, beweezen, en van het goed
zerlyke Majeſteyt: en opklimmende langs beleyd, dat hy onder den Prins van Kon
verſcheydene trappen, wierdt hy Kamer dé, in den optogt naar Parys en 't jaar
ling des Keyzers, en eyndelyk Hoogbevel zeſtienhonderddrieënvyftig betoond had,
hebber van des zelven legers, gelykook van heeft Koning Philips (3) zyne Heerlyk-##"
e

No

die des Spaanſchen Konings. Welke hem heyd van Buggenhout, in 't jaar zeſtien- phees de
daarenboven, tot Lid van den Raad van honderdachtenvyftig tot een Prinsdom, #
Oorlog, Kornel van 't Duytſche voetvolk, onder den naam van Bournonville verhee- liv. VIII.
en Hopman eener bende (1) van ordeninge ven. En niet zonder reden, mids dit ge- ****

# aanſtelde, met de Stedevoogdy van Valen

ſlacht van eenen zeer ouden Adeldom is:

#1. Gyn beſchonk, en gelyk hy Erfhoogbaljuw

want men vindt al in 't jaar duyzendeen-

van 't land van Waas was, ook Landvoogd

-

enzeventig, (4) dat Ridder Willem, Heer #P.

en Oppermaarſchalk van Atrecht maakte. van Bournonville, getrouwd met Aleydis, fol. 68.
Zyne Gemaalin was Erneſtyne Prinſes van aan zeker. Kapittel van Vlaandre zyne
g)Imhof Arenberg, Dochter van Philips (2) Prins Tienden, ten behoeve der geeſtlyken van

# van Arenberg en Hertog van Aarſchot, van

die Kerke, opdroeg, en 't is van dien

#oo, wien wy hiervoor (*) gewaagd hebben,

Ridder dat dees Alexander afſtamt, evenals

##" en van Iſabelle Klara van Barlemont, wel hy uyt krachte dier laatſte verheffinge den
en 255.

ke reeds over tien jaaren in het kraambed opgedraagen Prinslyken tytel op deezen

de overleeden, en van geheel de werreld,

pcnning voert.

geharnaſt
ſtaatSpanje,
op eeneis zyde,
verſierdevenals
met het
door #! Mauſ.
(5)Zyn
Karel
den II,borſtbeeld
Koning van
beſchonken:
zynGuldenvlies,
wapenſchild,waarmede
dat eenen hy
zilveren
e la Toiſ.
Leeuw op een zwart veld voert, op de andere zyde verbeeld is, binnen deeze randſchriften:
d'Or. pag.
452

ALEXANDER, BOURN ONVILL.AE D ux ET PR1 NcE Ps;
HEN IN IAE COMEs 5

AURE 1 VEL LE R1s EQUE s;
SACRAE CAEs AREAE MAJ Es T AT1's CAME RA R1 Us;
GENERAL 1s CAMPI MARESCALL Us;
ARTE s1AE, PRO RE GE CAT Ho L1 co,

GUBERNAT oR, ET CAP1TANu s GENERAL1s.
ALEXANDER, HERTOG EN PRINS VAN BOURNO NVILLE,
GRAAF VAN HEN rN,
RIDDER VAN 'T GULDEN VLIES,
VELDMAARsc HALK EN KA MER HE ER WA NV ZTNE GE HETLIG DE
KETZERL2TKE MAj ESTE TT,
LAND VO OGD VAN ARTOIS,
VOOR DE N ALGEMEENGELOO VIGEN KoN ING,

EN OPPERKR rGSBEVEL HEBBE R.

Eene zeldzaame-omkeering der zaaken I zoo veele ſteden door de Franſche benden
was het, met gelyke gezwindheyd byna I te zien verlaaten, als ze tevoore gewon
Ll 2

nen

|
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1673. nen waaren.

(1) W.
Temple
Memor.

pag. 277.

Ieder was er ten hoogſte len over den Vreede, over te ſteeken,
over verwonderd, voornaamelyk in Enge volkome volmagt tot zoo groot een werk
land, daar de Inwoonders den goed en laaten toekomen. Dit ſtremde wel de 1674.
blocd verſlindenden oorlog (1)moede waa overkomſt van den Ridder Temple, maar
ren, temeer, dewyl de gemeente dien alleen bevorderde indiervoege de Handeling dat de
door een onbezonnen drift van den Lord wederzyds zoozeer gewenſchte Vreede in
Klifford, en meer tegens de Staatsregee drie (5) byeenkomſten, den negentienden #.
ring van de de Witten, dan tegens den van Sprokkelmaand , wierdt getroffen. Memor.

Staat zelf, achtte gevoerd te worden. Dit Vreedeverbond had dat van Breda tot P****
Het niet beroepen van 't Parlement bragt grondſlag, en was daarenboven het recht
ook eene zwaare wond in de zenuw van der Vlagſtrykinge door de Engelſchen
(2) W.
'Temple

-

den oorlog, als zynde de Franſche on t'hunnen voordeele bedongen. De Koning
derſtandgelden niet geſchikt naar de groote gaf hiervan, door eenen afgezonden Bode
(2) koſten, en de gevechten meer gedaan aan (6) de Staaten kennis, die uyt aan- (6)Reſol.

Memor.

om elkander te verzwakken dan t'onder merkinge van den grooten dienſt, den #aat.

pag. 278.

te brengen. Het Verbond van Spanje met Lande beweezen, den Markgraaf del Fres- #.
de Vereenigde Staaten, en dat die Kroon no met dertig- en Don Bernardo de Salinas 1673 en

op het punt ſtondt van aan Engeland den met vyftienduyzend guldens beſchonken. #”
oorlog te verklaaren, en dat Ryk van den Het geſlooten Verbond, door de Alge- (7) Reſol.
handel der Middellandſche zee te ontzet

meene Staaten ſedert (7) goedgekeurd, #"

ten, evenals de Vereenigde Staaten dien wierdt den zesden van Lentemaand, te- 5 Maart
van de Ooſtzee reeds gedaan hadden, gens dat van den Koning,op de behoorlyke #fol.
deed in Koning Karel de gedachten tot het wyze (8) uytgewiſſeld, en hunne Hoog- der Staat.

(3) W.

Temple
Memor.
Pag. 279.

aangaan van eenen billyken Vreede toenee moogendheden door monde van Don An-##
men: temeer, dewyl de door 't Parlement tonio de Gavre, daartoe uytdrukkelyk 16jd.
ingewilligde onderſtandgelden veeleer tot afgezonden, van wege den Graaf van (9)Reſol.
tot het bereyken van dat doelwit, dan Monterey, (9) Landvoogd der Spaanſche #"
wel tot het (3) hardnekkig voortzetten Nederlanden, daarmede geluk gewenſcht, 28 Febr.
van den kryg ſtrekten. Om dit benevens en dees, door de Heeren Vrybergen en #eel.
Vrankryk te doen, was er te veel te veref
fenen, en hiertoe te lange tyd van noode.
En dewyl de Vereenigde Geweſten reeds
op eene zeer verpligtende wyze den Ko
ning verzocht hadden om eene Vrygeley

van Eek met twee karoſſen van (1o) Staat der staat."

zynde opgehaald, uyt aanmerkinge dier #
Bezendinge met eenen ring van duyzend #
(11) guldens beſchonken. Van het ſluy- der
#ol.
Staat.
ten van dit Vreedeverbond wierdt nietal. Gener,

voor eenige Gemagtigden, om over den leen aan alle Vorſtlyke hoven kennis, #rt
Vreede te handelen, zoo kon het Engel maarook aan alle onderdaanen laſt gegee- #efol.
ſche hof die Handeling niet langer ver ven, om den Almoogenden op de naa- #aat.

ſchuyven, zonder zich den haat van 't ge drukkelykſte wyze, door 't houden van #.
meen op den hals te haalen. Om tot het eenen plegtigen Beededag,(12) wegens den H674.
bewerken van eenen Vreede te geraaken,

(4) W.

Temple

hadden de Vereenigde Geweſten zich tot
nogtoe van de behendigheyd en 't beleyd
van den Spaanſchen Afgezant den Mark
graaf del Fresno bediend, (4) en thans

verleenden. Vreede met Engeland te dan #so,
ken: ook lieten de Staaten van Holland ##
een prachtig gaſtmaal vervaardigen, en
EHoll.
- 12 M
daarop den Prins van Oranje, door cenige
#.
-

-

Heeren(13) Gemagtigden noodigen. Voorts 9.

Memor.

dien, als de Ridder Temple op het punt wierdt ook,ter gedachtenis van deezenVree

Pag. 283.

ſtondt van naar Holland, tot het

hande. de de volgende penning in 't licht gegeeven.

De voorzyde verbeeldt in 't verſchiet het winnen van Naarde, en voorwaart den Prins van
Oran
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Oranje geheel in 't harnas te paarde, hebbende boven zyn hoofd eenen wimpel, om eenen Oranje 1674.
tak geſtrengeld, en beſtempeld met deeze ſpreuk, ontleend van (1) Virgilius:
(1). En eld,

-n

lib, VI.

Yſu 114.

VIRES ULTRA SORTEMQUE JUVENT.AE.

BOVEN DE KRACHTEN EN DEN TOESTAND DER JEUGD.

Op de tegenzyde ziet men boven eene zeer bedaarde zee, eene duyf, met eenen Olyf- of Vreede
en eenen Palm- of zeegetak in den bek, komen aanvliegen, onder dit bovengeſtelde jaarſchrift in
den rand:

A Do MINo VENIT PAX ET VICT o RIA LAET A.

DE VREEDE EN B L2 DE OVERWINNING KOMT VA IV
D EN HEERE, -

Hoewel de kryg, ſedert die gelykerhand gezien hy een onderdaan van 't Ryk was,
met Engeland door den Koning van Vrank alom handhaafde en voorſtondt. De Baron
ryk tegens de Vereenigde Geweſten was van Smiſing was Afgezant van den Biſ
opgevat en begonnen, dagelyks meer toe ſchop van Munſter, en het beleyd der Be
dan af ſcheen te neemen, zoo had echter

middelinge door den Koning van Zweede

de jonge Koning van Zweede Karel, de aan de Graaven Erenſteyn, Tot, de la Gar
XI. van dien naam, van wiens komſt tot

die, en Sparre, als des zelven Gezanten,

ooit put den troon (*) wy hiervoor reeds gewaagd aanbevoolen. De veelheyd deezer belan
Jol,472.

hebben, door zyne Afgezanten alom zeer
krachtige vertoogen laaten doen, en ver
ſcheydene ſteden voorſtellen, om daarin
over eenen Algemeenen Vreede te hande
len. Zulks door alle de in oorlog zynde
Magten eyndelyk des zelven bemiddeling,
(2) Reſol. en de ſtad (2) Keulen tot handelplaats zyn

hebbende Vorſten bragt veele hinderpaalen
voort, die den voortgang vertraagden, en
den Bemiddelaaren oneyndige bezighe
den verſchaften. Doch als eyndelyk de
Keyzer konde goedvinden, den voorge

melden Prins Willem van Furſtenberg, in
de hoedaanigheyd van onderdaan van 't

# de aangenomen, de Vereenigde Gewes Ryk, onaangezien zyne bediening van
van Holl.

-

2, Maart ten de Heeren van (3) Beverning en Rens Afgezant van den Keurvorſt van Keulen,

'673 fol woude wegens Holland, hoewel de laatſte den veertienden van Sprokkelmaand dee
(3) Reſol. een Uytrechtenaar, en dus als een onder zes jaars, op de ſtraat geweldigerhand te
#"
van Holl. daan van Vrankryk geweygerd (4) wierdt, laaten aantaſten, en gevangelyk vandaar
23 Maart Odyk wegens Zeeland, Haaren wegens naar Wenen vervoeren, wierdt de begonne
#3." Vrieſland, en Ysbrandtzen wegens Groe Vreedehandeling plotſelyk afgebrooken,
(#Reſol- ninge derwaart zonden. Van wege den mids Vrankryk, dit beſtaan als eene ſchen
44

# Franſchen Koning verſcheenen de Hertog ding van 't Recht der Volken aanziende,

#

van Channes, en de Heeren Courtin en daartegens nietalleen zeer krachtige aan

1673 fol. Barillon. Van den Keyzer, behalven
den Graaf van Konigſek, de Baron van
Liſola, en de Heer Friſeker. De belangen
van den Koning van Spanje wierden door

24-

tuygingen deed, maarook vervolgens, by
mangel van voldoening, (6) zyne Gezan

(6) Ver
volg van 't

ten vandaar terug trok. Invoege de jonge verward

Koning van Zweede hierdoor verloor alle Europa,
Don Emanuel de Lira, en den Heer van opgevatte hoope, van eenen Vreede tuſ pag. 796.
Oudenhoven, evenals die van Branden ſchen de uytmuntendſte Moogendheden
burg door den Baron van Schweryn , der Chriſtenheyd door zyne bemiddeling,
waargenomen. Tot Gezant had de Keur in den aanvang zyner Regeeringe, te zul
(5) Ge- vorſt van (5) Keulen den Prins Willem len bewerken. Want het was naauwelyks
ſchied van van Furſtenberg, Broeder van den Biſ een jaar geleeden, dat hy, op 't verzoek
(7) Holl!
#en ſchop van Straatsburg, welke Vrankryk der Standen (7) meerderjaarig verklaard Merkur.

1675 pag. zeer geneegen zynde, dus ook met zyn zynde, het beſtier der Regeeringe, vol 1672.
95.
uyterſte vermoogen de belangen diens Ko gens de getuygenis van deezen penning, Pag, 184
nings tegens die van den Keyzer, onaan zelf had by de hand genomen,
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vººr:

N

»

INMIPIERIWMI

IFILIO • AWGWSTO •

IRIEGI-IPRINCIPIo
MATER - AVGVSTA
TVTORIES • SENATVS
OIRIDINIES IET

DIE•18 • DEC

Het gelaurierde borſtbeeld van den meerderjarig verklaarden Vorſt ſtaat op de voorzyde; bin
nen dit randſchrift:

CAROLUS XI, DEI GRAT 1A SUECoRUM, GOT Ho RUM,
WAND AL o RU M. o UE REX.

KAREL DE XI, Doo R GODS GENADE KONING DER ZWEEDEN,
GO2'TEN, EN WENDEN.

De tegenzyde, die geene verbeelding heeft, voert alleenlyk dit opſchrift:
OB SUSCEPTUM IMPERIUM,
FILIO AUGUSTO, REGI, PRINCIPI,

MATER AUGUSTA,TUTO RES, SENATUS, ORDINES,
ET UNIVERSA PATRIA GRATULATUR.

ANNO 1672. DIE 18. DECEMB R1s.

-

DE KONING LTKE MOEDER, DE VO OGDEN,
DE RAAD, DE STAATEN,
EN HET GEHEEL E VADER LA NVD

WEN sc HT D EN VORSTL rKEN ZOON, KONING EN PRINS,
WEGENS HE2 AANGEVAAR DE R rKS BESTIER,
G E L U K.

IN 'T JAAR 1672. DEN 18. VAN WINTERMAAND.

(1)Reſol.

Aan dit Hof (1) bevondt zich thans, als zekeren, als om hem, waare het

mooge

#" Buytengewoone (*) Afgezonden der Wer- lyk, tot het geeven van onderſtand, vol
19óét

eenigde Geweſten, de Heer Dirk Schaep, |gens voorgaande verbindteniſſen, aan de

&#n. Geheymſchryver der ſtad Amſterdam : |Staaten, (6) in te wikkelen, of ten minſte (6) Inſtru
draina,

welke door de Staaten van Holland tot dat te verhinderen, dat hy ten naadeele van die art.16.

#l. (2) Gezantſchap benoemd, en den (3) ne- |de zelve (7) eenige de minſte hulp aan hun- (7) Inſtru
Sets:#n genden van Wintermaand des voorgaanden |ne vyanden toebragt. Doch hoezeer de "tºº

#" jaars afſcheyd van de Hooge Staatsverga-|Koning, Koningin, en Hofraaden, by al
1673.

dering hebbende genomen, naar Stokholm jle voorvallende gelegenheden eene zeer

## # was verreyſd, en den eerſten van Lente-|groote geneegenheyd voor den welſtand
#n, maand deezes jaars, (4) zoo by den Ko- |der Vereenigde Geweſten betuygden, zag

#* ning en de Koningin, als de Ryksraaden ge- |hy echter dat hem de minſte reden van
&#VE hoor, en ſedert nog verſcheydene ſamen- hoope niet overſchoot, om den Koning
gen: #n, komſten en geheyme handelingen had ge- tot den beoogden onderſtand voor den

#" had, zoo om den meerderjaarig verklaar-| Staat te konnen brengen, en verzocht
# den Koning wegens zyne (5) aangevange | dierhalven op eene eerlyke wyze te wor- ##
#to Regeering te begroeten, en van de genee- |den (8) thuys geroepen. Des wierdt de #"
#3 genheyd der Vereenigde Geweſten te ver. " de Heer Chriſtiaan Rumpf, onaangezien #y
IO74
IO73, AII.3,

H IS TO R I P EN N IN GE N.
(1) Reſol.

hy reeds tot Afgezonden aan 't hof van
Portugaal (1) verklaard was, tot zynen
9 Jan.
opvolger
in Zweede (2) benoemd, te
1674.
meer,
dewyl
hy nietalleen als Geheym
(2) Reſol.
der Staaten
ſchryver van 't laatſte Gezantſchap in
Gener.
23 juny Vrankryk, maarook, als byzondere Ge
1674.
magtigde van den Prins van Oranje, nu
(3) Reſol.
der Staaten

Gener.

der Staat.
Gener.

8 Aug.
1674.
(4) Reſol.
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bereyken van het oogmerk van den Staat 1674.
aangewend, een- en (Io) andermaal is be (1c Reſoi.
Staat.
dankt geworden. De Koning van Zweede der
Fener.
zelf had hem nietalleen tot den Adelyken 27 Maart
-

ſtand verheeven, maarook zyn wapen, tot

1675.

een klaar bewys van zyne deugden, voor

treffelyke hoedaanigheden des gemoeds,

zeventien jaaren zich aan dat Hof had op en zyn beproefd verſtand, met verſchey

gehouden. Volgens deeze aanſtelling zet

dene eertekenen vermeerderd.

Want daar

tede Rumpf zyne reys over Amſterdam, het tevoore eensdeels uyt een zilveren

Hamburg , (3) en Elzeneur (4) voort ſchaap op eenen blaauwen grond, anders

derStaaten
Gener.

naar Stokholm; daar hem de noodige (5) deels uyt eenen zilveren balk waarop eene
ſtukken op zyn verzoek door den Heer kievit zit, op eenen rooden grond be
(5) Reſol. Schaep wierden overhandigd. Welke dien ſtondt; zoo vondt zyne Majeſteyt thans
der Staat.
(r 1) Vol
volgens de van den Staat verkreegene (6) goed (11) de wederhelft met twee velden gens
Gener.
de
16 Octob. brieven van zync terugroeping aan den te vermeerderen: van welke het eene zyn A éte daar
, den
1674.
Koning en de Koningin hebbende overge de rood, eene goude kroon, en het an van
18 Nov.
S#
Reſol.
er Staat. leverd, den achtentwintigſten (7) van dere, zynde blaauw, eenen olyftak met 1674, op
Ko
Gener.
Wynmaand deezes jaars by de zelve zyn drie olyven, door eenen gouden leeuwen het
ninglyke
15 Nov.
afſcheyd, en ſedert zyne reys door de poot vaſtgehouden, zoude bevatten. Zyn ſlot te
1674
7) Reſol. Zont over (8) Hamburg naar 's Graaven de verder de helm met eene goude kroon Stokholm
er Staat.
haage nam. Daar hy , den achttienden edekt, uyt welke een gekroonde gouden gegeeven.
Gener.
12 Dec.
van Sprokkelmaand des volgenden jaars eeuw ryſt, die in den ſlinker poot een bloot
1674.
by
monde, en den zevenentwintigſten der zwaard, en in den rechter eenen olyftak
(8) Reſol.
der Staatcn volgende maand by geſchrift, verſlag van met zeven daaraangehechte olyven vaſt
Gener.
zyne Bezending doende, door hunne houd. Van welk betoonde gunſtbewys
3o Jan.
1675
Hoogmoogendheden wegens zyne moei des Zweedſchen Konings ik de gedachte
(9)Reſol. te (9), goed beleyd, yver, en waakzaam nis op deezen gedenkpenning, in dit jaar
der Staat.
Gener.
heyd, ſtaande deeze bezending, tot het gemaakt, bewaard vind.
25 Sept.
1674.

18 Febr.

1675.

Zyn borſtbeeld ſtaat op de voorzyde, binnen het randſchrift deezer tytelen:
TH Eo Do Rus SCHAEP CELs oRUM AC (12) PRAEP oT EN T 1U M

(12)Aitze

ORDINU M GENERALIUM ABL E GAT Us EXT RAo RD IN ARI Us

ma zaaken
van ſtaat
en oorl.

AP UD RE GE M SU E c1AE.

II. deel,
fol, 624.

DIRK SCHAAP, BUTTENGEWOON GEMAG TIG DE VAN DE
HOOG MOO GENDE ALGEMEEN E STAAT EN B2C DEN
KONING VAN ZWEED E.

Deesheer, die een Kleynzoon was van Dirk Korneliſz. Schaep, in zynen tyd Baljuw der ſtad
Gouda,heeft gehad tot Vader Johan Schaep en tot Moeder Elizabet Kieft, en was te Amſterdam,
den vierentwintigſten van Zomermaand des jaars zeſtienhonderdzevenentwintig, gebooren,
wierdt Domheer te Uytrecht, en zich aldaar in de kenniſſe der Burgerlyke rechten hebbende
geoefend, vervolgens te Orleans Meeſter der zelve verklaard. In 't jaar zeſtienhonderdvyfenvyf

tig tot geheymſchryver der ſtad Amſterdam zynde aangeſteld, trouwde hy den achtentwintigſten
van Herfſtmaand des zelven jaars, te Woerde met Vrouwe Philippine vander Geer, by welke h
zeſtien kinderen won, waarvan er thans nog zes in leeven zyn: en van welke onderanderen de
Mm 2

Heer
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1674. Heer en Meeſter Willem Schaep, woonachtig te Woerde, de goedheyd gehad heeft van my de
evengemelde bewysſtukken ter hand te ſtellen. Den tienden van Lentemaand des jaars zeventien
(1) Vol

honderdtwee is de voorgemelde Afgezonden te Amſterdam overleeden, naadat hy tevoore, ten voor

gens
Aête deele van den Heer Lambert Witſen, zyn Geheymſchryversampt met behoudinge der inkomſten,
onder de
hand , by vyfhonderd (1) guldens jaarlyks alleen uytgezonderd, vrywillig had afgeſtaan.
N. Witſen
en L.Wit

De tegenzyde des pennings bevat zyn vermeerderd wapenſchild, zoodaanig als het hiervoor is

ſen de 22 beſchreeven, binnen dit randſchrift:
Jan. 1697.
onderte-

-

kend.

HAE C FAVOR REGIUS AUXIT. MDCLXXIV.
DE GUNST D ES KONINGS HEEFT DIT

VERMEERDER D. 1674.

Sedert de gevangenis van den Prins van handel, zich geworpen had. De Koning
Furſtenberg de begonne handeling te Keu zelf, van zyne Gemaalin en den Dolfyn
len over eenen algemeen en Vreede had tot op de grenzen zynde uytgeleyd, kwam
doen afbreeken, was er eene byzondere al den tweeden van Bloeimaand, met het o
daar, door de bemiddeling van 's Keyzers verige des legers, voor de berende ſtad,
Gezanten tuſſchen de Staatſche Gemagtig die door eene (7) bezetting van drieduy- (7) De
den en die van den Biſſchop van Munſter zend man beſchermd wierdt. De loopgraa- #court
begonnen, en eyndelyck, mids de Vreede ven vier dagen daarnaa, onder 't beleyd #e
met Groot-Brittanje reeds herſteld was, die van den Hertog van la Feuillade en den Xiv. tom.

ook den tweeëntwintigſten van Grasmaand, Ridder van Lotteringe, zynde geopend, # Pas
## (2) tuſſchen den Biſſchop van Munſter en wierden in driemaalvierentwintig uuren tot 9.

&# de Vereenigde Staaten benevens hunne op vyfendertig treeden van den bedekten
#April
Bondgenooten, naar wenſch geſlooten. weg voortgezet, verſcheydene beukeryen
674.
#. Des wierdt het verhandelde door de Staaten inmiddels ook opgerecht, en ſedert den
-

# ſtraks goedgekeurd, en den eenentwintig

tienden de werken der ſtad daarvan ono

#

ſten van Bloeimaand, door (3)eeneplegti houdenlyk beſchooten. Zulks de bezet
#74 fol. ge afkondiging, den inwoonderen bekend ting, onaangezien haare menigvuldigeuyt
#Real. gemaakt: terwyl men vyf dagen te voore vallen, zich den veertienden genoodzaakt

de Staat ook de aangenaame tyding ontfangen had, vondt de ſtad te ontruymen, en op 't ſlot,

#

hoe het Verbond van Vreede tuſſchen den

't welke voor onwinbaar gehouden wierdt,

1674.

zelven Staat midsgaders zyne Bondgenoo

te wyken. Want zynde gelegen op eene

ten en den Biſſchop van Keulen, den elf ſtyle rots, zoo waaren ook de veſtingwer
(4)Reſol. den (4) der zelfde maand, getroffen was. ken thans daarvoor op dien voet voltrok
#t. En ofwel de Koning van Vrankryk het ver ken, als ze door de (8) Françoizen eertyds (8,Hi

#

#.

I4 Me

liezen dier Bondgenooten te voore reeds

#

voorſpeld hadde, had hy echter beſlooten rivier de Doux het niet dan langs eenen #o

ontworpen waaren, behalven dat ook de

#at des te krachtiger zyne wapenen tegens het kant genaakbaar maakte. Onder de gunſt #v.
van Holl. Huys van Ooſtenryk te wenden, en voor
# al den Koning van Spanje de uytwerkſels

echter van twee beukeryen, die op twee #33.

heuvels hooger dan het ſlot geſticht waa."

fol.45

zyner gramſchap te doen gevoelen. Tot ren, beklommen de belegeraars ſedert de

(5) De

dat eynde bytyds al het noodige op de hoogte, plantten er hunne vendels, en

#urt grenzen van't Graafſchap Bourgondië heb noodzaakten de bezetting het zeer ſterke
Hiſt de bende doen vervaardigen, zondt hy in ſlot over te geeven, onder beding dat de
#on. Grasmaand den Hertog (5) van Enguien, zelve vryſtondt met (9) haare wapenen en zº D

# met eenige byeengetrokkene
S#
't beleg van Bezançon, waarin
volg van 't

g#"
edCII.

pag. I47.

benden, ten pakkaadje te moogen uyttrekken. De #n
de Prins van gedachtenis van dit bekomen voordeel #e
Oul S

(6) Vaudemont,

Landvoogd van dat wordt op deeze twee penningen be- &#om.

Graafſchap, en zeer ervaaren in den krygs

waard.

II. pag.1o.
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I. De rand der voorzyde van den eerſten, die het kopſtuk van den Franſchen Koning bevat, is
omzoomd met dit omſchrift:

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEW YK DE GROOTE, ALLE RCHRISTEL YKS TE KONING.

Op de rugzyde ziet men in 't verſchiet de gewonne ſtad en haar ſlot, en voorwaart de rivier de
Doux, die leunende op haare waterkruyk de verbaasdheyd te kennen geeft, welke haar heeft be
vangen, wegens eene bovenvliegende Overwinning, die in de rechter hand eenen blixem, en in
de ſlinker eene muurkroon voert, onder dit randſchrift:
VIRTUS GAL LICA.
DAPPER HET D DE R FRANSC HEN.

En dewyl de Franſche benden, in 't jaar zeſtienhonderdachtenzeſtig, deeze ſtad nogmaals,
zooals aldaar gemeld (*) is, hadden ingenomen, leeſt men voorts, om uyt te leggen waarin deeze (*Atti. Deel
Franſche dapperheyd beſtaat, op den voorgrond:
fol. 13.
w

VESUNTIO IT ERU M CAPTA. MD CLXXIV.

BezANgoN ANDERMAAL veroverd. 1674.
II. Rondom het gelaurierde kopſtuk des Franſchen Konings, waarmede de eene zyde van den
tweeden beſtempeld is, leeſt men tot randſchrift deezen tytel :
LUDO VICUS MAGNUS REX.
KONING LO DE WTK DE GROOT E.

Een ſtuk geſchut ziet men, op de andere zyde, tegens eenen ronden toren loſſen, onder deeze (r)vits.

#.

ſpreuk van den (1) Mantuaan:

lib. Il.

yſu 7o1

NULLA EST MOR A.

DAAR IS GE E NE VERTO EVING.

III. Deel.
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Voorts
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Voorts ſtaat, tot meerdere uytlegging, op den voorgrond:

-

VESUNT1o CAPTA. 1674.

BezANgow

VE RO VER D. 1674.

De Koning dus de voornaamſte ſterkte maar de vaſtheyd van den grond belet heb
van het Graafſchap Bourgondië hebbende bende die aaneen te hechten, deeden de

#

veroverd, zondt den Hertog van
naar Vlaandre, om zich by zynen Vader
den Prins van Kondé te voegen, en aan de
Spaanſche benden het hoofd te bieden, ge

belegerden daar op vervolgens eenen uyt
val, en joegen de Françoizen tot in de

loopgraaven terug : alwaar een zeer hee
vig gevecht ontſtondt, en de uytgeſpatte

Iykook den Hertog van Luxemburg, naar (2) bezetting, mids de Franſchen telkens (2)ver
Salins, om mede op de beweegingen van

met nieuwe benden onderſteund wierden, #

dien Landaardt een waakend oog te hou op haare beurt eyndelyk ook genoodzaakt Nedei
(1) Ver
volg van 't
Ontroerd
Nederl.
Pag. 15O.

den, en trok zelf in perſoon, met het o wierdt naar hunne buytenwerken te kee- pag. 15"
verige des legers, den vyfentwintigſten (1) ren. Ondertuſſchen de Steedevoogd te
vanvoor deeze gewonne ſtad op, ten beleg vergeefſch tot het overgeeven der ſtad
van Dole, waarvoor drie daagen daarnaa door den Koningzynde aangemaand, had
het geſchut aankwam, en dien avond nog, den des zelven knechten het geweldig drok
onder 't beleyd van den Hertog van la in 't voortzetten der werken, en naderden
Feuillade, de loopgraaven geopend wier dermaate, dat den eerſten van Zomer
den. En dewyl zyne Majeſteyt, zoo maand de galery wierdt geopend, en ver
ſpoedig als doenlyk waare, zich van dee ſcheydene mynen aangelegd: van welke

ze plaats poogde meeſter te maaken, be eene den zesden met zeer gelukkigen
ſloot zy den bedekten weg niet door on uytſlag wierdt aangeſtooken, en eerlang
dergraaving, maar met den degen in den ook eene tweede onder 't bolwerk ge
vuyſt, te doen aantaſten, waartoe, be reed gemaakt, om dat insgelyks te doen
halven het Koninglyke regement, nog zes opvliegen. Hierop ontzonk dien van

honderdvyftig arbeyders bevel ontſingen, binnen de moed, zulks zy een wit ven
die ter rechter zyde door den Graaf van
Lude, en ter ſlinker door den Markgraaf
van Genlis wierden aangevoerd. Beyden
hadden zy het geluk van de beoogde ver

uytzonden, die 't Verdrag der overgaa
ve tekenden : welke aanleyding tot het

blyfplaatſen in den bedekten weg te maaken;

heeft.

del opſtaaken , en eenige Gemagtigden
munten van deeze penningen

gegeeven

1. De voorzyde van den eerſten is gelyk die van den # gedenkpenning en de tegen
zyde beſtempeld met 's Konings beeldeniſſe te paarde, houdende in de rechterhand op het
eynde van zynen bevelſtaf de verkreege Muurkroon, onder dit om- en opſchrift:
DOLA SEQUAN ORUM ITERUM CAPTA. MD CLXXIV.
DOLE IN 'T GRAAFSCHAP BOURGONDIË ANDERMAAL

VE RoVER D. 1674.
II. Op
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II. Boek.
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II. Op de eene zyde van den tweeden, die een legpenning is, ziet men het gelaurierde kopſtuk 1674.
-

des Franſchen Konings, omzoomd met dit randſchrift:
LUDO VICUS MAGNUS REX.
l

* KONING LO DE W2TK DE GROOTE.

\

w

Op de andere zyds hangt aaneenen jongen granaatboom, die uyt den geknotten ſtam van eenen
ouden geſprooten, en hier het zinnebeeld van den jongen Spaanſchen Koning is, het befaamde
Guldenvlies: vermids een van des zelven voorouders, te weeten Philips de Goede, Hertog van (1) Ovid.
Bourgondië, van welk Geweſt Dole de Hoofdſtad is, de Guldenvliesordre eertyds heeft inge- #.
ſteld. Voorwaart legt de draak geveld, welken (1) Jazon, om dien ſchat te ſchaaken, in ſlaap #49&
getoverd had. In den bovenrand ſtaat:

Teqq

VICTORIS SPOLIU M.

v

De Bvrr Des oWERWINNAARs.
- -

Hoedaanig nu hier dees buyt geweeſt zy, geeft dit opſchrift van den voorgrond te ken
In Cn :

DO LA CAPTA. 1674.
-

DOLE IN GENOMEN. 1674.

volgens den inhoud van 't getroffen veertienden dier maand, de loopgraaven
verding toog, den zevenden van Zomer waaren geopend, en in vyf dagen tot zeer
maand, de Markgraaf van Sint Martyn digt aan den voet des bedekten wegs
aan 't hoofd zyner onderhoorige bezettin voortgezet, zoodat het in korten alle zy
ge uyt de ſtad, om langs den kortſten weg ne buytenwerken door de belegeraars zag
naar Novara, gelegen in 't Hertogdom veroverd, en zich gevolgelyk genoodzaakt
van Milaan, in Italië te trekken. Welke den twintigſten, op de zelfde voorwaar

uyttogt van den Koning, de Koningin, den als die van Dole, voor de Françoizen
den Dolfyn (want die waaren den voorigen de poorten te openen. Deeze hadden on
dertuſſchen de ſterkten Barçon, Stax, en
dag in 't leger aangekomen) en hun ver Sint
Andries veroverd, en dus zich van

der Vorſtlyk gevolg met groot genoegen
wierd beſchouwd, zynde zy allen op eene geheel Bourgondië, uytgezonderd de ſlo

ten Joux, en Sinte Anne, (3) meeſter ge- G# 't
de gewonne ſtad, uyt aanmerkinge, dier maakt: waarop de geweezen Spaanſche ontroerd
Alvedo #,
Don wierden
Landvoogd
bevochte zeege, onder tenten onthaald zich
van dat Geweſt
8- I5A
Dierhalven
had begeeven.

zeer prachtige wyze door den Koning voor

geworden. Naadat de Hertog van la Feuil
lade ſedert tot Stedevoogd der gewonne ook deeze twee ſterkten, onder 't beleyd

plaatſe, evenals de Hertog van Duras, van den Hertog van Duras, (4) aangetaſt, #.
Hopman van 's Konings lyfwacht, tevoore in korten tot de overgaaf gedwongen, en #.
reeds tot Landvoogd des geheelen Ge dus het geheele Graafſchap van Bourgon-E:
weſts, door den Koning was aangeſteld dië door de Franſche wapenen gewonnen,

geworden, begaf die zich met het geheele eer de Bondgenooten met hunne legers in 't
Hof terug naar Saint Germain in Vrank veld waaren verſcheenen. Waarvan de ge

ryk, daar hy den negenentwintigſten dier dachtenis op deeze penningen wier twee
(2) De

zelfde maand aankwam.

Ondertuſſchen eerſten door de Hooge ſchool der opſchrif

Riencourt

had hy aan den Hertog van la Feuillade ten naamaals te Parys zyn gemaakt, be
io is bevel gegeeven, om zich van Salins mee waard wordt.
# ſter(2)te maaken, invoege daarvoor, den

Hiſt. de

Na

z

J. De

##
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1674.

I. De eerſte voert in den rand der voorzyde, rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, dee
zen zynen gewoonlyken tytel:

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODE WYK DE GROO TE, ALL ERC HR IS TE LTKS TE KONING.

De tegenzyde verbeeldt den Koning zittende op eenen zeegewagen, welke door vier paarden
over eenen weg wordt voortgetrokken, die met verſcheydene wapenſchilden der veroverde ſteden,

en bevochten krygstuyg bezaaid is. Het randſchrift luydt aldus:
DE SE QUAN IS IT ERU M.
OVER DE BOURGONDIËRS AN DERMAAL.

En dewyl daardoor het Franſche ryk met een geheel geweſt vergroot was, leeſt men op den
voorgrond:

ADDITA IMPERIo GALLIco PROVINCIA. MDCLxx1v.
HET FRANSCHE RYKSGEBIED MET EEN WINGEWEST
VERGROOT 1674.
II. De tweede, die het zelfde voorſtuk heeft, vertoont op het ruggeſtuk, tuſſchen twee ſta

pels van veroverd krygstuyg, eene gevleugelde Overwinning, die zoo in de eene als andere hand

eenen zeegekrans houdt, onder dit randſchrift:
FORTUNA MAN EN S.

BESTANDIG GELUK,
Dewyl

II. Boek.
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Dewyl het thans nietmin dan eertyds de Franſche wapenen had begunſtigd, in het andermaal 1674.
overwinnen van Bourgondië, volgens dit ondergeſtelde opſchrift:

SEQUANI ITERUM SUBACTI. MDCLXXIV.

DE BOURGONDIËRS ANDERMAAL T ONDERGE B RAGT 1674.
III. De laatſte, een legpenning, voert, op de eene zyde, des Franſchen Konings gelaurierd
kopſtuk, omvangen met deezen tytel tot randſchrift:
-

LUDO VICUS MAGNUS REX.

KONING LO DE WYK DE GROOTE.

Welke op de andere zyde in Romeynſche kleedinge, tuſſchen de Overwinning en den Over
vloed, in de eene hand eenen lauwertak, en op de andere een Overwinningbeeldtje voert, binnen
dit randſchrift:

LUDovIco XIV, oB SERVATAM, vICTIs
SEQUANIS, PROVINCIAM.
AAN LOD E WYK DEN XIV, WEGENS EEN WIN GE WEST, DOOR

HET T'ON DER BRENGEN VAN DE BOURGONDIË RS,
B EHOUDEN TE HEBBEN.

Om deeze krygsbedryven in 't Graaf. ſcheydene bataillons te voet en zommige
ſchap Bourgondië tegens de onderneemin dragonders van het vliegende leger, dat
gen van den Hertog van Lotteringe en de zich daar omtrent ophieldt, hebbende ver
Keyzerſchen te dekken, welke voornee ſterkt, wendde hy het naar Sintzheym,
mens waaren om langs Wirtenberg het in 't gene aan 't riviertje de Elzats is gelegen,
gevaar zynde Graafſchap te hulp te komen, en aan wiens overzyde het Duytſche leger
was de Maarſchalk van Turenne, met een zich ophieldt. Dierhalven, dewyl hem
genoegzaam getal van Franſche benden, niet moogelyk was, zonder 't bemagtigen
door Koning Lodewyk bytyds naar den van Sintzheym, daarover te geraaken,
Opperryn gezonden. Zulks de gemelde liet hy dat met de uyterſte vaardigheyd,

(over- , Hertog te vergeefſch eerſt (1) by Bazel, den zeſtienden aantaſten, en het eer dan
#" en ſedert door Straasburg over den Ryn, hy gedacht had hebbende veroverd, de
Er#, met zyne onderhoorige benden, gepoogd zynen over den ſtroom onder de wallen
Pºë885

hebbende te trekken, een beſluyt nam om meerenmeer zich uytbreyden en veld win

voorby Philipsburg het naar Heydelberg nen. Doch ſtraks vielen er de Keyzer
te wenden, en zich vervolgens met den ſchen op in, en dreeven de overgekomene

Hertog van Bournonville te vereenigen: Françoizen tot onder de ſtadsmuuren te
mids die met de benden, daarmede hy den rug. Desonaangezien het geheele leger
Hertog van Luxemburg, uyt de Vereenig ondertuſſchen over den ſtroom en in goede
de Geweſten, als hiervoor verhaald is, naar ſlagorde geraakt zynde, verhief zich hier een

Vrankryk terug trekkende, aan den Ne ſchrikkelyke ſtryd, waarin de Hertog van
Ver
derryn het hoofd had gebooden, thans tot Lotteringe (3) het geluk had van der Fran (3)
volg van 't
ſchen
ſlinker
vleugel
te
ontſnoeren,
hun
zynen onderſtand derwaart in aantogt
verward
was.

Doch dit voorneemen was door geſchut te veroveren, en vervolgens tot

Europa,

Turenne, te Sabern bezig zynde om dat hulpe der zynen ook tegens den rechter Pag,896.
te verſterken, niet zoodra verſtaan, of te trekken ; mids die totnogtoe onbe

hy rende met al de ruyterye, mids het weegelyk gevochten had.
(2) Hiſt

voetvolk om den ſchielyken togt niet vol

# gen kon, naar Philipsburg, trok aldaar,

Dierhalven

trok ook de Maarſchalk van Turenne de
herſtelde benden van den ontſnoerden ſlin

w# den den veertienden (2) van Zomermaand, ker vleugel derwaart , zulks aldaar op

## over den

Ryn, en zyne ruytery met ver nieuws een zeer ſtreng gevecht begonnen

III. Deel,
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1674 wierdt, doch in 't welke de Françoizen, kaadje naar Wimpfen week. Hoewel an
verre van in wanorde gebragt te worden, deren (1) willen, dat hy die verloor, en (i)Hiſt

integendeel hun verlooren geſchut herwon

door de Françoizen, onder eene geduurige #

nen, en daarmede de benden onder den

ſlagting, tot onder de wallen dier ſtad op #"

Hertog van Lotteringe zoodaanig begroet
ten, dat hy, ziende zyne manſchap daar
tegens niet beſtandig, met de zynen, om
trent zeven uuren des avonds in zeer goede
orde aftoog, en medeneemende zyne pak

de hielen gevolgd wierdt. Hoe 't zy, im- de XIV.
mers heeft dees landaardt hooglyk met #35.
deeze zeege in hunnen ſchik zynde, om

de gedachtenis daarvan te vereeuwigen,
deezen penning ſedert in 't licht gegeeven.

Gelyk de voorzyde met des Konings kopſtuk, en tytel, zoo is de tegenzyde met eenen gevleu
gelden blixem, en deeze woorden beſtempeld:
VIS ET CEL ERITAS.
KRACHT EN SNEL HETD.

Zinſpeelende op de gezwinde dapperheyd, met welke Turenne den optogt gedaan, en den
vyand aangetaſt had, in

HET GE VECHT B r ZINTSHETM. 1674.
PUG NA AD ZINT ZEIM IU M. MD CL XXIV.

Sedert dit voorval was de Maarſchalk ze beweegingen door de uytgezondene

van Turenne terug, en by Philipsburg over veldontdekkers tydig verwittigd, trok met
den Ryn getoogen, en had aldaar uyt het zyn verſterkt leger, denderden van Hooi
veroverde Graafſchap Bourgondië, behal maand, hierop aanſtonds andermaal by Phi
ven de benden, die zich uyt de Elzas by lipsburg (3) over den Ryn, wendde het (3)Hiſt.
hem gevoegd hadden, twee regementen te vervolgens naar Ladenburg, en, verſtaan- Gedenkp:

Gyver-, voet en zes (2) te paarde tot onderſtand de dat het Keyzerlyke leger vandaar reeds #

#* bekomen. De Duytſchers integendeel had naar Frankfurt was opgebrooken, deed dat XIV, pag.
Europa, den zich eerſt te Lampartsheym by Worms ſteedje aanſtonds aantaſten, en, hebbende '3*"
P"39° gelegerd, en ſedert beſlooten by Laden dat, mids gebrek aan water, ligtelyk ver
burg achter den Nekker, tot dekking van overd, in allen ſpoed onder den Graaf van
de Bergſtraat hun leger neder te ſlaan. Roije vyftienhonderd zyner ruyteren de
Maar alhier, mids de droogte des Zomers, aftrekkende Keyzerſchen met loſſen toom
weynig waters in dienſtroom, dien ge naarennen; om, op hoope van buyt, in hun

volgelyk op veeleplaatſen buyten verwach

ne achterhoede te vallen.

Over decze

ting doorwaadbaar, en dus de uytgedach
te ſtandplaats niet veylig genoeg vindende,
zonden zy het grof geſchut, en hun mee
ſte voetvolk, zoo in Heydelberg als Man
heym, en begaaven zich den vierden van
Hooimaand, in optogt langs de Bergſtraat
naar Frankfurt, om aldaar in veyligheyd
den opkomenden onderſtand af te wachten.

had de Kornel Dunewald het gebied; wel
ke dierhalven met vyfhonderd paarden in
de verlaate ſtandplaats was gebleeven, tot

dat het Keyzerlyke leger, naa eenen togt
van drie of vier uuren, Zwingenberg be
reykt had, om zich aldaar te ververſchen;
alswanneer hy insgelyks aftrok, om zich
met zyne onderhoorige ruyteren by 't zelve

De Maarſchalk van Turenne, van alle dee te voegen. Doch naauwelyks was dit ge
ſchied,

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

II. Boek.

1 47

(1) ver- ſchied, of daar (1) verhief zich eene on berg weeken, hy dus opening maakte, en 1674.

#" verwachte wapenkreet, op den inval der gelegenheyd kreeg om met (2) geſlootene GTvET
Franſche benden: zulks Dunewald zich geleden aftrekkende, zich by het overige #"
Pag-9°t aanſtonds weder aan 't hoofd derzynen ſtel leger op de hoogte van Darmſtad te voe- E,
de, en tuſſchen hem en de Franſche aan gen. De Franſchen (3) echter willen in- #
Europa,

vallers een zeer heevig gevecht ontſtondt,
ſtaande 't welke het Keyzerlyke leger tyd
had om verder af te trekken. Doch hy
ondertuſſchen, mids de overmagt der Fran
çoizen zich van alle kanten eyndelyk om

tegendeel dat hy geheel ontſnoerd, en #p.

door hunneruytery, onder cene geduurige #
ſlagting, tot by 't Keyzerlyke voetvolk #v.

op de hielen gezeeten wierdt, 't welke #eel,
zich daarop van elkandere zoude begeeven #.”

ringd ziende, viel op de voorſten, ſmeet hebben, om de boſſchen en vervolgens
ze overhoop, en had het geluk van, on de hoogte van Frankfurt te winnen. Hoe
der de gunſt van het zeer dik opgaande ſtof, 't zy, immers aan dit laatſte verhaal is

insgelyks de achterſten zoo voordeelig aan dees gedenkpenning zyne geboorte ver
te taſten, dat zy naar 't ſteedje Zwingen

ſchuld.

Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, waarmede de eene zyde beſtempeld is, leeſt men
in den rand deezen gewoonlyken tytel:
LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEW YK DE GROOTE, ALLE RC HR IS TELTKS TE KONING.

De andere zyde vertoont eenen ruyter, die houdende in de rechter hand eenen Franſchen ſtan
daard, met loſſen toom den aftrekkenden vyand naarent, tot geen kleyne verbaasdheyd van den
achter hem verbeelden Nekkerſtroom. Het om- en opſchrift luydt aldus:
-

GERMAN IS IT ERU M FUSIS AD NICRUM. MD CLXXIV.
DE DUTCTSCH EN AND ERMA A L BT

D EN NEKKER OP

DE VLUGT GEj AA GD. 1674.
Ondertuſſchen dat de Palts door deezen

ſtaan, of hy verliet zyne beſchanſing, en
aftogt genoegzaam voor de Franſche ben poogde door alle bedenkelyke middelen,
ver- den open lag, en over zulks op de (4) al: den Magiſtraat van Straasburg te bewee
#t lerdeerelykſte wyze verwoeſt wierdt, had gen, om zooniet (5) aan zyn leger, im- (over
verward het Keyzerlyke legerden verwachtten on mers ook niet aan het Keyzerlyke den volg van 't
# derſtand van verſcheydene Vorſten des overtogt langs hunne Rynbrug toe te #
Duytſchen Ryks ontfangen, en onder 't ſtaan: en poogende dit verzoek door de pag,947.
beleyd van den Hertog van Lotteringe, nadering zyner benden, als een dwang
Bournonville, en andere Keyzerlyke Be middel, door te dringen, deed dit echter
velhebbers het naar Straasburg gewend, eene tegenſtrydige uytwerking. Want de
mids de Maarſchalk van Turenne, met Burgery rukte in 't geweer, en het Key
het Franſche leger, omtrent Landau zich zerlyke leger, door de zelve begunſtigd,
ontoegangelyk in zyne verſchanſte leger langs de (6) Straasburgſche brug over den # .
plaats ophieldt. Doch niet zoodra had Ryn naar Enzisheym, met voorneemen verward
hy den optogt des Duytſchen legers ver van den vyand de Elzas te doen verlaaten, #
O o 2.
waar. "***

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

148

1674, waartoe geen kleyne hoope was, zoo maar 's morgens ten acht tot 's naamiddags ten
de twaalfduyzend Brandenburgers die in vier uuren duurde, ſtaande welke tuſſchen
aantogt waaren, zich by het Keyzerlyke tyd de Keyzerlyken het te quaad krygende
leger konden voegen. Dierhalven, om met verſcheydene hunner ſtukken verlooren:
het afweezender Brandenburgers gewin te want dewyl het eene gedeelte van den
doen, rukte Turenne met het Franſche le Keyzerlyken ſlinker vleugel niet aan den
ger,
omtrent
man,ſterk
denderden
van vyfentwintigduyzend
Wynmaand, den Key- man konde komen, en het andere, in (2) Ver

verwarring (2) gebragt zynde, genood- ##n
zerſchen tegen,en ſloeg zich,desnaamiddags zaakt was naar zyne oude ſtandplaats verward
ten vier uuren, op de heuvelen van Mols
heym neder. Voorts hebbende nog, dien
zelfden avond, van verſcheyde kanten zich
van den overtogt der rivieren de Ill en
Bruſch verzekerd, vertoonde hy zich , den

terug te trekken, was de afgematte #.
ſlinker vleugel, onaangezien de Hertog

van Bournonville hem zes bataillons ten

onderſtand zondt, niet magtig om zyn
verlooren geſchut te herwinnen, maar
volgenden morgen, aan de overzyde van vernoegde zich dierhalven met het nog

de laatſtgemelde rivier tuſſchen Holts overige geſtaadig te ſchieten, tot dat met

E# , heym en (1) Enzisheym in volle ſlagorde. |het vallen van den avond het gevecht eyn
#" De Keyzerſchen ſtelden ondertuſſchen hun- |digde, de Keyzerſchen naar Ilkirchen en
#op, nen rechter vleugel op eene hoogte bezy Gravenſtad , en de Françoizen over de
" * de het ſteedje Enzisheym tuſſchen ver twee gemelde rivieren terug naar Holtz
ſcheydene ſlooten en bygelegene heggen, heym weeken. En dewyl de Franſchen
en hunnen ſlinker aan de andere zyde van 't niet alleen veel gronds, maarook, behal
gemelde ſteedtje by zeker boſch. Hier ven de gemelde ſtukken geſchuts tot tien
langs begoſt Turenne, onder de gunſt van in getal, nog daarenboven dertig zoo ven- , ,...
zyn geplant geſchut, door twee regemen dels (3) als ſtandaarden van de Duytſchers #.
ten ligtgewapende ruyters den aanval ; veroverd hadden, zoo is niet buyten re- van Lode
zulks hier een zeer heevig gevecht ont den, dat aan dit derde gevecht de vol- ##
ſtondt, 't gene met gedeelten, telkens op gende penning weder zyne geboorte ver. 14o verſa.

nieuws aangevoerd en weder afgeloſt, van

ſchuld is.

Evenals het kopſtuk des Franſchen Konings, binnen zynen gewoonlyken tytel, op de voorzy
de, zoo ſtaat eene Overwinning, vertreedende het ter aarde leggende geweer, met eenen zeege
krans en palmtak op de tegenzyde, tuſſchen dit om- en opſchrift:
DE GERMAN IS TERTIO PUG NA AD EIN SHE MIUM.
MD CLXXIV.

O VER DE DUTCT SCHEN TEN DERD EN MAAL E IN 'T GE VECHT'

B r ENZIS HETM. 1674.

Hoewel de Duytſchers naderhand ander- [ Het onvermoeide gedrag, dat de Prins
maal verſterkt wierden, zoo viel er echter van Oranje, ſtaande de gevaarlykſte toe

ſedert niets van belang voor, mids Turen
ne zich altyd ontoegangelyk verſchanſt
hieldt, tot dat de naatyd beyde de legers
het veld deed ruymen: zulks de tyd ver
eyſcht ook de Staats- en Krygsgevallen
der Nederlanden

zelfs te beſchouwen.

ſtand des Lands, gehouden had, met alom
de noodige orden te geeven, om de ver

dere inbreuk des vyands te ſtuyten, had

eene ongemeene hoogachting voor zyn
beleyd en kloekmoedigheyd in 't ſtuk des
oorlogs in de gemoederen aller inwoonde
TCIl
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ren gedrukt. Doch als zedert ook het Vader , Vergaderingen overwoogen te worden. 1674.
land niet alleen zich van den Engelſchen oor Van allen was Zeeland, naadat het den T"
log zag verloſt, en door 't ſluyten van ver Prins, (3) en zyne wettige naakomelin- #
ſcheydene Verbindteniſſen met de magtig gen, ook tot ervelyken Stadhouder en Gener,
ſte Vorſten der Chriſtenheyd geſterkt, Opperkrygsbevelhebber zoo te water als #t.
maarook den Vreede met de Biſſchoppen te lande van zynen byzonderen Staat ver- "
van Munſter en Keulen geſlooten, ja den klaard had, de eerſte, die hierop zyne
Franſchen Koning genoodzaakt, behalven bewilliging inbragt: vervolgens ook Groe
de reeds genoemde ſteden, ook alle de an ninge en (4) de Ommelanden, ten aanzien (4)Reſol.

dere ingenomene plaatſen, uytgezonderd van het Opperkrygsbevelhebberſchap, als #"
Maaſtricht en de Graaf alleen, voor het hebbende hunnen byzonderen Stadhouder

: Maart

openen van den veldtogt deezes jaars met Vrieſland, wiens Gemagtigden ſedert 1674.
te verlaaten, zoo was thans, naa de ver ter Vergaderinge hadden laaten leezen het
andering der Regeeringen, de liefde en ge Beſluyt van hunnen byzonderen Staat, op
neegenheyd aller Magiſtraatsperſoonen den twintigſten van Lentemaand geno
voor den jongen Prins, dien men als den men, waarby hunne toeſtemming insge
verloſſer van den Staat aanzag, niet min lyks daartoe gegeeven wierdt.

# die

der geworden, dan die men eertyds voor hooge bedieningen door de Algemeene
Prins Willem den I, zynen Overgrootva Staaten, den twintigſten van Grasmaand,

der, had opgevat. Zulks de byzondere den Prinſe en zyne wettige maakomelingen
derStaaten (1) Staaten van Holland hem en zyne vooraltyd en ervelyk zyn opgedraagen,
van Holl. wettige manlyke naakomelingen het Stad hy en de Vorſtlyke Weduw van Oranje
2 Febr.
wegens deeze verheffing, door monde
1674 fol. houdersampt Opperkrygsbevelhebberſchap
34, 35 en zoo te lande als te water van hunnen Staat van de Heeren Pompe, Nyenburg, Alua,
36.
nietalleen ervelyk opdroegen, maarook, en Eek, uyt den naam der Algemeene
den derden van Sprokkelmaand, daarvan Staaten geluk gewenſcht, en hem de
door hunne Gemagtigden in de Algemee brieven dier aanſtellinge in twee (5) goude #
ne Staatsvergadering hebbende kennis ge doozen, waarop de wapens der Vereenig- #t
(2) Reſol. geeven, de (2) andere Geweſten lieten de Geweſten geſneeden waaren, overhan- #April
derStaaten
aanmaanen, om ook het Opperkrygsbe digd. Dewyl nu door deeze aanſtelling, 1674.
Gener.
(1) Relol.

3 Febr.

velhebbersampt van alle de Vereenigde gelyk de Vereenigde Geweſten onderling,

1674.

Geweſten aan den Prins, en des zelven zoo ook de Prins aan de zelve verbonden,

15 Maart
1674.

wettige naakomelingen ervelyk op te draa en dus de glans en luyſter van den Huyze
gen. En hoewel ieder zich dien voorſtel van Oranje meerenmeer uytgebreyd wier
Ïiet welgevallen, ja volmondig , prees,

den, zoo

behoeft zich

niemand

te

wierdt die zaak echter toenmaals door de verwonderen van dusdaanigen penning
Gemagtigden der andere Geweſten overge in dit jaar te zien in 't licht gegee
nomen, om daarop in hunne byzondere Ven.

Op wiens eene zyde de gequetſte Nederlandſche Leeuw met den rechter voorklaauw naar
eeaen Oranjenappel grypt, welke hem door eene hand uyt de wolken wordt toegereykt. - In den
anderen houdt hy den bundel van zeven pylen, aan welken ook het ſlinker been des nevensſtaanden
Prinſen met den zelfden band, door de opdragt deezer ervelyke bedieningen, verknocht is,
Waarboven in den rand ſtaat:

HIN CHOSTES DEBELL O.

HIER DOOR VERWIN IK DE VYAN DE N.
III. Deel.

pp

-

Ons

15o
1674.
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Onder al het welke eene ſtar gezien, en daaronder dit Nederduytſche kluppelvaarsje geleezen
Wordt:

WIE ZA G SO O VER
D'O RAE NVG IE STER?

1 6 7 4.

Op de andere zyde wordt het gekroonde wapen des Prinſen, omvangen met den Ridderlyken
Hoosband, en beſtempeld met zyne gewoonlyke ſpreuk, binnen dit randſchrift, gezien:
GERMINI QUOD AURIACO F1DAT LEO BELGICUS
GALLO LAESUS.

DAT DE NEDERLANDSCHE LEEUW, DOOR DE FRANSCHMAN

GEgversT, zICH oP DE oRANJESPRUrT BETROUWE.

(1) Reſol.

De Prins dus begiftigd nam van de Staa drie Hoofdbevelhebbers der vlugtelingen
ten van Holland afſcheyd, (1) en hem of gequetſt of in handen der Françoizen

de Staten vanwege de Algemeene Staaten ook alle raakten: mids de vrees aller harten zoo
van Holl.
voorſpoed op zyne aanſtaande reyze naar daanig had ingenomen, dat het onmooge8 Mey
1674. fol. 't leger, door monde van den Heer Pompe lyk waare hen weder tot ſtand te krygen,
# Reſol. als Voorzittend (2) Lid, gewenſcht zyn voordat zy by een gedeelte der Spaanſche
43

der Staat.
Gener.

11 Mey
1674.

(3) Reſol.
der Staat.
Gener.

2 Juny
1674.

de, vertrok nog dien zelfden dag naar Bra ruyterbenden geraakten, welke tuſſchen
bant, om den veldtogt te openen, tot hen en eenen kleynen berg by 't dorp Fey

wiens buytengewoone legerlaſten ſedert (3) in goede ſlagorde geſchaard ſtonden. Doch
negen tonnen ſchats wierden ingewilligd. op deeze ſtortte de vyand, de vlugtenden
Den zeſtienden van Hooimaand trokken tot hiertoe zeer moedig hebbende nagezet,
de Staatſche en Spaanſche benden naar ook even moedig in; zulks zich hier op
Loven, om zich met de afgekomene Key nieuws weder een zeer ſtreng gevecht ver
zerſchen, onder den Graaf de Souches, hief . De Spaanjaards, hier van pas onder

te vereenigen. Dit geſchied, en zy dus ſteund door vier ſlagordeningen, die op den
gezamentlyk ruym zeſtigduyzend man berg ſtonden, verweerden zich wel met
ſterk zynde, naderden, den negenden van eene meer dan gemeene kloekmoedigheyd,
Oogſtmaand, Senef, met voorneemen maar als de Prins van Kondé een middel
van den Prins van Kondé, die 't opperbe had uytgevonden om hen op 't onver
vel over het Franſche leger had, tot eenen wachtſt door afgeſtokene benden, langs
veldſlag te noodzaaken. Doch dees, als de heggen en ſtruyken, waardoor zy zich
veel zwakker zynde, had zich bereyds gedekt waanden, in de lenden te doen
achter de rivier Pieton zeer ſterk verſchanſt,
(4) Ver
volg van

aantaſten, bragt hy (6) ze op de vlugt, en

en maakte geene (4) beweegingen om 't verbrak nietalleen de vier tot hulp toege

(6) Ver
volg van 't

* gevecht te waagen. Des beſloot het verbon zondene ſlagorden, maarook het overige Verward
Europa,
Europa,
den leger den volgenden dag naar Mariën voetvolk, 't gene op den kruyn des bergs #.
pag. 969.

verward

berg en Binch in 't gezigt der Françoizen geſchaard ſtondt. Zulks by deeze tweede

te trekken, welke dit in 't eerſt zeer on ontmoeting den vyand verſcheydene ven

verſchillig aanzaagen: doch als eerſt de dels, veele gevangenen, eene menigte van
voorhoede, toen het middellyf voorbyge krygstuyg, ja ook de geldkas des Staat

toogen, en eyndelyk de achterhoede, ſchen legers in handen (7) vielen. De Prins (7) Ge
ſchied des
zynde Spanjaards, onder den Prins van van Oranje echter was niet buyten hoo Jaars
1674.
van Vaudemont, door de naauwte des

van de geleede ſchaade te zullen herſtel en 1675.
en,
en ſchaarde des het overige zyns le- Pºë *74
wegs een weynig belemmerd was, kwaa
men de Françoizen uyt hunne beſchanſinge gers in bequaame ſlagorde aan de andere
te voorſchyn, vielen er met eene weerga zyde van het dorp Fey; waarby zich ook
looze kloekmoedigheyd op in, reden ver de voorafgetrokkene Keyzerſchen, den
ſcheyde ſlagorden onder de voet, en had ſlinker vleugel uytmaakende, op dien tyd
den het geluk van deeze achterhoede, met voegden, terwyl de vyand in 't plonderen
(5) Ge

achterlaatinge van al haare krygsruſting, van den gewonnen naaſleep eenige te dier

ſchied, des totaan het dorp Senef op de vlugt te jaa baare oogenblikken verſpilde. Eerlang
jaars 1674.
Zulks (5) hier veel volks geſlaagen, echter kwaamen de Françoizen tot eenen
en 1675. gen.
Pag. 253. verſcheyde ſtandaarden verlooren, en zelfs derden aanval , zynde wederom aange
Yoerd
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voerd door den Prins van Kondé; wel den Staatſchen het ſlagtveld lieten. Van
ke nu ondertuſſchen ook met alle de ove welke eenige benden zoo te voet als te

1674.

rige benden zyns legers was verſterkt. paarde, onder den Heer Fariaux, den ge
Met den middag verhief zich dit derde
en wreedſte gevecht. De Françoizen dee
den den cenen aanval naa den anderen op
de Staatſche geleden, doch de aanvallers
wierden telkens met zooveel kloekmoe

digheyd afgeſlaagen, dat het veld door 't
bloed als geverwd was, heele bergen der
geſneuvelden op elkanderen geſtapeld laa

heelen nacht vertoefden, om op de bewee

gingen des vyands acht te ſlaan, terwyl
het overige Staatſche leger de ſtandplaats,
die het 's daags te voore had afgeſtoken,
ging betrekken. Ieder ondertuſſchen maa
tigde zich de overwinning des voorgaan
den gevechts aan: de Bondgenooten, om
dat zy in de derde ontmoeting het ſlagt
veld, met geen kleyne nederlaage der
Françoizen, # behouden , ja geene

gen, en den Françoizen nu ook op hunne
beurt geen minder verlies, dan de Staat
(2)lands
teruggeweeken
waa-#
ymbree
)
33
der Staaten
ſchen tevooregelecden hadden, met woe duymbreedte
#eker (1) toegebragt wierde, Want de op ren: en de Françoizen, om dat zy de van Holl.
# komende avond was niet bequaam om het eerſtgemelden in de twee eerſte ontmoetin- #.
en 1675 verhitte gevecht te doen ſcheyden, maar # hadden geſlaagen, en by die voorval- zo3, en

**** dat wierdt by 't heldere maanlicht, tot 's en eene zeer groote menigte van gevange-

-

#.

avonds ten tien uuren, achtervolgd: als nen, ſtandaarden, vendels, en veldtuyg 23o.
wanneer de Françoizen, mids het onder hadden veroverd, waarom ook in Vrank
gaan der maane, eyndelyk aftrokken, en ryk deeze penningen gemunt zyn.

I. De voorzyde van den eerſten voert, rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, in den rand
dit omſchrift:

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.
LODEWTK DE GROOTE ALLERCHRISTEL 2CKSTE KONING.

Op de tegenzyde ziet men de Overwinning, houdende in de eene hand eenen lauwerkrans, en in
de andere eenen Franſchen ſtandaard, boven eenen ſtapel van opgehoopt oorlogstuyg, vliegen,
nevens dit om- en opſchrift:

CAESIS AUT CAPT IS HOSTIUM X. MILL 1B us, SIGNIS
RELATIS CVII, AD SENEFFAM. MDCLXXIV.
2T 1END UTZEND MAN DER VZTAND EN VERSLAAG EN OR

GEVANGEN, EN HONDERD ZEVEN VELD TE KENS

VEROVERD B r SENEF. 1674.
Pp 2

II. De
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II. De tweede, die een legpenning is, heeft op de eene zyde, rondom het kopſtuk des Konings,
in den rand deezen verſchillenden tytel:

LUDO VICUS MAGNUS REX.

KONING LODEWZK DE GROOTE

De Overwinning is, op de andere zyde, mede boven eenen ſtapel bevochte wapenen vliegende
verbeeld, doch heeft dit verſchillende randſchrift:

PUG NA AD SEN EFFAM.

SLAG BZT S ENEF.
w

Alle de bevelvoerende Legerhoofden meerderen moed te doen aanvallen, zich
van der Bondgenooten krygsmagt hadden hierendaar te veel had blood geſteld, en
zich, geduurende het geheele gevecht, dus als een Jongeling (2) meer de hitte (3)Baſhag.
met de uyterſte dapperheyd en krygskun der onbezonne jeugd dan het bezadigde #
de gequeeten, en was, in denderden zoo beleyd van rypere jaaren gevolgd. De #“
hardnekkigen aanval, het beleyd van den lof, dien de Prins van Kondé by dit fol. 525.
f

voorgemelden Heer Fariaux en den Graaf gevecht inleyde, was ook niet minder, ja
van Naſſou by uytneemendheyd te ſtade zoude grooter geweeſt zyn, had hy zich,
gekomen: mids de eerſte den beoogden naa 't bekoomen der twee eerſte voordee
(r) Ge- aanſlag des Prinſen van Kondé,(1)om zyne len, konnen maatigen, en naa den Bond
# volken ter ſlinker hand te doen aftrek genooten zoo zwaaren ſlag een- en ander

#* ken, en der Bondgenooten krygsmagt van maal te hebben toegebragt, het gevecht
pag. 259. terzyde aan te taſten, bytyds verydelde. ten dermaale niet hervat, maar zyne reeds
De tweede deed, des avonds ten zeven

zeegepraalende manſchap tot betere gele

uuren, mede eenen zeer uytſteekenden genheyd geſpaard: dewyl hy by het der

dienſt, doordien hy des Franſchen Ko
nings huysbenden, hebbende nietalleen
twee ſlagordeningen te voet, die in eene
verafgelege plaats laagen, verbrooken,
maarook nog twee andere, die de eerſte
moeſten onderſteunen, insgelyks omverre
gereeden, net van paſſe in haare overwin
ning ſtuytte, met wanorde terug dreef,
en dus het bekomen naadeel nog tydig

de gevecht ruym zooveel manſchap, als
de Bondgenooten in de twee voorigen had
verlooren. Des zynde vol hartzeer, mids

ook de Zwitſers hem zeer qualyk gediend,
en byna niets merkwaardigs verricht had
den, begaf hy zich, naa 't aftrekken zyns

+

legers, in den hoek (3) eener haage op (3)Baſhag.

zynen mantel ter ruſte, om zich van de #

vermoeidheyd des voorgaanden gevechts te #"
herſtellen. De roem echter zyns weerga- fol.sai.
hebbers echter had de moed en dapperheyd loozen beleyds van met een kleyner leger

herſtelde.

Boven alle de andere Bevel

van den jongen Prins van Oranje, ſtaande
het geheele gevecht, zoo in 't geeven der
noodige bevelen als het zelf aanvoeren der
benden, by uytneemendheyd uytgeblon

een grooter het hoofd gebooden en dat
daar 't pas gaf zoo gevoelige nee

ken: zulks de Prins van Kondé hem den

volmondig uytgemeeten: zulks de gedach

pen toegebragt te hebben, wierdt alom
van vrienden en vyanden wydluchtig en

lof gaf van zich alom als een oud en zeer tenis des gehouden gevechts in Vrankryk,
ervaaren krygsman te hebben gedraagen, tot zyne eere, op deezen penning bewaard
uytgezonderd dat hy, om de zynen met

Zy.

Rondom

-
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Rondom het geharnaſte borſtbeeld van den Prins van Kondé, leeft men in den rand der voor
zyde deeze tytels:

LUDov 1c Us, DUX BOR BONIUS, PRINCEPS CON DAEUS.
LODEWrK, HERTOG VAN BOUR BoN, PR IN's
VAN KON DE'.
*

's

Hy was een Zoon van Hendrik den II, Prins

Van

Kondé,afkomſtig te ſamen met den Franſchen

Koning Lodewyk den XIV. van Karel van Bourbon, Hertog van Vendôme, die Grootvader van

Hendrik den IV. geweeſt is. Den achtſten van Herfſtmaand des jaars zeſtienhonderdeenentwintig
was hy gebooren, en had tot Gemaalin Klara Klementia van Maille, Nicht des Kardinaals van (1) (r) Hubn.
Richelieu, by welke hy Hendrik Julius, Prins van Kondé, geteeld heeft, die Grootvader is van geſlachtk.

Lodewyk Hendrik van Bourbon, althans naa 't afſterven van den Hertog van Orleans, eerſten tafel. 56,
Staatsdienaar van Koning Lodewyk den XV.

Op de tegenzyde ziet men hem te paarde, verzeld van eene bovenvliegende Overwinning, zy
,

ne benden ten ſtryde aanvoeren, onder dit randſchrift:
GERMAN 1's, HISPAN1s, BATAVISQUE CRU EN TO

PRAELIO DEvICT1s.

t

DE DUrrscHERS, S PANJAARDs, EN HOLLAND ERs,
DOOR EEN BLOED IG GE VECHT

O VERWONNEN.
-

-

.

'

En dewyl dit randſchrift geen kleyne duyſterheyd overlaat, zoo ten aanzien van de plaats, alwaar
als van den tyd wanneer dit is voorgevallen, zoo leeſt men, tot meerdere opheldering, op den
voorgrond:

PUGNA AD S EN EFF A M. 1674.
SLAG B2 S EN EF 1674.

Sedert dit bloedige gevecht deeden de van den vervaardigden onderſtand van

Gyver- wederzydſche (1) legers vercheydene be Bruſſel, brak het verbonden leger den
volg van 't weegingen, zoo om zich te herſtellen, als twaalfden van Oogſtmaand op, en, zyn

#

om elkander het eene of andere voordeel de over de rivier de Haisne tuſſchen Aath

pag. 979

af te zien. De toebereydſels der verbon en Doornik getoogen, berende, den veer
dene krygsmagten gaaven echter genoeg tienden van Herfſtmaand, de ſtad Oude
te kennen, dat zy eerlang eene belegering naarde van den eenen kant, evenals op
in den zin hadden, en ſcheenen Aath wel

den zelfden tyd door eenige benden uyt

meeſt te dreygen. Doch naa 't bekomen Gent, die de bruggen van Deynzen en
III. Deel.

Qq
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1674 Harlebeek hadden afgebrooken, van den naarde (2) te gaan ontzetten, brak terſtondt (s)ce.
anderen kant, volgens ontfangen bevel, van Beaumont op, kwam den zeventienden ſchied des
geſchiedde. In deeze berende ſtad be by Doornik, en, zynde verſterkt met de vol- #*
# vondt zich thans eene bezetting van (1) ken die de Maarſchalk van Humieres uyt de Pag,5c%.
ſchied des tweeduyzend/man, onder den Stedevoogd naaſte ſteden geligt had, toog door die

-

#t Rospaire, onderſteund door den Mark ſtad over de Schelde, en met geſlootene
pag. 32s. graaf van Ranes, Opperkornel der ligte geleden naar het Vereenigde leger onder
paarden, en door den vermaarden Krygs den Prins van Oranje. Welke hierop
bouwmeeſter Vauban. Door de hulp der ſtraks den Krygsraad beriep, en dien voor

opontboodene boeren zag zich het leger

, ſtelde van de werken bezet te laaten en te

der belegeraaren eerlang zeer wel beſchanſt, gens den afkomenden vyand eenen open
en door vyfendertig Gentſche pleyten veldſlag te waagen. Van 't zelfde begry
van het noodige geſchut, ten getale van waaren ook de Spaanſche Hoofdbevelheb

vyftig zwaare ſtukken, tydig voorzien.

bers, doch op 't vertoog van den Graaf #',

Des wierden de beukeryen den zeſtienden
begonnen, den volgenden dag de loopgraa
ven geopend, en ten derden dage daar
naa de ſtad van zes kanten zoo heftig
beſchooten, dat men den negentienden
den bedekten weg liet aantaſten en het ge

Souches, Hoofd der (3) Keyzerſchen, verward

luk had van dien te veroveren.

velhebbers, en de zelve daardoor eyn
delyk tot beſluyt , van vooraf het

De Prins

van Kondé, van deezen togt en van het
gevaar der belegerde ſtad ten volle bewuſt,
voorzag wel dat hy deezeplaats niet konde
laaten verlooren gaan, zonder het denkbeeld,

van dat niet raadzaam waare, om het win-

nen van eene ſtad, aan de onzekere uyt- "
komſt van eenen veldſlag en het leger en
het overige des Lands te waagen, raakte
geen kleyne verdeeldheyd onder de Be
grofſte krygstuyg naar Gent te zen

den, en eyndelyk den afkomenden vyand
niet af te wachten, maar het beleg op
van dat hy het laatſtgemelde gevecht verloo te breeken : 't welke aanleyding tot het
ren had, te beveſtigen. Desbeſloot hy Oude munten van deezenpenning heeft gegeeven.

Het kopſtuk des Franſchen Konings is, op de voorzyde, omvangen met deezen tytel:
LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

LODEWrK DE GRooz'E, ALLER CHRISTEL rKS TE KONING.

Op de rugzyde vertoont zich de Overwinning, rennende met ongemeene ſnelheyd tot hulp van
het belegerde Oudenaarde, 't gene in 't verſchiet gezien wordt. Zy houdt in de eene hand eenen
werpſchicht, en in de andere eenen eykenkrans, onder dit randſchrift:
-

VICTORIA OPIFER A.
HULP BRENGEN DE OVERWINNING,

(*) I. Deel

fol. 253.

#

Wat de eykenkrans betekend, is voorheen (*) reeds uytgelegd, zulks genoeg zy hier alleen te
melden het opſchrift, dat op den voorgrond ſtaat, en van deezen inhoud is:

ALDENARDA OBSIDrone LIBERATA. MDCLXXIV.
OUDENAARDE VAN 'T BELEG VERLOST, 1674.
Geen
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Geen betere uytkomſt hadden ook de noodzaakten den zelven eerlang van ach, 1674.

aanſlagen, die de Vereenigde Geweſten, door ter de hoogten naar de ſterkte te wyken.
twee byzondere vlooten, tegens de Fran Vervolgens wierdt het ſlot van alle kanten
ſche zeekuſten, zoo in Europa als Ameri beſtormd, en aangetaſt, doch dat hebben
ka, ondertuſſchen hadden laaten ondernee de eenen hechten wal, omringd met
(i) Brandt men. Den achtſten van Zomermaand (1) zwaare ſtormpaalen, (3) wier toegangen (3) Brandt
/

Leeven

van de

was de Lt. Admiraal de Ruyter, met acht alom door 't geſchut der in debaay leggende #
enveertig Staatſche ſchepen, en daaron ſchepen beſtreeken wierden, zoo zaagen de fol. #"
e

-

#,
fol 896 der twintig van oorlog, om de Weſt van Hoofdbevelhebbers zich alle eerlang ge

voor Torbay t'zeyl gegaan, en houdende quetſt, en de aanvallers, ten koſte van
de ſtreek langs den Weſthoek van Madera, veele dooden en nog grooter getal gequet

kreeg hy, den negentienden van Hooi- | ſten, zich eyndelyk genoodzaakt onver
maand, het eyland Martinike, een der | richter zaake af te trekken. Dit voorval
Antilles, gelegen in de Noordzee van genoeg doende bevroeden,dat deeze ſterkte
Amerika, en zynde eene Franſche volk niet zoo ligt, als men gemeend had, was

planting, in 't gezigt. En hoewel de in

te winnen, zoo wierdt beſtemd niets ver

woonders bytyds uyt Vrankryk van op der te waagen, maar eenige ledige ton
hunne hoede te moeten zyn bericht ont nen aan 't ſtrand te voeren, om den
fangen hadden, beſloot desonaangezien de vyand, als of men daarmede iet nieuws
Ruyter de ſterkte Kulzak aan te taſten, en voor had te misleyden. En waarlyk,
tot dat eynde, onder het beleyd van den dees, niets anders verwachtende ſtak des
(# Kornel(2)Uytenhove in drie ſmaldeelingen alom verſcheyde lichten op, (4) als onbe- #
## omtrent duyzend man aan land te doen wuſt zynde hoe de gelande manſchap in de Ruyter

fol.899

ſtappen, op wiens oever zich wel driehon

den voornacht zich weder aan boord der tot 9°t.

derd vyanden achter de heggen onder de vloote begeeven had, welke het anker

wapenen vertoonden, evenals er ook in de ligtte naa middernacht vandaar zeewaard,
baai n
vyf of zes Franſche ſchepen, ry- , en geen beter geluk op de andere eylanden
kelyk met geſchut voorziengeankerd laagen. te gemoete ziende, terug naar 't Vaderland
De Nederlanders ſprongen echter met zeer | zeylde. Het mislukken van dien aanſlag
# dapperheyd, onaangezien het ſterk gaf ondertuſſchen in Vrankryk aanleyding
chieten dier ſchepen, aan land, raakten tot het munten van deezen gedenkpen
ſtraks handgemeen met den vyand, en ning.

Het kopſtuk des Franſchen Konings ſtaat op de eene zyde, omringd in den rand met deezen
tytel:

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LO DE WYK DE GROOTE, ALLERCHRISTELTKS TE KONING.

Op de andere zyde ziet men eenen geboeiden Nederlander, tegens eenen ſtapel van veroverd
ſcheeps- en krygstuyg, tot geen kleyne verwondering van eenen nevensſtaanden Amerikaan, ter
aarde le
n; terwyl de Faam omhooge den lof der behaalde zeege uytblaaſt. Het randſchrift
luydt aldus:
COLONIA FRANCORUM AMERICANA VICTRIX.
OVERWINNEN DE VOLK PLANTING DER FRANS CHEN
IN AMERIKA.

Qq 2
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Voorts leeſt men nog op den voorgrond:
BATAVIS AD MARTINICAM CAESIS AC FU GATIS.
MD CLXXIV.

DE HOLLAND ERS TE MARTEN IKE

GESLAAG EN EN

VERJAAGD 1674.

Staande deeze onderneeming, waarvan de winnen. Dierhalven wierden, naa twee

(r) Reſol. Ruyter den(1) vyfden van Wynmaand, zit dagen verblyfs de gelande krygsvolken,
de Staaten tende met gedekten hoofde op eenen ge en drie veroverde ſtukken geſchuts, weder
Octob
#b.
meenen ſtoel, in de Algemeene Staatsver aan boordt der vloote gebragt, die daarop,

#

gadering verſlag deed, was de L. Admiraal den tweeden van Hooimaand, wederom
Tromp met nog grootere oorlogsvloote, t'zeyl ging, en in 't voorbyvaaren de Fran
den achttienden van Zomermaand, van ſche zeekuſten allerwegen in't geweer bragt,
Torbay naar de Franſche kuſten, tot het laatende eyndelyk in de baai van Bourg

**

doen eener landinge, gezeyld : onaange neuf tegenover Noirmouſtiers het anker val
zien de verſtandhouding van den Ridder len, waardoor geen mindere wapenkreet
van Rohan, om hem Quillebeuf over te dan te Bel-iſle, uyt vreeze voor eene

(2) Ge- (2) leveren, reeds was ontdekt, en hy vyandlyke landing, opging: welke ook,
#e zelf, nevens eenen Kasper van den Ende, 's daags naa de aankomſt der vloote met zoo
Jaars I (74.
y

####" maaker van 't bekende Franſche en Neder veel dapperheydgeſchiedde, dat de Franſche
Pºg 316 duytſche woordenboek, in de gevangenis benden, naa 't loſſen van 't ſchietgeweer,

geſmeeten. Naa vyf dagen zeylens, nietalleen de opgeworpe beſchanſing, en
kwam de vloot voor 't eyland Bel-iſle, en
zettede het op tien vademen waters aan de
Ooſtzyde des oevers van Bretanje ten an
ker. De Hertog van Chaunes, Bevelheb
ber van dien oord, bragt ſtraks, op 't ge

den burg des Eylands verlieten, maarook

uyt verbaasdheyd naar het vaſte land van

Poiétou vlugtten. Des(5) veroverden de (over
vlootelingen alhier zeventien ſtukken ge- # van't

ſchuts, en, benevens negentien op 't droog #

zigt der Nederlandſche vloote, tuſſchen de gezette ſchepen, het geheele Eyland; 't pag. Hoge
vyf- en zesduyzend keurlingen op de geene, vyftig roeden van 't vaſte landge
been, ſedert nog drie- of vierduyzend an legen, omtrent tweeduyzend huyzen be
deren, benevens vierhonderd Edellieden vattede. Doch bevindende hoe by laag water

te paarde, en gaf laſt aan den Markgraaf de tuſſchenwydte geheel droog liep, zoo
van Coetlogon om met vierhonderd voet wierdt het niet houdbaar geoordeeld, en
gaſten en tachtig Edellieden te paarde, ter des, naa drie weeken verblyfs de burg gebeſcherming van dat eyland, zich daarop ſloopt, de beſchanſing geſlecht, en het

te begeeven. Ondertuſſchen was ook al ontſcheepte volk, met achttien Gyzelaa
les, tot het doen der beraamde landinge, ren t'ſcheep gebragt, tot verzekering der
in de vloot vervaardigd, en die met dit
oogmerk, den vierentwintigſten, op der
tien vademen waters beooſte den burg ge
naderd. Drie dagen daarnaa, met het op

SEE gaan van den dag, geſchiedde (3) de zel
Tromp

zeventienduyzend guldens beloofde brand

ſchattinge, die men tot afkoop der plon
deringe had bedongen. Sedert zeylde een
gedeelte der vloote naar 't Vaderland, en
het andere onder Tromp naar de Midde

ve, naadat men te voore het eyland te landſche zee, om de Smirnaasvaarders te

Pag, 4°r vergeefſch had opgeëyſcht. De Nederlan onderſcheppen, en in behoude haven te
ders met de booten zoodigt als immers
doenlyk waare zynde genaderd, ſprongen
tot het middellyf in 't water, vielen aldus
op den vyand aan, en dwongen, omtrent
tien uuren, de gewapende keurlingen de
eene beſchanſing naa de andere te verlaa

geleyden. De Franſche ondertuſſchen
dreeven den ſpot met zoo kleyne verrich
ting van zoo groote vloot, en gaaven

deeze penningen in 't licht, om hunne ge

ruſtheyd in 't midden der voorgemelde
vreeze, waarom (6) eenige duyzenden (6)ver
keurlingen allerwegen de zeekuſten hadden volg van 't
(#,
Volg
van ' ten, en eyndelyk in den burg te wyken.
#" Dees was, buyten verwachting, zeer moeten bezet houden, by de werreld, als #
Pag. Io36.
Europa, ſterk, gelegen op eene harde (4) ſteen iet merkwaardigs, te doen gelden.
Ver

-

*** rotſe, en dus door geene ondermyning te
I. De
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I. De voorzyde van den eerſten vertoont, binnen het zelfde randſchrift van den voorgaanden,
het gelaurierde en geharnaſte borſtbeeld van den Franſchen Koning, en de tegenzyde het geruſt zyn
de Vrankryk, in de gedaante eener zittende Vrouwe op den oever der zee, terwyl de Nederland
ſche oorlogsvloot in 't verſchiet gezien wordt: waarnevens, om de onbevreeſdheyd van dien land

aardt uyt te drukken, drie kindertjes op 't ſtrand ſpeelende, en ſchulpen raapende, verbeeld zyn,
van welke een ſpottenderwyze op eenen kinkhoorn alarm blaaſt. Het om- en opſchrift is dusdaa
nig: ,
TRANQUILLITAS ORAE MARIT IMAE: SPECT ANTE, NEC

QUICQUAM AUDENTE, CLASSE HOST IUM
MAXIMA, M DCL XXIV.

DE GE RUS THE YTD D ER ZEE KUSTE W;

TERWTCL DE MAG TIGSTE VTAND LTKE VLOOT

HET AANZIET,

Doc H NIETS DURFT BESTAAN. 1674.

II. De tweede, die kleyner is dan de eerſte, is van den zelfden inhoud, doch vertoont het
kopſtuk des Franſchen Konings op de eene en maar twee ſpeelende kinderen op de andere
zyde.

III. Deel.

Rf
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Wat ook zy van de waarheyd deezer ders tewege dan dat de belegeraars die den
onderneemingen te water, immers is het ze twintigſten van Oogſtmaand den bedekten
ker dat het Franſche ryk te lande denveld weg tot aan den voet der voorleggende
togt deezes jaars in Nederland tot zyn naa ſchuynſte waaren genaderd, dien ſedert
deel op de grenzen der Vereenigde Gewes beſtormden, en, driemaals zynde aange
ten zag eyndigen. Want van zoo groot vallen en afgeſlaagen, eyndelyk ten vier
getal van Steden, 't gene het over twee den maale veroverden, zich begroeven,
jaaren had veroverd, hadden de Françoi doch door 't ſpringen van eene myn we
zen alleen bezetting in de Graaf, en daar der verlooren. Het getal der dooden, om
in al den geroofden buyt, dien de Her welke te begraaven men eenen ſtilſtand
tog van Luxemburg by zynen aftogt van (3) wapenen wederzyds had ingewil- G## 't
niet had konnen medevoeren, te ſamen ge ligd, belettede niet dat de ſtorm, den verward
ſtapeld. Wel is waar dat de Algemeene eerſten van Wynmaand, hervat doch #s.
Staaten, door de tuſſchenkomſt van den evenmoedig afgeſlaagen wierdt. Onder

# Graaf van Styrum (1) en den Stedevoogd tuſſchen kwam de Prins van Oranje per
Gener

van 's Hertogenboſch, den bezettelingen ſoonlyk in 't leger, en had de Stedevoogd

#7

bevel van zyn Hof ontfangen, om aan
togt, maarook iederen voetgaſt, naar hem de aanbetrouwde plaats, onder billy
Vrankryk of zyn Vaderland willende ver ke voorwaarden, over te geeven. Zulks
trekken, tien guldens, en elken ruyter het Verdrag der overgaave, den zesen
eenszooveel voor eenen teerpenning had twintigſten van Wynmaand, wierdt ge
den aangebooden: maar dewyl de Stede troffen, met beding dat de bezetting met al
voogd, welverre van deeze aanbieding aan le tekenen van eere, en medeneemende de
te neemen, integendeel het omgelegen helfte van al het Franſche geſchut, zoude

van de Graaf nietalleen eenen vryen uyt

# land door dwangmiddelen verpligten (2)
Gener

#"
-

. -

moogen uyttrekken.

De - Staaten van

wilde, om alle overloopers aan te hou Holland waaren wegens het dwingen van
den, en aan hem over te leveren, had de Graaf zoodaanig van het beleyd des
de Prins van Oranje, ziende nietalleen Prinſen voldaan, dat zy Staatſcherwyze in
hoe hy door de gereeze tweeſpalt het beleg de Algemeene Vergadering (4) verſchy- #
van Oudenaarde tegens zynen zin had nende voordroegen: of het den vergader- &#"
moeten opbreeken, maarook dat er niet de Leden onaangenaam waare, dat men #"
voordeeligs op de grenzen van Vrank den Prins van Oranje in erkentenis van "
ryk hierom zoude konnen uytgevoerd zyn gehouden gedrag, met de helfte van al
worden, het verbonden leger verlaaten, het Franſche geſchut beſchonk, 't gene in

en beſlooten door het belegeren van de de Graaf was veroverd geworden. Dees
Graaf den ontſlooten Nederlandſchen tuyn voorſtel wierdt van allen, als overeenko
als voorheen te ſluyten. In 't midden van mende met des Prinſen verdienſten, goed
Hooimaand vondt zich dierhalven deeze gekeurd, en vervolgens de aanbieding by

ſtad, onder 't beleyd van den manhaftigen
Rabenhaupt, voor zyne aankomſt reeds
berend. De Markgraaf van Chamilly,
die in de plaats als Stedevoogdgeboodt, be

brieven uyt den naam der Algemeene
Staaten, aan zyne Hoogheyd gedaan,
een plegtige Dankdag, tegen den zeven
den van Slagtmaand (5) in alle de Ver-

toonde in alle voorvallen, met aan de bele eenigde Geweſten uytgeſchreeven, en de

#
#at.

geraars, den grond voetvoorvoet te be Prins, in de Algemeene Staatsvergadering # Oct.
twiſten, dat hy van geen minder beleyd verſlag van het voorgevallene, ſtaande de "
en dapperheyd dan de ſtad van het noodi voorleeden veldtogt, doende, op de aller
ge wel voorzien was. Zulks, als die naadrukkelykſte wyze (6), wegens zyn #
plaats, den tweeden van Oogſtmaand, gehouden gedrag bedankt. Onder ande- Gener.

door 't grofgeſchut begoſt aangetaſt te wor ren zag men ook deeze driederlye pennin-#S".
den, die van binnen dat met dubbele laa gen, op het winnen van de Graaf, in 't "

gen beantwoordden. Dit bragt niet an

licht komen.
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I. Op de voorzyde van den eerſten ſtaat het geharnaſte borſtbeeld van den jongen Prins van , .

Oranje, wien de Staaten van Holland, in erkentenis van de beweeze dienſten, reeds te voore nog (#) Reſok
van eene ſchuld van twintig tonnen ſchats, op zyne goederen geligt, ontheften, en (1) eene ey- #
ge ſchuld van den Staat, benevens de daarop verloopene renten overnaamen. Voorts is de rand ,, Maar:
omzoomd met deeze tytelen:

1674,
6 fols

-

I 3D,

WILHELMUS III, DE 1 GRAT 1A PRINCEPS AURANIAE,
Co M Es NAS s Av IAE.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN ORANJ E,
GRAAF VAN NAS SO U.

-

De tegenzyde bevat het platte grondbewerp der gewonne ſtad en daarvoor geſtichte werken;
met dit opſchrift:
DE STAD GRAAF GEWONNEN DOOR SY N Hoo G HE Yp DEN

HEER PR 1N s VAN ORANIE. DEN 28. OCTOBER, 1674.
-

t

II. De tweede heeft wederom tot voorſtuk des Prinſen borſtbeeld, binnen dit randſchrift:
Rr 2

WEL

N E DE R LA N D SC H E -

1 6o

;

1674.
WILHEL MUS III. DE 1 GRAT 1A PRINCE ps AURANIAz

Co M Es NASs Av1 E.

-

N

WILLEM DE III, DOOR GoDs GENADE PRINS VAN ORANJE,
GRAAF VAN NASSOU.

De tegenzyde bevat het platte grondbewerp der gewonne ſtad en daarvoor geſtichte werken,
met dit tuſſchenbeyden geſtelde opſchrift:

*

-

DE GRAEF VERoverp, DEN 2r. ocTon er, DooR SYN
HOOGHEYT, DEN HEER

PRINS VAN ORAN GIËN.

III. De laatſte heeft rondom des Prinſen borſtbeeld, in den rand der eene zyde dit om
ſchrift:

SYN CONINKLEYKE HOOGHE YD, DE HEER PRINS
VAN ORANJE ENz.
/

Het beleg der ſtad Graaf is op de andere zyde, onder eenen wimpel, verbeeld, welke dit op
ſchrift heeft:

DE

BELEGRING

EN 'T INNEMEN VAN DE STER CKE STAD

GRAVE DOOR SYN KoN IN GL x ke Hoo GH Ex D.
Sedert

de

Keurvorſt

van

Branden hy die niet alleen verbrak, maarook de

burg, als gemeld is, zich genood zaak meer in verwarring bragt, ja dus den
zaakt had gevonden, mids de ongehoorde Vreede, waartoe zyn Meeſter zyne be
voorſpoed der Franſche wapenen onder middeling aangebooden, en reeds zoovee
den Maarſchalk van Turenne, om nietal

le poogingen gedaan had, nog meer ver

leen van het gemaakte Verbond der Ver wyderde. En ofwel de Keurvorſt deeze
eenigde Geweſten af te ſtappen, maarook drangredenen niet onbeantwoord liet, met

de wapenen neder te leggen, en zynen by te betuygen dat hy, door 't ſluyten van
zonderen pays met den Koning van het Franſche verbond, zich geenszins van
Vrankryk te maaken, had hy echter zy de eenigheyd des Duytſchen Ryks had af
ne geneegenheyd tot het handhaaven der gezonderd, maar gemoedshalve verpligt

gemeene zaake niet afgelegd, maar alles was om des zelfs welſtand te helpen ver
tot bevordering der zelve by de hand ge deedigen, en dien volgens dat de gegeeven
vat, ja onderanderen in dit jaar, als Lid onderſtand niet anders dan de handhaaving

des Ryks, tot onderſtand van het Keyzer (2) van de ruſt des Ryks in 't ooge had,
ryk by de twintigduyzend man (1) naar zoo oordeelden nogtans de verſtandigſten,
(1) Ont
roerd
Nederl.
II. deel,
pag. I95.

den Bovenryn gezonden. Wel is waar,
dat de Franſche Afgezant zyn uyterſte
beſt deed, om dit den Keurvorſt af te raa
den, doch ziende van hoe weynige vrucht

dat alle deeze beweegingen van Branden

burg, zyne geſtadige werving van krygs

volk, en des zelfs dagelykſche oefening
in den wapenhandel geſchiedden, om by

alle zyne voorſtellen waaren, deed hy aanblik van gunſtiger gelegenheyd met
door den Zweedſchen Afgezant nog naa minder gevaar zich tegens Vrankryk te ver

drukkelyker poogingen, met hem te ver klaaren. Hoe 't zy, immers geeft dees
toonen, dat welverre van de onzydigheyd penning te kennen dat hy, in den uyter
te onderhouden, die hy beloofd had, lyken ſchyn van te ſlaapen door 't ſluyten

door het geeven van onderſtand aan de van den getroffen Pays, in der daad echter
vyanden der Kroone van Vrankryk, niet zorgeloos maar op zyne hoede was.
º

Zyn .

H 1 ST o R I P EN N I N GE N.

II. Boek.

161
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zyn borſtbeeld, dat op de voorzyde in 't harnas vertoont wordt, is in den rand omringd met
deeze tytelen:

:
FRIDER1cus WILHELMus, Der GRAT 1A MARCHIO ET

ELector BRANDENBURG11, SUPREMvs DoMinus
DUXo UE PRUSS1AE.
FREDERIK WILLEM, Doo R Go DS GE NA DE MARKGRAAF EN
KEUR VORST VAN BRAND EN BURG; ONAFHANGE L2TK
HEER EN HERTOG VAN PRUTSS E.

Hy wordt hier onafhangelyk Heer van Pruyſſe genaamd (1), vermids de voorige Hertogen van 1) Imhof
Pruyſſe dat Geweſt, als leenroerig aan het Ryk van Poolen, tot het jaar zeſtienhonderdzevenen- NótiºS R.
vyftig hebben bezeeten: als wanneer volgens 't Verding, by den Koning en het Ryk van Poolen met imp, Proc,
deezen Keurvorſt, door de tuſſchenkomſt van Keyzer Leopold, gemaakt, dat Geweſt van het fol. 63
voorige Leenrecht, ten voordeele van deezen Keurvorſt, is ontheft geworden.

-

De rugzyde verbeeldt eenen ruſtenden Leeuw, doch die geenszins de oogen heeft geſlooten,
waarom in den bovenrand ſtaat:

boRMIEN Do VIGILo.
AL SLAAP EN DE WAAK IK,

Want dewyl de Vereenigde Geweſten ja ſtraks met den aanvang van het volgen-

1675

ſedert de middelen hadden weeten uyt te de, zyne krygsbenden onder den Veldheer vinden, om den Keurvorſt van Branden Wrangel in Pomeren byeen getrokken
burg van het gemaakte Verbond met hebbende, zelfs in de Landen van dien

Vrankryk te doen afſtappen, door 't aan
gaan van een Verdrag, waarvoor de
Hertog van Nieuburg borg wierdt, en
waarby zich ſedert de Keyzer en Koning
van Spanje, den eerſten van Zomermaand,

Keurvorſt te vallen, (3) op voorgeeven (3)ont

van uyt krachte van den Weſtfaalſchen #d.
Vreede tegens den genen de wapenen te iI, deel,
moeten keeren, welke de eerſte beſtondt, P*8 39*
tot naadeel der gemeene ruſte, dien te

(i) Ont

voegden, (2)uyt krachte van 't welke dege verbreeken. Doch waarlyk uyt geene

roerd
Nederl.

melde Keurvorſt de gezamentlyke Bondge andere oorzaak, dan om, ten voordeele
nooten met zeſtienduyzend man beloofde van Vrankryk, de ſamengevoegde magten
te zullen onderſteunen; zoo ontbrak 'er des Duyſchen Ryks te # en den
niets meer, om den Koning van Zweede Keurvorſt zyne tegens Vrankryk naar den
ook van het ampt van Middelaar des Vree Ryn gezondene hulpbenden thans tot be
des te doen aftreeden, en ten voordeele ſcherming van zyn eygen Land vandaar
des Konings van Vrankryk, in Winter terug te doen ontbieden. De Keurvorſt ver
maand deezes jaars, aan den Keurvorſt gat hierop niet, over deezen vyandlyken
van Brandenburg den oorlog verklaaren, inval, aan de Hoven des Keyzers, der Ko

II. deel,

pag. 486.

III. Deel,

SS

ningen

r 62

<

N E-D ER LA N D SC H E
-

1675. ningen van Spanje en Deenemarke, mids de Koning van Deenemarke voegde door
T gaders by de Vereenigde Staaten, en de eene oorlogsverklaaring, die hy den ze
Ryksvergadering te Regensburg naadruk venentwintigſten van Hooimaand (6) te- (6)à:Reſol.
kelyk te klaagen, en, met dien uytſlag, gens Zweede in 't licht gaf, naadat hem #"

(i)ont- hulpe te verzoeken, dat nietalleen degemel driehonderdduyzend guldens, tot het uyt- 3 Aug

#
ederl.
de Ryksvergadering zyne Landen in haa ruſten van zeſtien oorlogſchepen, (7) door #efol.
-

ii deel,

re beſcherming nam, maarook de Key de Vereenigde Geweſten waaren toegelegd, de Staaten

15 Juny

Ryk uyt weêrwraake ſtraks den oorlog

1675.

verklaarden.

(3) Reſol.
der Staat.

Vereenigde Geweſten, den vyftienden (2)

Gener.

van Zomermaand, en de goederen (3)

Het geweld van zooveele verbondene #
Moogendheden tegens Zweede ſcheen het 1675.
Ryk des jongen Konings met zeer dood
lyke gevolgen te ! dreygen, temeer mids
aldaar geen kleyne verdeeldheden on (8) Hubn.
der de eerſte (8) Staatsdienaaren des ſtaatk.

28 July

van de Zweedſche onderdaanen alom in

Hofs omtrent deezen tyd heerſchten. #ori,

#
(1) van
de Vorſt
van aan
Lunenburg,
en de
#n ze:
Biſſchop
Munſter
het Zweedſche
Gener.

Evenzoo deeden

ook de

en 9 Aug.

beſlag neemen, ja negen oorlogſchepen Desonaangezien liet hy, volgens de getuy-#",
erStaaten tegens die Kroon (4) uytruſten, waartoe genis van deeze twee penningen, den moed pag. 725.
Gener.
zy tweehonderdtweeënzeſtigduyzend (5) niet vallen, maar vertrouwde dat de zelf
16 July
guldens van Spanje ten onderſtand ontfin de God, volgens wiens voorſchikking
6
1675.
4) Reſol.

#fol gen: dewyl ook die Kroon, tien dagen hem by de zalving de Koninglyke kroon te
der Staat. laater, te Bruſſel den Koning van Zweede

#
1675.

Upzal ſedert (9) wierdt op 't hoofd ge- # #

den oorlog liet aankondigen. By alle wel zet, die ook door 't verleenen van zynen #g.
ke Moogendheden zich ook eyndelyk krachtdaadigen byſtand, zoudehandhaaven 239.

I. De eerſte voert, op de voorzyde, het gelaurierde borſtſtuk des jongen Konings in 't harnas

omzoomd met dit eenvoudige randſchrift:
CAROLUS REX, '
KONING KAREL.

Op de tegenzyde wordt de Koninglyke kroon door eene hand, die uyt de wolken komt, bo
ven het hoofd van den ter aarde knielenden Koning gehouden, binnen dit kantſchrift:
QUEM DAT, SERVABIT HONOREM. 1675.
Hr ZAL DE EERE, DIE HY GEEFT, OOK .
HANDHAAVEN. 1675.
»

-

II. De

H. I ST OR I P EN N IN GE N.

II. Boek.
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II. De tweede heeft op de eene zyde, het gelaurierde kopſtuk des Konings, doch binnen dit T
verſchillende randſchrift:

CAROLUS XI, REX SUE CIAE.

KAREL DE XI, KONING VAN ZWEED E.

Op de andere zyde wordt de jonge Koning in Vorſtlyke kleedinge andermaal knielende ver
beeld, en hem wederom, door eene hand, de Koninglyke kroon boven het hoofd gehouden, binnen
deeze zelfde ſpreuk:

QUEM DAT, SERVABIT HONOREM. 1675. -

Hr zAL DE EERE, DIE Hr GEEFT, ook
HANDHA AVEN. 1675.

Door deezen inval der Zweedſche
krygsvolken, waartoe zooveele verbonde
ne Moogendheden het harnas aanſchooten,
(n Holl wierdt eerſt geheel Ukermark, (1) en een

(4) dooden en eenige duyzenden van ge- (4) Hoi.
roofd
vee, geene
in wanorde
geraakte.
Zulks Merkur.
de overigen
kans ziende
om, zonder
# Pag

een gevecht te waagen, verder te konnen

#at groot gedeelte van 't Middelmark opgegee aftrekken, zich terſtondt achter dien door
#4 ten, de huyzen geplonderd, en 't land en gang, en onder de gunſt van eene opgerechte
de luyden tot in den grond bedorven, ver beukery in orde ſchaarde. Om dit beletſel
volgens het naar Achterpomeren en de uyt den weg te ruymen, deed de Keurvorſt
Nieuwmarkſche landen gewend, aldaar duyzend ruyters, onder 't beleyd van den
verſcheydene ſteden geweldiger hand inge Hoofdbevelhebber Leudeke, by de duy

genomen en bezet, en deeze ongehoorde ſterheyd des nachts over de rivier trekken,
ſtrooperyen wydenzyd, ja tot voor de en den volgenden morgen, zynde den
(.) Holl. Poorten (2) van Berlyn, verblyfplaats van achtentwintigſten van Zomermaand, de
WEE den Keurvorſt van Brandenburg, zelf uyt Zweeden van achtere aantaſten: 't gene

1675. Pas gebreyd. Tot ſtuyting van deeze landver hem gelegenheyd (5) verſchafte, om van- (5) Holl.
34-

dervende inbreuk , rukte de Keurvorſt voore ook met de geheele ruyterye over Merkur.
den ſtroom te geraaken, ja den ingedron- # Pads

eyndelyk, met de hulpe der Bondgenooten,
eenige benden byeen, en ſtelde zich aan 't gen vyand naa een zeer hardnekkig ge
(3)Hom. hoofd der (3) zelve, om de Zweeden op vecht, geheel uyt het veld te ſlaan. Ver

#r te zoeken. Met dit oogmerk vyfduyzend

ſcheydene vendels, ſtandaarden, ſtukken

#,,. ruyters en duyzend uytgekoorene voetgas geſchuts, troswagens, en eene menigte
ten door Maagdenburg hebbende laaten gevangenen, vielen vervolgens den Keur
over de Elve trekken, en ſedert Ratenow vorſt in handen ; die van dit bekomen

door de zynen inneemen, verſtondt hy voordeel den Staaten, by afgevaardigde
door de uytgezondene veldontdekkers, renbooden ſtraks bericht gaf, en verzocht
hoe de Zweedſche benden onder den (6) dat hem toch de beloofde onderſtand- (4, Reſol.
Hoofdbevelhebber Wrangel, in beweeging gelden, om deeze bekome zeege te konnen #aten
waaren, en met grooten ſpoed voorttrok achtervolgen, ten ſpoedigſten mogten be- #
ken, om het gevecht te ontwyken. Des taald worden. Zulks die nietalleen de 1675.
zondt hy verſcheydene benden vooruyt, naalaatige Geweſten daartoe aanſtonds aan
rukte zelf met alle de ruyterye, en met maanden, maarook door alle de Vereenig

achterlaatinge van 't voetvolk, om des te de Landſchappen eenen plegtigen Dankdag,
meer ſpoeds te maaken, over Havelbrug tegens den zevenden (7) van Oogſt- () Reſol.
op eenen vollen ren den aftrekkenden maand, uytſchreeven, om den Hemel #"
vyand achternaa: doch konde niet eer over deeze verkreege zeege van hun-22 July
dan by Nauwe des zelven achterhoede nen Bondgenoot te danken, waarvan ik ****
op deeze penningen bewaard
aantreffen, welke ſtraks, door den dap de

#thene

peren aanval, ten koſte van verſcheydene
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(1) Pſalm
CXVIII.

I. Rondom de verbeelding van het voorgevallen gevecht, leeſt men, in den rand der eene zyde
van den eerſten, deeze (1) ſpreuk van den gewyden Harpzangdichter:
t

V. 23.

A DOMINO HOC FACTUM, ET MIRABILE EST IN
OCU L IS NOSTRIS.

DIT IS VAN DEN HEERE GESCHIED EN WONDERL rK
IN ONZE OO GEAV.
/

De andere zyde, die geene verbeelding heeft, is beſtempeld met dit Latynſche opſchrift:

FRIDERICUS WILHELMUS, ELECTOR BRANDENBURG1 cvs,
JUSTUM SUECORUM EXERCITUM,

QUI MARCHIAM, POMERANIAMQUE,

DUM IPSE OPPRESSIS IN IMPERIO ALIBI ADEST,
INVASERAT,
TAND EM AD FEHR-BELLINUM,
DIE XVIII. JUNII AN NO MDCLXXV,

NACTUS, SOLO CUM E QUITATU SUO EUM AGGREssUs,
-

SOLA

H Is To RIP EN N IN GE N.

II. Boek.
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SOLA OPE DEI FRETUS, CAE DIT, FUN DIT,

QUIQUE SEPTEM MENSES PROVINCIAS SUAS VAST ARANT,
SEPTEM DIE BUS IIS DEM EJICIT.
So L1 DE o G Lo R 1 A.

FREDERIK WILLEM, KEUR VORST VAN BRANDENBURG,
HEBBEN DE HET VOLS LAAG EN ZWEEDSCHE LEGER,
'T GENE IN MARKSLAND EN POMEREN,
TERWTCL HY ZELF DE ONDER DRUKTEN IN 'T RTK

ELDERS BTS TO NDT, GEVALLEN WAS,
E TNDELTK B r FE HR BELLIN,

DEN 18. VAN ZOMER MAAND DES JAARS 1675. ONTMOET,
HEEFT HET MET Z2 NE RUTTER TE ALLE EN AANGE TAST,
EN, STEUNEN DE ALLEEN OP GODS HULPE,
GESLAAGEN, VERSTROOID, EN DUS HEN,
WELKE NU ZEVEN MAAND EN ZTNE LANDEN
VERWOEST HADDEN,
IN ZEVEN DAG EN DAA RU/T GED RE EVEN.
WAARVAN GO DE ALLEEN DE

EERE Z2 .

II. De tweede, behalven dat hy van kleyneren omtrek zy, heeft de zelfde verbeelding, de
zclfde op- en omſchriften, en vereyſcht daarom geene byzondere beſchryving.
III. De derde verbeeldt, op de voorzyde, den Keurvorſt in 't harnas te paarde, met eenen
blooten degen in de eene hand, boven de in gevecht zynde legers, en onder deeze ſpreuk:
OB SUBD IT OS SERVAT OS.

ZVEGENS DE ONDERDAAN EN BEHOUD EN TE HEBBEN.

Voorts behelſt het randſchrift dier zyde, midsgaders het opſchrift der tegenzyde, wederom
deeze langwylige beſchryving :
FRIDE R1c Us WIL HEL M Us, D E1 GRAT 1A, MARc H1o
B RAND EN B UR G1 c Us,
SACR 1 Ro MANI IM PER 11 ARCH 1 CAM ER AR I Us ET ELE cT o R ,

JUSTUM SUECORUM EXERCITUM,
MARCHIAM, POMERANIAMQUE VAST ANTEM,
DUM IPSE ALIBI OPPRESSIS ADEST,
PROPE FEHRBELLINUM, DIE 18. JUNI1 AN No 1675,

NACTUS, SOLO EQUITATU sUo,
IMO VERO SOLA DEI OPE FRETus,
CAEDIT, FUND IT, SEPTIMESTRES PR.AEDON ES

SEPTEM DIEB u s TERRIs sUIS EJICIT.
So L1 DE o GL o R1A.

FREDERIK WILLEM, DOOR GODS GE NA DE MARKGRAAF
VAN BRANDENBURG,
AARTS KAMERHEER EN KEURVORST VAN 'T HET LIGE

ROOMSCHE RTK,
III. Deel.

Tt

w

HEEFT'
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HEEFT HET VoLS LAA GEN LEGER DER ZWE E DEN,
DAT MARKSLAND EN PO MER EN VERWOEST TE,
TERW2TL Hºr ZELF DE ONDER DRUKTEN ELDERS B YS TO NDT,
NAB 2 FEH RBELLIN,
DEN 18. VAN ZOME RAMAAND

DES JAARS 1675. ONTMOET,
EN DOOR Z2 NE RUTTER TE ALLEEN,

-

NE EN VEELE ER OP GO DS HULPE ALLEEN STEUNENDE,

GESLAAG EN, VERSTROOID, EN DUS DEEZE ZEVEN MAAN
D IGE STRO OP ERS

IN ZE VEN DAGEN U2 T Z2TNE LAND EN GED RE EVEN.
WAARVAN GO DE ALLEEN DE EERE ZTT.

Sedert dit behaalde voordeel vervolg en verſcheydene Grooten zyns gevolgs,

den de Brandenburgers de vlugtende in beſlag neemen. De Holſteynſche Adel
Zweeden allerwegen, en veroverden ver wierdt vervolgens op ſtraffe van haave en
ſcheydene ſteden en plaatſen, om, vereenigd geld te verliezen ingedaagd, om aan den

met het leger van den Koning van Deene- Koning hulde te doen, midsgaders een goed
marke, iet hoofdzaakelyks te onderneemen. | getal benden afgevaardigd, om zich ook van
Dees, naadat hy den oorlog aan het Tonninge meeſter te maaken. Dus was

Zweedſche ryk verklaarde, had omtrent 'er geen andere uytkomſt open, dan een
(1) Holl. twintigduyzend man (1) in 't veld ge Verdrag aan te gaan, waarby de Hertog van
# bragt, en die benden zoonu zoodan naar Holſteyn beloofde: dat het ampt Schwab.
# " den kand van Hamburg doen afzakken, ſtad in dien ſtaat zoude (4) geſteld worden, (4) Ge

#

ſchied. des
waardoor die ſtad met geen geringe vreeze als in den jaare
jaars
1674.
bevangen wierdt, temeer dewyl de Koning door de wederzydſchegemagtigden was over. en 1675.

in perſoon, in 't laatſte van Zomermaand, eengekomen. Dat hy Tonninge en alle ande pag. 7c8.
by Rensburg zich aan 't hoofd van zyne replaatſen aan den Koning zoudeinruymen,
benden ſtelde. Doch eerlang bleek dat hy

om door hem bezet te worden. Het Hertog

het geenszins op die ſtad, maar op den dom zelf beloofde hy van zyne Majeſteyt
Hertog van Holſteyn gemunt had; mids te leen te zullen ontfangen, zyn krygsvolk
die zich met Zweede in een Verbond had aan den Koning overgeeven, en 't zel
ingelaaten, uyt krachte van 't welke hy ve by het zyne, tot beſcherming van 't
aan des zelven krygsvolk vryen doortogt Ryk, voegen, met belofte van geene Ver

#s, vergund, en integendeel (2) zich verbon

bonden te zullen maaken met vreemde

# den had, om anderen dien gewapender Korſten, tot naadeel van den Keyzer, het
#%#5; hand te zullen beletten. De Koning ont Ryk, of Deenemarke: en eyndelyk dat de

*** boodt dan den Hertog van Holſteyn met ampten Rhibée en Trettow, die hem toe.
zynen Zoone, en den Kanſellier Kielman kwaamen, iedere maand achtduyzend kroo
te Rensburg by zich, om de zweeven men voor brandſchatting zouden opbrengen,
de geſchillen te vereffenen, hem overleve tot onderhoud van de bezettingen in de Hol
rende de voorwaarden, op welke hy ſteynſche plaatſen. Volgens dit Verdrag

meende dat het vergelyk diende getroffen trokken de Deenen in de Holſteynſche
te worden. Doch dewyl de Vorſt de zel plaatſen in bezetting, tweeduyzend Hol
ve als hem te hard voorkomende, weyger ſteyners in den dienſt van Deenemarke,
(3) Ge- de (3) toe te ſtemmen, zondt de Konin en de Hertog zelf, naa 't weêrkrygen van
#
jaars
1674. van Deenemarke in 't heymelyk verſchey zyne Lyftrauwanten, met zynen Zoone, en
-

-

-

#6," dene zyner krygsbenden uyt, die zich van zyn gevolg naar Sleeswyk. En dewyl door
Pºg 797 Sleeswyk, Gottorp , en Kielmaar, alle dit Verdrag de zweevende geſchillen waaren
ſteden van dien Vorſt, verzekerden. Niet vereffend, en de ruſt van 't Hertogdom Hol
zoodra had de Koning van Deenemarke ſteyn verzekerd, heeft men tot lof van

deezen goeden uytſlag verſtaan, of hy liet den (5) Koning van Deenemarke, die naa (s, Jaco
ook de poorten van Rensburg ſluyten, al 't ſluyten van dit Verdrag aanſtonds naar bºei Mºſ.
le toegangen zeer ſchielyk bezetten, en deezen
Koppenhaage
keerde, niet
zonder reden #"
ol. 97.
gedenkpenning
gemaakt.
l

e

den Herog van Holſteyn, zynen Zoon,
Op
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Op de eene zyde ziet men Andromeda aan eene rots (1) geketend, en omhooge den gewapen- Meta
(i)ovid,
Im.

den Perſeus, die het zeegedrocht beſtryd; onder dit randſchrift:

lib. IV.
fab. 18.

AUXILIUM ET TUTELA.
DE HULP EN BEsc HERMING.
Om nu te weeten, wien deeze hulp en beſcherming worden toegeſchreeven, leeſt men tot een
bewys van dankbaarheyd, op den voorgrond:
OPTIMO REGI, CHRISTIANO V.
AAN DEN BESTEN KONING, CHRISTIAAN DEN V.

Op de andere zyde leunt een Vrouwebeeld, dat in de eene hand eenen Vreedetak, en in de an
dere eenen Overvloedshoorn vaſt houdt, tegens eenen pylaar; onder dit byſchrift:
CIMB RIA RE NA SC EN S.

Her HERBoo R EN Wo RD EN DE HoLs z'ErN.
Voorts leeſt men, zoo in den rand als onder op den voet dier zelfde zyde, dit om- en op
ſchrift:

SECURITAS ET SALUS PUBLICA, DAN ORUM STATOR I
ET CONSERVATO RI.

'S LANDS GERUSTHE2 D EN WELSTAND, AAN DEN
DE ENSCHEN STAANDE HOUD ER EN
BE SCHERMER.

In naavolging der Romeynen, welke aan (2) Jupiter deezen naam gegeeven hebben, naadat hy
hen, op 't gebed van Romulus, toen zy voor hunnevyanden vlugtten, ſtaande hieldt.

Niet lang bleef de Koning te Koppenhaa-|naa brak het Deenſche leger op naar Ga

(1) Cicer,
Orat. in

Catil. I 1 r.
Tit. Liv.
Hiſt. lib. I.
cap. 12,

ge, maar hebbende den Hoofdbevelhebber debuſch, om hier met den Keurvorſt in
Baudits met eenige benden naar Oldenburg |geſprek te treeden, wiens krygsknechten
gezonden, om zich by de gezamentlyke |te Zwan, evenals de Keyzerſche en andere
Bondgenooten te voegen, verliet hy, den hulpbenden, onder den Hoogbevelhebber
twintigſten van Oogſtmaand, weder die Kobs, te Goldenbergh en Dobberan by
ſtad, kwam den tweeden van Herfſtmaand Guſtrow waaren gelegerd. Niet zoodra
#
chied. des (3) van Rensburg te Itzehoa, en vervol- | had de Keurvorſt de komſt des Konings te
-

#gens den negenden te Mollem, vergader- |Gadebuſch verſtaan, of hy begaf zich
# plaats des legers. Ten derden dage daar ! ylings ':
geleyde van drieduyzend
T 2
'dE -

n

ruy

\
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ruyters, derwaart, en hieldt aldaar, den ! zes regementen alle de toegangen naar
vyf- en zeſtienden van Herfſtmaand, eenen die ſtad zeer naauw deed bezetten, en te
geheymen krygsraad, wegens 't gene de | Roſtok, als in eene wapenplaats allerhan
gezamentlyke krygsmagten ten gemeenen den voorraad byeenbrengen, trekkende
nutte, ſtaande 't overige des veldtogts, te- ondertuſſchen met een gedeelte zyns le

(1) Holl.
Merkur.

gens Zweede ſtonden (1) te onderneemen. ' gers, eer hy de ſtad zelve wilde aantaſten,

1675. pag.

Naa verſcheydene overweegingen wierdt naar Damgarte, om de Zweeden vandaar

198.

het beleg van Wismar beſtemd, zulks de te jaagen. Maar deeze, (2) verſtaande Merkur
( )E.
Keurvorſt, hebbende het Deenſche leger dat hunne Landsluyden door de Branden- #g.
onder de wapenen geſchaard gezien, en met burgers genoodzaakt waaren geworden om 216.
veele oplettendheyd allede geleden doorge hunne ſtandplaats te Gutskow te verlaaten,
reeden, den twintigſten terug naar zyn le verlieten ook die van Damgarte: invoege

ger te Zwan keerde, en de Koning van de Koning met zyne benden wel tot voor
Deenemarke zich met het zyne naar de Straalzond kwam, maar aldaar niet meer met
gemelde ſtad begaf, waarnaa hy nog dien

vrucht konnende verrichten , weder teru

zelfden dag over den Wismarſchen dam naar 't ingeſlooten gelaaten Wismar keerde. (3) Jaco
trok,deden
volgenden
de ſtad
en het ſtrand
aan
zyde
van Lubek
bezigtigde,
doorl De optogt tot dit beleg gaf aanleydingg (3)
(3)##Muſ:

tot het munten van deezen gedenkpenning. E#.

(4) Holl.
Merkur.

1675. pag.
197.

Welke, vermids de Koningin van Deenemarke, ſtraks naa (4) 't vertrek haars Gemaals van
Koppenhaage, mede naar Holſteyn vertrok, ja haar verblyf ſedert in 't leger voor de (5) beleger
de ſtad nam, op de voorzyde de beeldenis van den Koning en de Koningin, zonder eenigby
ſchrift, vertoont. Op de tegenzyde is de Koning in volle wapenruſting, en houdende in de

(5) Ont
roerd

rechter hand den bevelſtaf des gevoerden krygsbewinds, terwyl zyne benden ten beleg van Wis

Nederl.

mar naderen, te paarde verbeeld, op wiens dekkleed en holſterkap men de gekroonde eerſte let
ter ziet van des Deenſchen Konings naam,

II. deel,

pag. 768.

CHR1st 1AAN 5.

Op de terugkomſt des Konings van Dee zond met eenigen onderſtand verwacht
nemarke voor Wismar, wierden de loop wierden, door dit verlies de moed ont

graaven, des nachts naa den vyfden van
Slagtmaand, langs drie kanten tegens die
# geopend, en ſtraks ook verſcheydene
beukeryen geſticht, onder de gunſt van
welke, onaangezien de geſtaadige uytval
len der belegerden, met zeer goeden

voortgang de aangevangene werken onop
(6) Ge

zonk, om dien togt te durven waagen.
Hierdoor begoſten die van binnen welhaaſt

gebrek aan al het noodige te krygen, en
tot rekking der eetwaaren eerſt eenige ge

ringe Vrouwen uyt de ſtad te zetten, ja
vervolgens vrygeleybrieven voor de Graa
vin van Leeuwenhooft en andere Vrouwen
van aanzien te verzoeken. Maar die te

houdelyk wierden voortgezet. Den elfden
hadden de belegeraars (6) het geluk van het rug gejaagd, en deeze geweygerd zynde,

nieuwe oorlogſchip de Valk, 't gene met wierdt de ſtad ſedert den dertigſten door
vierenzeſtig
bootsgezellen bemand, en met ingeworpene vuurwerken vinnig aangetaſt,
en 1675.
pag, 768, - zesenveertig meeſt metaale ſtukken gewa en alles tot den ſtorm vervaardigd. On

ſchied. des

jaars 1674.

pend in de haven van Wismar lag, tege
lyk met de ſchans Walvis te veroveren ,
welke den ingang der haven beveyligden.
Zulks aan de tien ſchepen, die uyt Straal

dertuſſchen kwam er bericht in, hoe de
Ge
Graaf van Koningsmark (7) met drie- #hied.
d

duyzend zwaar- en vyfhonderd ligtgewa-#
pende ruyteren zich uyt Straalzond hadweg
op- en
1675,
pag. 769
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weg begeeven; op hoope van door den raars, dus van alle vrees vanbuyten ont- 1675.
eenen of anderen oord der beleggeren heen
te ſlaan, en de gebreklydende ſtad van het
noodige te voorzien. Om dit te veryde
len, zondt de Koning hem den Hoofdbe

heft, zetteden ſedert hunne aanvechtin-

-

gen tegens die van binnen met des temeer

naadruks voort, vervaardigden eene ligte

ſtormbrug over den moerigen grond, en
velhebber Arensdorf met tweeëndertighon hadden het geluk van in den daarop onder
derd ruyteren tegen, om met de hulpc noomen ſtorm het nieuwe werk te ver
van eenige Brandenburgers, die er zich meeſteren; het welke van de overgaave
byvoegden, de naderende Zweeden te der ſtad, onder billyke voorwaarden,
bevechten.

Doch deeze wachtten de af

den drieëntwintigſten (1) van Winter- #de,

komenden geenszins af, maar, Ribnits maand, gevolgd wierdt : waarvan de #674.
ſlechts bezet laatende, trokken aanſtonds

weder naar Demmin terug. De belege

gedachtenis
op deezen penning bewaard #.
IS.

De gewonne ſtad en ſchans Walvis zyn op de eene zyde verbeeld, onder deeze ſpreuk van den (2)
Horat,
lib. Il I.

(2) Venuzynſchen Lierdichter:

od. II.

y. 17.

VIRTUS REPULSAE NESCIA.
DE DAPPER HETD IS NIET AF TE WZ ZE W.

Op de andere zyde ziet men eenen wapenſtandaard opgerecht: aan wiens voet eene bedrukte
Vrouw, 't zinnebeeld der gewonne ſtad, zittende verbeeld is, onder dit randſchrift:
PUL CHRU M U L CIS CIER AV OS.
'T IS HEERL YK HET LEED DER VOO ROU DE RENV

z'E WREEKEN.
Want het was ten tyde van des Konings Grootvader Chriſtiaan den IV, dat Deenemarke niet
alleen zeer veel van Zweede heeft moeten lyden, maarook deeze ſtad, by het Weſtfaalſche Vree
deverbond, aan die Kroon afſtaan. Voorts leeſt men op den voorgrond:

VISMARIA EXPUGNATA. i3. DECEMBRIS. 1675.
WIS MAR VE RoVER D. DEN 13. VAN WINTERMAAND. 167r.

De Koning ſtelde den Hoofdbevelhebber leger der gezamentlyke Bondgenooten aan
Walter tot Stedevoogd in de gewonne den Bovenryn verzwakt had. Sedert de drie
ſtad, liet er vyf regementen tot bezetting, hiervoor verhaalde ontmoetingen, waaren
(3) trok zelf, op den eerſten dag des vol de Duytſchers opnieuws met eenige hulp

#ied des genden jaars, met de Koninginne naar benden verſterkt, en dus ſtoutmoedig oog

#t Koppenhaage,

en bragt dus eenen veldtogt over den Ryn getoogen, hadden vervol-ſchied, des
gens (4) Brizak zeer naauw ingeſlooten, #*
weeſt was, maar echter niet weynig het op hoope van het door uythongeren tot de pag. 397.

#. ten eynde, welke hem wel voordeelig
III. Deel.
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1675. overgaaf te noodzaaken, en hunne ben eyndigen van den veldtogt aldaar, waaren
- den Twydenzyd in de Elzas haare winter toegeſchikt, nam hy zelf met de ruyterye
legering doen betrekken, om met het ope den voortogt, en trok zeer ſchielyk door
nen van den veldtogt Vrankryk eene zeer Befort naar de Elzas. Alwaar zyne ben

gevoelige neep toe te brengen. Zulks Tu den het geluk hadden van de Duytſche be
renne deswegen, doch vooral om den be zettelingen in verſcheydene ontmoetingen
naauwden toeſtand van Brizak, voor die uyt hunne winterlegeringen op te ſlaan,

plaats bekommerd, beſloot daarin te voor vervolgens Brizak van de drukkende inſluy
zien, en, om zyn voorneemen te ver ting te verloſſen , en de ingedrongene

bergen, een gerucht liet loopen, dat hy Duytſchers te noodzaaken om terug over
bevel bekomen had om Lotteringe en de den Ryn te trekken.

drie Bisdommen te dekken. Des bragt hy

(1)Hiſ,

Zulks de Keyzer

ſchen onder Bournonville in 't Zwarte

in dien ſchyn zyne benden in beweeging, wald, de Lotteringers in 't Kintzigerdal,
doch in plaatſe van den aangevangen op de Lunenburgers in Zwabe, de Branden- oogs.

# togt derwaart voort te zetten, deed hy burgers in Frankenland, en de (2) Mun- # ied. des
# zyne verdeelde benden ten ſpoedigſte op ſterſchen zeer afgeſloofd en verminderd in #*

# de (1) aangeweeze verzamelplaats byeen hun eygen land de winterlegering moeſten #.

#.

verſa.

rukken, en zynde verſterkt met de vol betrekken: 't gene aanleyding tot het maas
ken, die hem uyt Nederland , mids 't W ken van deezen penning heeft gegeeven.

Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, waarmede de voorzyde verſierd is, leeſt men dit
randſchrift:

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.

zoDEWrK DE GRooz'E, ALL ERCHRISTELTKS TE

KO N ING.

w

Een opgerecht
zeegetekenbeſchouwd,
wordt, op de
tegenzyde,
door twee wegvlugtende
Duytſche
krygs
knechten
met verbaasdheyd
binnen
dit pandſchrift:
gvlugt
y
ygs

LX MILLIA GERMANo RU M ULTRA RHEN UM
PULSA. MDCLXXV.

zESTIGDUrzEND DUrrscHERs oVER DEN RrN
GEJ AA GD. 1675.
En hoewel de Maarſchalk van Turenne oogmerk alom in eene geſtaadige beweeging
ſedert naar 't Franſche Hof vertrok, en zynde, begaf hy zich verzeld van Saint Hi

het Duytſche leger onder Montekukuli,
vroeger dan naar gewoonte, in 't veld ge
rukt was, zoo bevondt hy zich echter
(3) Ge: weér tydig genoeg (3) in de Elzas, om den
ſchied. des Duytſchen den overtogt van den Ryn te
jaars 1674.
en 1675. beletten, ja hy ſloeg zyn leger over dien
pag. 634. ſtroom zeerdigt by het Keyzerſche neder,
en zocht alle gelegenheyd om met het zel
ve in een gevecht te raaken. Met dit

laire, Hoofdbevelhebber des geſchuts, den
(4) zesentwintigſten van Hooimaand, naar (4) De

zekere bygelege hoogte, om die, tot het #"
oprechten eener beukerye, te bezigtigen: #"
doch naauwelyks waaren zy hier eene wyl #n.

geweeſt, of een geſchutkogel, uyt het #."
Keyzerlyke leger geſchooten, nam den
arm des laaſtgemelden weg, en trof Turen
ne zoodaanig op de borſt, dat hem het
bloed
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bloed ten monde en neuze uytgulpte, en | ne onderhoorige ſoldaaten vorderde. Dus 1675.
hy doodter aarde viel. De Heer Bazindekte ſpaarzaam zynde voor zich zelf, betrachtte
mantel, (1) om hy ſteeds den overvloed voor 't leger, als

- -4

#des ſtraks het lyk met zynen

# # 't

krygsvolk van dit groot verlies onkun weetende dat het gebrek van vierdagen aan Y G
en 16#5, dig te houden. En waarlyk was dat niet eetwaaren meer ſchaade kan doen, ( 3)#e

*** gering, want de Koning van Vrankryk, het dan het verlies van eenen veldſlag. Hy #+
ſneuvelen van zoo grooten Veldheer ver noemde zyne ſoldaaten zyne kinderen, # #.
ſtaande, betuygde zelf aan de omſtaande die weder hem hunnen Vader, en wiſt hen
Hovelingen, dat hy veelliever twee veld op te wekken, met dengoedenuytſlag desge
(.) Ge-, ſlagen dan (2) hem wenſchte verlooren te vechts aan hun moedig gedrag toe te ſchry
# hebben. Turenne was gebooren uyt het ven. En weetende uyt alle voorvallen,

#* Huys van Bouillon, een der vermaardſte de naadeelige zelfs niet uytgezonderd, gé
pag. 679 van Europa, en dus vermaagſchapt aan win te trekken, had hy menige zeege
den tegenwoordigen Prins van Oranje, on weg gedraagen, en dus wel zynen naam
der wiens Grootvader Frederik Hendrik

doch geenszins zyn lighaam, volgens de (4) plin.

de #at

hy in den Spaanſchen oorlog in Nederland

etuygenis van deezen penning, aan

gediend had.

ervelykheyd onttrokken, onaangezien #, &

Hy achtte het goud een

veel te zacht metaal, om het yzer te kee zyn hoofd met zeer veele Lauwerkranſen, lib. XV.
ren, en dus van geringe waarde. Zyne die de oude Natuurſchryvers willen dat #
voorzigtigheyd was groot, zyne doorzig
tigheyd diep, zyne zorgvuldigheyd onver
moeid, zyne waakzaamheyd oneyndig,
en hy leydde ſteeds toe om in zich meeſt

tegens de blixemſchichten (4) ſchootvry #
maaken, ryklyk voorzien was, en waar- #en.
om Keyzer Tiberfus, als het quaad weeder in vita

was, altyd (5) met eenen laurierkrans op 't #"
te doen uytſchynen, 't gene hy van zy hoofd ging.

Zyn geharnaſt borſtbeeld ſtaat op de voorzyde, omzoomd met het randſchrift deezer woor
den:

HENR1cus DE LA TOUR, D'AUVERGNE PRINCE Ps,
VICECo ME s DE TURENNE.

HENDRIK VAN LA TOUR, PRIA'S VAN AUVERGNE,
BURGGRAAF VAN TURENNE.

Een zwaarlyvige eykenboom, behangen met verſcheydene laurierkranſen, wordt desonaange
zien door eene uytgeſchoote blixemſtraal verbryzeld, waarop het randſchrift zinſpeelt:
NON LAURI MILLE TUENTUR. MD CLXXV.

GEEN DUTZEND LAUWERKRANS EN BESCHUTTEN HEM. 1675.

Andere berichten uyt Duytſchland wil wees, te konnen treffen : dees betuygde
len, dat de Prins Herman van Bade, by 't van ja, ſtelde daarop het geſchut, en zou
Keyzerlyke geſchut ſtaande, en Turenne de, gelyk verhaald is, hem op de gemelde
(6) Ge
ſchied. des

op een wit paard ziende zitten, eenen wyze geveld hebben. Hoe 't zy, immers
of hy kans was de verſlaagenheyd in 't Franſche leger
zag(6) omdien man, welken y hem aan onbeſchryvelyk, zulks de Graaf van Lor

jaars 1674 nevensſtaanden
en 1675.
pag. 678.

#
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1675, ge, die naa de dood van Turenne het riviertje trokken, met grooten ſpoed de af
Hooge gebied by de hand had gevat, op trekkende Françoizen naarenden, en hen
niets anders bedacht ſcheen dan om het zel in den ſtaart vielen. Dus verhief zich hier
ve zonder naadeel terug over den Ryn, en een zeer hardnekkig gevecht tuſſchen de
weder in de Elzas te krygen.

Met dit aanvallende Duytſchers en aftrekkende .

oogmerk deed hy het des nachts tuſſchen Franſchen, wier eenigen, onder den Graaf
den negenentwintigſten en dertigſten van van la Motte, hen het hoofd booden, om
Hooimaand, over het riviertje de Kintzig den verderen aftogt ondertuſſchen voort te
naar de ſchipbrug te Altenheym afzakken, zetten. Doch eyndelyk raakten de gehee

en liet eenige pakkaadje, om de Duytſchen le legers aan elkandere tuſſchen de heggen
te mislyden, aan eenen doorgang, met en ſtruyken; zulks deeze verlooren zyn
(1) Ge de eenige Engelſchen onder den Graaf (1) van de, men ſtraks zich weder achter andere
#
# Hamilton, zoo om ze te bewaaren als om in orde ſchaarde, en dus op verſcheydene
chied. deS

-

# den aftogt te beveyligen, achter Mon wyzen, aan verſcheydene oorden, ver
* tekukuli ondertuſſchen, van den aftogt ſcheydenlyk vocht, totdat met het vallen
der Françoizen bericht hebbende gekree van den avond, omtrent zeven uuren, de
gen, zondt hen den Hoofdbevelhebber Franſchen afweeken, zonder (3) te kon- (3) Ge
Schults met een regement Kroaaten, en nen worden vervolgd, door de menigte #
tweehonderd ligtgewapende ruyteren naa: der heggen en boſſchaadjen, waarachter en #e
zulks die eerlang de Engelſchen by den zy zich in 't verder aftrekken telkens met Pag".

doorgang aantroffen, welke zich zoolang voordeel legerden. Aldus wonnen zy
verweerden, totdat zy dachten dat het hunnen ſchipbrug, en bragten hun leger
e) ce, overige des legers buyten gevaar waare. ongeſlaagen, onaangezien alle de poogin
#ied des En waarlyk dat had nu (2) Wilſtad ver gen der Duytſchen in de Elzas terug: 't

#* laaten, zulks de Keyzerlyke benden die
#g 68

gene aanleyding tot het maaken van deezen

plaats in bezit naamen aldaar over zeker penning heeft gegeeven.

-----

-

yrrovia an uren van
Ss M-nc - Lxxv.

l

De voorzyde voert het kopſtuk des Franſchen Konings met zynen gewoonlyken tytel. Op de
tegenzyde ſtaat eene Overwinning, die in de eene hand eenen ſchicht met den punt achterwaart
gekeerd, om niet van achteren overvallen te worden, voert, evenals in de andere eenen Zeege
krans, dien zy aan den nevenzittenden Ryn toont, onder dit byſchrift:

ExER CITus

REDUX.

HET LEG ER WE DE RG E KEER D.

En ofwel de Françoizen grooteren roem verkreegen hadden door ongeſlaagen terug gekomen
te zyn, dan door eenige overwinning behaald te hebben, leeſt men echter op den voor
grond:
VICTORIA AD ALTEN HEMIU M. MD CL XXV.

OVERWINNING TE ALZ EN HETM. 1675.

Sedert de Françoizen aldus terug over

kreegen, langs des zelfs brug ook (4) over (4) Ge- '

den Ryn geweeken waaren, trok het dien ſtroom, en ſloeg zich te Ruprechtzaw iehied, des
1674.
Keyzerlyke leger, hebbende door dien af neder. Vervolgens wierden drie bruggen Jaars
en 1675.
togt nu de gemeenſchap met Straasburg ge over de Preutz geſlaagen, om in de Neder- pag. 688.
elzas

H I ST O RIP EN N I N GE N.
clzas te komen, en den dertienden van
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over te geeven. Met dit geluk begunſtigd 1675.

Oogſtmaand het Keyzerlyke leger onder lieten de Duytſchers het oog op Hage
de wapenen gebragt, om naar het Franſche nauw vallen, om, dat veroverd hebben
te trekken; 't gene te Ichſtersheym was de, vervolgens met veyligheyd hunne
gelegerd. Doch dit was niet zoodra van winterlegering in de Elzas te betrekken.
deezen optogt verwittigd, of het ſtak zy Maar naauwelyks waaren de aanvechtingen
ne legerplaats in brand, brak alle bruggen begonnen, of de Prins van Kondé, die nu
achter zich af, en trok langs Benfelde naar uyt Nederland tot het herſtellen der ver
Keſtenholts, een dorp omtrent een uur van vallene zaaken in de Elzas gekomen was,
Schledſtad in 't gebergte gelegen, om te deed het Franſche leger tot het ontzetten
beletten dat de vyand tot in Lotteringe dier ſtad opbreeken, en den tweeëntwin

doordrong. Ondertuſſchen hadden de Key tigſten Holtsheym naderen, om de Key
zerſchen Molsheym, Mutzug, Oberen zerſchen te bevechten. Doch deeze den
heym, en eenige andere kleyne ſteedfjes vyand in hunne werken niet willende af (2) Ge
van de Elzas bemagtigd, en daarin zeer |. wachten, (2) braaken de belegering op, ſchied.
des
geringen tegenſtand, doch taamelyken en trokken dien te gemoete, om hem in 't jaarsnota.
en 1675.
(r) Ge
Se open veld ſlag te leveren. "Maar de afge pag.
ſchied. des voorraad van lyftocht (1) gevonden.
69o
jaars 1674. dert deeden zy het ſlot van Andlauw, ge richte Veldheer ontweek toen het ge
en 1675.
pag. 689s legen op de Lotteringſche grenzen, door vecht, en vernoegde zich met aldus Hage
eenige afgezondene benden aantaſten , nauw 't gene zyn eenigſte oogmerk
welke ſtraks twee beukeryen oprechtten, was, ontzet te hebben: waarvan de ge
en dat, naa 't openen der loopgraaven, dachtenis op deezen penning bewaard

noodzaakten om zich ten derden dage

wordt.

Rondom het Koninglyke kopſtuk leeſt men, in den rand der voorzyde, deezen gewoonlyken
tytel:
LUDO VICUS MAGNUS, REX

CHRISTIANISSIMUs.

LO DE WrK DE GROOTE, A LL ERCHRISTELTKSTE KONING.

Op de tegenzyde ziet men Vrankryk, met de eene hand aan eenen blooten degen eene kroon
van bloeiende kruyden, en met de andere zyn ſchild houden, waarmede het eene op de aarde zitten

de Vrouw, het zinneebeeld van de Elzas, dekt en beſchermt, onder dit randſchrift:
SAL US AL SATI.AE.
DE BEHOUD ENIS VAN DE ELZAS.

Waaronder, om uyt te drukken waarin deeze behoudenis beſtaat, voorts nog dit opſchrift ge
leezen wordt:

HAGENOIA OBSIDIONE LIBERATA. MDCLXXV.

HAGENAUW VAN 'r BELEG VERLosz: 167r.
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‘N E D E R LA N D S. C H E

Doch het opbreeken van dit beleg, in 1 van hunne dankbaarheyd (3) te verzeke- Merkur.
(3) Holl.

de Elzas voorgevallen, wierdt aan den iren, en van hem afſcheyd te neemen.
(1) Ge
ſchied. des

jaars 1674.
en 1675.
pag. 693.

1675. Pag.

Moezel geboet, daar de Duytſchers (1) | Des naamiddags, naadat hy zynen Gods 39.
Trier belegerden, en het geluk hadden

dienſt in de Sinte Goedulekerk verricht

van den Maarſchalk van Krequi, die tot had, reedt hy aan de hooge hand van den
ontzet kwam, te verſlaan, de ſtad vervol Hertog van Villahermoſa, met een onge
gens te veroveren, en dus roemryk den loovelyk gevolg van den eerſten Adeldom,
veldtogt te eyndigen. In Nederland was, te paarde uyt het Hof, onder 't losbran

met den aanvang des jaars, de zekere ty den van 't geſchut, door de Anderlegſche
ding uyt Spanje gekomen, hoe de Hertog poort naarbuyten, alwaar vier benden
van Villahermoſa, die totnogtoe over de onder de wapenen geſchaard op zyne aan
Spaanſche ruytery het Opperbevel gevoerd komſt haar ſchietgeweer loſten. Te An
had, tot opvolger van den Graaf van derleg gekomen ſteeg hy van 't paard, le
Holl.
Monterey in de Opperlandvoogdy der verde den bevelſtaf aan (4) den nieuwen (4)
Merkur.
Spaanſche Nederlanden benoemd was, met Landvoogd over, en, van ieder van het

1675.

bevel van zich ondertuſſchen naar de be

gevolg op eene zeer verpligtende wyze af Pag. 49
ſcheyd
hebbende genomen, vervolgde hy
richtspunten zyns Voorzaats zoolang te
regelen, tot tyde en wyle hem nieuwe van zyne aangevange reys naar Vrankryk ,

Madrit zouden zyn toegezonden. Dierhal verzeld van aller geneegenheyd, die hy,
van dit beſluyt en zyn ophanden zyn doorzyn pryslykgedrag,ſtaande zyn Lands
g: Reſol. ven
de
vertrek
by brieven aan de (2) Veree bewind, had verkreegen. Want hy had
erStaaten
Gener.
nigde Geweſten kennis gegeeven, en die de ingekroopene misſlaagen en gebreeken
24 Jan.
hem geluk gewenſcht hebbende, deed de der geldmiddelen verbeterd, de vervallene
1675.
Graaf van Monterey den noodigen toeſtel, veſtingwerken herſteld en vermeerderd,
om met de verzochte en hem verleende de Vereenigde Geweſten in hun uyterſte
vrygeleybrieven over Vrankryk naar Span # getrouwlyk bygeſtaan, de trouw
je te verreyzen, vaardig maaken. Den laat ooze aanbiedingen van Vrankryk, tot
ſten van Louwmaand was zyne Gemaalin, naadeel der zelve ſtrekkende, verworpen,
door de voornaamſte Jufferſchap van Bruſſel den krygstucht herſteld, en door 't aan
III. Deel
uytgeleyd, over Hal vooraf derwaart ver bouwen van nieuwe ſterkten (*) het Va (*)
ol. 44.
trokken, en de achtſte dag van Lente derland tegens de groote voorneemens en 4,
maand tot het vertrek van den geweezen van Vrankryk verzekerd. Vlaandre had
Landvoogd zelf vaſtgeſteld. Dierhalven, wegens dit laatſte wel het meeſte te
mids hy door zyn
gedrag by ie roemen: zulks het ook in dit jaar, we
der in hoogachtinge was, kwaamen alle de gens het verſterken der hiervoorgemel III. Deel
t

#

Raaden, Bewindsluyden der Regeeringe, de (f) ſluyzen by Ooſtende, tot zyne # 46.
en de voornaamſte Adeldom van Bruſſel | eer deezen penning heeft in 't licht ge
dien zelfden morgen ten Hove, om hem geeven.

Rondom zyn ſierlyk borſtſtuk, dat op de voorzyde des pennings gezien wordt, leeſt men in
den rand deeze tytels:

JOANNES DOMINICUs, CoMEs MoNTEREGIUs, ETC.
BELGII ET BURGUNDIAE GUBERNATOR. 1675.
JOHAN

H IS TO R I P EN N IN GE N.
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JOHAN DOMINIK, GRAAF VAN MON TE REr, EN Z.

-

LAND VOO GD VAN NEDERLAND EN

BOURGOND 1ë. 1675.
Het Landſchap. Monterey is in Galiſië omtrent Portugaal gelegen, was eertyds onder de goe
deren van den befaamden Don Diego Lopes van Zuniga, wierdt ten behoeve van Johan van Zu

niga zynen Kleynzoon door Johan den II, Koning (1) van Kaſtilië, tot een Burggraafſchap, (1)
Etat
preſent de

en in 't jaar veertienhonderdvierenzeventig, ten behoeve van zyne (eenige Dochters man
Don Sanche d'Ulloa , tot een Graafſchap verheeven. Deeze hadden weder maar eene

##

Dochter Franſyne, welke getrouwd met Don Diego d'Azevedo de Grootmoeder was van pag. 129,
Jeroen van Azevedo, vierden Graaf van Monterey. Sedert is het door Huuwelyken aan 't ge
ſlacht van Ayala gekomen, met wiens Erfdochter Agneet Franſyne van Zuniga en Fonſeka dees
Johan Dominik van Haro, en Gusman, Graaf Ayala en Fuentes trouwde: en het is uyt deezen

hoofde dat hy de zesde Graaf van Monterey (2) is. Daarenboven was hy Markgraaf van Tarago- (2) Etat
de
na, Baron van Maldegem, Grootbevelhebber van Kaſtilië, Ridder van Sint Jakob, Edelman van preſent
l'Eſpagne
's Konings kamer, Lid van den Raad van Oorlog en Staate, en voorheen Onderkoning van tome III.
Katalonië.

P28. I3O.

De Vlaamſche maagd, welke op de rugzyde in den ſlinkeren hoek gezeeten is, heeft den Koop
god Merkuur achter zich, die met zynen ſlangeſtaf op de verſterkte ſluyzen van Ooſtende wyſt,
welke ſtad, in 't verſchiet onder eene bovenvliegende Faam en deeze dichtregels, gezien
wordt:

cEDE MARI, NEPTUNE, VAGIS MONSREGIUS UNDIS
IMPERAT, ET DOMIT AS FL ANDRIA LAET A STUPET.

RUrM VRr DE ZEE, NE Pz vrN, MIDS NU MoNTE REr DE
WOESTE BAAR EN BEHEERSCHT EN BR E1 DE LT,
ZULKS HET VERHEUGD E VLAANDRE
DES WEG EN VERSTELD STAAT.
*,

Het verbeteren van deeze zeeſluyzen drigo genaamd, en waarop (5) Chriſtoffel (5)Holl.

by Ooſtende had geen ander oogmerk dan

de Vincq het bevel voerde.

Met dit

#g

om aan de ſteden van Vlaandre en Brabant ſchip, en nog een tweede, 't gene den zo

de gemeenſchap met de zee te bezorgen, naam van Sint Françis voerde, zeylde hy,
welke zy langs de uytwateringen der
Schelde, by 't ſluyten van den Munſter
ſchen Vreede, aan de Vereenigde Gewes
ten hadden afgeſtaan. Wel is waar dat Ja

gevolgd van eene geheele vloot Koopvaar
dyſchepen, naar het Sas van Slykenes. Naa

dat de Biſſchop van Brugge in de ſchans
Sint Philips op eene ſtaatlyke wyze de

kob, Koning van Grootbrittanje, ſtraks Mis gedaan had, wydde die met zeer veele

naa zyne komſt op den troon van Enge plegtigheden de nieuwgemaakte ſluyzen;
land, in 't jaar zeſtienhonderdvyf, door
(3) Reſol.
der Staat.

van Holl.
1 Maart

- 16o5. fol.
48.

(4) Reſol.
der Staat.
van Holl.

7 Juny

16o5. tol.
I 29

(*) II. Deel
fol. 543.
en 544.

welke Villahermoſa, naadat de inwyding

zynen (3) Afgezant by de Vereenigde Ge voltrokken was, de eerſte met zyn ſchip
weſten tot het openen der Schelde had doorvoer, gelyk vervolgens ook de ande
doen aanhouden, maar gelyk dit, als te ren, onder het losbranden van 't kanon,
ſchadelyk voor 't Land zynde, zooals (4) ſteeken der trompetten, en loſſen van 't
gemeld is, was van de hand geweezen,zoo handgeſchut der krygsknechten, welke ter

had het zyn Kleynzoon ſedert door de wederzyden van de vaart tot Brugge toe (6) #

wapenen ook (*) vergeefſch getracht uyt te in orde geſchaard ſtonden. Niet zoodra had- #3"
voeren: waarom men dat, eerſt door't delven de de ſchepen deeze ſtad bereykt, of de Pºg 'A
van nieuwe vaarten, en het maaken van Spaanſche Landvoogd ſtapte aan land,

deeze nieuwe ſluyzen, gepoogd heeft uyt wierdt door den Magiſtraat opeene zeer ver
te werken. Het gewigt des werks echter pligtende wyze ontfangen , en de ganſche
veroorzaakte dat die niet voor in 't vol plegtigheyd vervolgens met een prachtig
gende jaar op eene zeer plegtige wyze gaſtmaal beſlooten. Aan de verwachting,
wierden geopend, waarvan ik het verhaal, die de Bruſſelaars ondertuſſchen reeds in
om de zaak niet af te breeken, hier zal in dit jaar hadden opgevat, van dat de bloei
laſſen. Den dertienden van Sprokkel jende ſtand hunner ſtad by 't openen dier
maand vertrok dan de nieuwe Landvoogd ſluyzen, door 't middel der ſcheepsvaarte,
Villahermoſa naar Ooſtende, en ſtapte 's eerlang ſtondt te herleeven, is dees legpen

geboorte verſchuld.
daags daarnaa op een oorlogſchip Kaſtelro ning zyne
Xx 2.

-

Het

i
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(1)Troph.
de Brab.
tom. II.

NE DE R LA N D SC H E
t

Het wapenſchild van den Bruſſelſchen Burgermeeſter (1) Peter Jooſt van Armſtorff is op de
eene zyde, en op de andere een ſchip met volle zeylen afgebeeld, binnen dit jaarſchrift:

fol. 466.
VRB s F Lo RET BRVXEL LA PER VN DAM.

DE STAD BRUSSEL BLOE IT DOOR DE VAART.

In de Vereenigde Geweſten, welke den zyne ſtaatlyke intreede deed, en door
nieuwen Landvoogd op zyne bekendmaa den Magiſtraat zynde verwelkomd, zyn
# Reſol. king (2) by brieven, wegens zyne aanſtel verblyf op 't Hof nam. Naa 't vertoeven
#" ling, hadden geluk gewenſcht, viel, van eenige dagen vertrok hy naar 'tDrent

#br. vooral in Vrieſland, op het ſtuk van 't ſche (5) ; daar hy insgelyks als Erfſtad- (##
1675.
Landsbeſtier met den aanvang deezes jaars houder ontfangen, en op eene ſtaatlyke 1675.
#Pag

SRetel
G# Staat

geen mindere verandering voor. Want gelyk wyze in 't bezit dier nieuwe hooge waar- zo.
de Staaten van dat Geweſt voorheen, als ge digheyd geſteld wierdt. Hy was een
meld is, hunne (3) toeſtemming hadden ge Kleynzoon van Graaf Erneſt Kazimier,
geeven, om den Prinſe van Oranje,en zynen die voor Roermonde, in 't jaar zeſtien

# wettige Naakomelingen, het hooge Krygs

honderdtweeëndertig was dood geſchoo

#" gebied zoo te lande als te water ervelyk ten, en die Johan Graaf (6) van Naſſou (6) Hubn:
op te draagen, zoo waaren zy te raade ge
worden, om ook aan hunnen byzonderen

Dillenburg, Broeder van Willem den I, #
Prins van Oranje, tot Vader gehad heeft." *

Stadhouder Hendrik Kazimier, Graaf van Dees eerſte Erfſtadhouder had thans tot

Naſſou, geen minder blyken van hunne Vrouw Amalia, Dochter van Johan Joris
geneegenheyd en hoogachting te geeven, den II, Vorſt van Anhalt Deſſau, by wel
) Reſol. zulks zy hem, en (4) zynen wettige man ke hy, behalven verſcheydene Dochters,
#n lyke Kinderen, Kindskinderen, en verde Johan Willem Friſo geteeld heeft , die
re manlyke Naakomelingen, het Stadhou naamaals, by 'overvaaren van den Moer
derlyke bewind van hun Geweſt in dit jaar dyk op 't Stryenſche ſas, den veer
ervelyk opdroegen, en daarvan aan de tienden van Hooimaad des jaars ze
Hooge vergadering der Algemeene Staaten ventienhonderdelf , in 't Hollandsdiep
by brieven kennis gaaven. Dit voorbeeld is verdronken. De gedachtenis van
wierdt ſedert door die van Groeninge naa den eerſten Erfſtadhouder van Vries
, alwaar hy, den tweeëntwintig ſland, Groeninge, en Drente wordt,
en van Louwmaand, door de Drapoort, in dit jaar, op deezen penning be
tuſſchen de in de wapenen gekoomene Bur waard, en dien daarom alhier plaats ge

#

gers en drie benden ſoldaaten, te paarde

geeven.

Zyn geharnaſt borſtbeeld ſtaat op de voorzyde, omzoomd met deeze nieuwe tytelen:
HEN.

HIs T oR IP EN N IN GE N.
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HENRI cus CASIM1 Rus, D E1 GRATIA PRINcE Ps NASSA v1 AE,
GUBERNAT oR HAERE D iT AR 1 us FRIS1 e.

HENDRIK KA ZIMIER,

Door

GODS GE NA DE PRINS VAN'

NASSOU, ERFSTAD HOUDER VAN VRIES LAND.

Een ſtaande vrouwenbeeld houdt, op de tegenzyde, met de eene hand het gekroonde wapen
van deezen Vorſt, en met de andere die van Vrieſland, Groeninge, en Drente , nevens dit
randſchrift:

VIRTUTE PAR ENTUM. 167r.
.

DOOR DE DAPPERHEYD DER VOOR 9UDEREN, 1675.
Nog grootere geneegenheyd echter, der , om veele gewigtige beweegre
dan de Vriezen aan Hendrik Kazimier, be denen africden.

Doch Zeeland, 't gene
tuygden die van Gelderland, met den aan by alle andere voorkomende gevallen de
vang deezes jaars aan Willem den III, grootmaaking des Huyzen van Oranje al
Prins van Oranje, met hem den negen tyd met kracht onderſteund en voortgezet
tienden van Louwmaand de Hooge Overig had, verklaarde zich dit pas geheel open
heyd van dat Geweſt, onder den tytel hartig tegens het aanvaarden der Hertogly
van Hertog van Gelderland en Graaf van ke waardigheyd, en gaf overzulks den Prin
(1) Ge-, Zutfen (1), voorhem en zyne wettige ſe in bedenking, of niet deeze nieuwe ty
# manlyke Erfgenaamen, onder zekere ont tels hem den gewiſſen haat en laſter van
en 675," worpene voorwaarden, ervelyk aan te zeerveelen, uyt liefde tot de dierbevochte
P*5 414 bieden. Hoezeer ook dusdaanige aanbie Vryheyd, zouden op den hals haalen, en
ding bequaam ſcheen, om ſtraks het ſtaat dus veele gemoederen van hem vervreem
zuchtige gemoed eens jongen Vorſts in te den in een Land, daar hy, onder (4) den #se
neemen, en tot de anneeming der opge naam van Erfſtadhouder, geen minder ver. #6#

draage Hoogheyd over te haalen, zoo be moogen, dan of hem de Hooge Overig- #
dwong zich de Prins echter, voorziende

heyd waare opgedraagen, kwam te oefe- "

den achterdocht, dien de andere Geweſten nen.

uyt naayver deswegen zouden konnen op
vatten, en vondt dierhalven goed op een
ſtuk van zulk een gewigt alvooren het
goeddunken der andere byzondere Staaten
in te neemen. Die van Uytrecht veklaar
den zich eenſtemmig voor de aanvaarding,
uyt aanmerkinge van den moed, het be

Des liet de Prins zich dien voorſtel

der Zeelanderen wel gevallen, bedankte die

van Gelderland voor de aangeboode Hoog
heyd, en vernoegde zich met het Erfſtad

houderſchap dier Geweſten, den eenen
twintigſten (5) van Sprokkelmaand, aan (5) Ge:

te neemen. Vervolgens deed hy daarop #
zynen eed, en nam zitting in 't Hof der en 1675,

waarvan
leyd, en de wysheyd, door den Prins be Burgerlyke
Leden of Rechtzaaken,
opnieuws verkoor
, hy
of de
in P** ***
(2) Ge- toond, om dat Geweſt uyt (2) het ge
ſchieddes weld der ingedrongene Franſche krygsvol hunne bediening beveſtigde. Deeze in

# ken

te verloſſen.

W

In de Hollandſche getoogenheyd, hoewel van eenigen niet

agrari. Staatsvergadering was het gevoelen der Le wel geduyd, deed veelen in te grootere

#e, den verdeeld, mids ſommigen hem het

liefde t'hemwaart ontſteeken; aan welke

jaars
1674 aanneemen der aangeboode Hoogheyd onderanderen ik meen dat ook dees pen
en 1675.
#. volſlaagen (3 ) aan- maar anderen we ning zyne geboorte verſchuld zy.

JII,TDeel.

l

Yy

Het

#

Het geharnaſte borſtbeeld des Prinſen, hebbende het hoofd met laurier bekranſt, ſtaat op de
eene zyde; binnen dit randſchrift:
WILHEL MUS A WIL HELMO.
WILLEM WILLEMS ZOON.
v

Op de dikte des pennings leeſt men deeze woorden:
GODT BE WAERT ZYN KOON IN CKLY KE HOOGHEYT DEN
HEERE PRINS VAN ORANJE.

Binnen eenen krans van oranje appelen en loof ſtaat, onder eenen bundel van zeven pylen, op
de andere zyde tot opſchrift:
HONOR ET DE CUS PATRIAE. 1675.
DE EER EN LUYS TER DES VADERLANDS. 1675.

Naadat deeze huyslyke zaaken aldus toen zich ook genoodzaakt vondt, om

waaren geregeld, vertrok de Prins naar voor de Françoizen zyne poorten te ope
(1) Reſol. (1) Brabant, om aan de hooge voornee nen. En ofwel de Maarſchalk van Krequi

# mens des Konings van Vrankryk het hoofd met eenige benden ſedert tot onderſtand

# te bieden. Want dees
CnCr,

1675. '
(2) Ge-

had niet alleen een

van het Franſche leger naar Duytſchland
zeer ontzaglyk leger op de grenzen van vertrok, zoo deed de Koning echter door
Nederland in 't veld gebragt, maar was den Markgraaf van Rochefort, nog den
ook, om daarover het bevel te voeren, eerſten van Zomermaand, Huy belegeren.
zelf in perſoon derwaart (2) gekomen. In deeze ſtad had de Markgraaf Migrelli,

# des By 't ſlot Kambreſis de wapenſchouw zyns Luytenant Kornel van 't regement van Pio,
jaar 674 legers hebbende gedaan,deed hy,den negen over omtrent vyfhonderd man het bevel, en
# tienden van Bloeimaand, door den Maar moeds genoeg om, de bedreygingen der
ſchalk van Krequi Dinant berennen. Deeze Françoiſen in den wind ſlaande, te betuy
plaats behoort onder 't Bisdom van Luyk, gen van zich tot het uyterſte te willen ver
is gelegen aan de rechter zyde der Maaze, weeren. Zulks den volgenden dag twee
in eene laagte, vyf mylen van Charlemont, beukeryen op eene (4) hoogte, die over (4) Ge
en even zoowyd van Namen, en wordt de ſtad heerſchte, wierden geſticht, en ſchied, des

door een bygelegen ſlot, 'tgene opeene rots
legt, beheerſcht. Zulks de inwoonders den
volgenden dag, als het geheele leger voor
de plaats was aangekomen, de poorten
(3) Gs-

hunner

ſtad openden. De aanvechtingen

daarvan zoodaanig de wal beſchooten, dat #r
die voor een groot gedeelte eerlang geveld Pag, 623.
lag, en de bezetting, uyt vreeze van afge
ſneeden te zullen worden,op't ſlot week. Den
vierden 's avonds wierden vervolgens, door

# des wierden dierhalven, den tweeëntwintig 'een Battaillon van't regement van Piedmont,
jaar 1674 ſten, tegens het ſlot begonnen, en in zes de loopgraaven tegens het zelve geopend,

# (3) dagen zoodaanig voortgezet, dat het | en

zelf de myneerder aan die plaatſe ge
hecht,
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hecht, daar de muur der ſtad zich met het eene myn vervaardigd, om den wal te 1675.

-

ſlot vereenigde. Wel is waar, dat die
van binnen hierop met vyftig man, door
honderd anderen onderſteud, eenen uytval
deeden, om den vyand vandaar te jaagen:

dat de Koning in perſoon het leger voor
die ſtad had bezigtigd, den Stedevoogd

maar de Franſchen ſtonden dien aanval

derhandeling tradt, en by verdrag het ſlot

doen opvliegen. Des maanden zy, naa
tot de overgaaf aan, welke hierop in on

#
handhaafden zich aldaar, en hadden inruymde. En 't zyn beyde deeze gemelde
chied. des uyt,
T:
-

-

# nietalleen het kanon (1) der bezettelingen

voordeelen, die tot het maaken van dit ge

en
1675 in 't kort t'onbruyk geſchooten, maarook denkſtuk aanleyding hebben gegeeven.
pag. 624

-

-

----

*-

j

Het kopſtuk des Franſchen Konings ſtaat op de voorzyde, omzoomd met het randſchrift van
deezen meergemelden tytel:
LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

Lodewrk DE GROOTE, ALLERCHRISTELTKS TE KONING.
De tegenzyde vertoont de rivier de Maas, die leunende op haare waterkruyk, met de eene hand
het wapenſchild van Dinant, en met de andere dat van Huy vaſthoudt: welke ſteden ook in 't ver
ſchiet gezien worden. In den bovenrand ſtaat tot opſchrift:
PROLATI AD MOSAM

IMPER II SECURITAS.

DE GERUSTHETD VAN HET UTTGEBRET DE GEBIED AAN
DE MAAS.

En, om te bewyzen waarin die beſtaat, leeſt men op den voorgrond:
DIO NANTUM ET HUY ONUM CAPTA MD CLXXV.

DINANZ EN HUr ING ENOMEN. 167f.

Door 't overgaan deezer twee ſteden gremont en la Roche, Markgraaf van Avré,
aan den Françoizen vondt Namen zich Vryheer van Willemont, en Ridder (3) (3), Maut.
niet weynig benard, van de gemeenſchap van 't Gulden vlies, door den Spaanſchen ##
met Luyk te water afgeſneeden, en ſcheen Koning wierdt aangeſteld. Hy was een 457.
den eerſten aanſtoot te zullen lyden. In 't Zoon van Aalbert Vorſt van Barbançon,

voorgaande jaar had het zynen Landvoogd

te Madrit overleeden, en van Maria Erf
dochter van Everhard Graaf van Avré.

(1) Deli- en Hoofdbaljuw (2) Aalbert François van
èè, des Croy, Graaf van Meege, en Ridder van Tot Vrouw nam hy, den zevenden van

# 't Guldenvlies, die Zoon was van François

Louwmaand des jaars zeſtienhonderd

# Graaf van Meege, door de dood verloo tweeënzeventig, Thereza Mauriques van
ren. In wiens plaats in dit jaar Oktaaf Lara, Zuſter van den Markgraaf van
van Ligne, Prins van Barbançon en het Aquilar in Spanje. Van de verſcheydene
Heylige Roomſche Ryk, Graaf van Ai Kinderen, by haar ſedert verwekt, hebben
Yy 2
w

ſlechts
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1675. ſlechts twee Dochters derypejaarenbereykt, getrouwd is.

Haar Vader Oktaaf van

TT te weeten Emanuële , naamaals Vrouw Barbançon, welke naamaals het ſlot van

van den Hertog van Arenberg, die in dit Namen tegens den Koning van Vrank
jaar den zesentwintigſten van Wintermaand ryk, ſtaande het daarvoor geſlaagen beleg,
gebooren wierdt: en Maria van Barban eenen geruymen tyd beſchermde, heeft
çon, omtrent twee jaaren ouder, welke voor zyn Vaderland in den veldſlag
eerſt met Izedorus Thomas van Kardona, by Landen den negenentwintigſten van
e

-

--

2)Delice

Markgraaf van Guadalaſta, Admiraal van Hooimaand des (2) jaars zeſtienhonderd- # #"
En.
Arragon, en dees den vierden van Oogſt drieënnegentig , het leeven verlooren .'; E:
III. pag.
-

maand des jaars zeſtienhonderdnegenenne wordende de gedachtenis zyner beveſti. #"
(t)Imhof gentig komende te overlyden, met (1) ginge tot Landvoogd van Namen o
#
Kaspar van Zuniga,
die in
jaar zeven
Imp.
"
p Proc. tienhonderd
Onderkoning
van't Galicië
was, deezen legpenning in dit zelfde jaar be
A

e

•

-

- een

waard.

fol. 3o2.

De eene zyde bevat zyn gekroond wapenſchild, het welke in vieren gedeeld is, en wier eerſte en
vierde deel beſtaat uyt dat van Ligne, zynde een roode opgaande dwarsbalk op een goud, en dat
van Barbançon, zynde drie roode leeuwen met goude kroonen en klaauwen op een zilver veld:
het tweede en derde deel beſtaat uyt eenen zilveren en rooden geruyten dwarsbalk op eenen gouden
grond, hebbende in 't midden, tot opperſchild dat van Arenberg, zynde drie goude mispelbloe

men op een rood veld. Ter wederzyden van dit wapen ziet men tweezeegetakken, evenals in den
rand deeze tytels:

N

OCTAvE, D U c D'ARENBERG, PRINcE DE BARBAN çoN, GO U vERNE UR
CAPITAINE GENERAL DE LA PR ov IN CE DE NAM U R.

o KTAAF HERTOG VAN ARENBERG, PRINS VAN BARBAN coN,
5
LAND VO OGD EN OPPER KRTGS BEVEL HEBB ER VAN 'T'
GEWEST VAN NA MEN.

De andere zyde bevat het gekroonde wapenſchild van 't gemelde Geweſt, binnen dit rand
ſchrift:

GECTo1Rs DES ESTATS DE NAMUR. 1675.
LEG PENNINGEN DER STAAT EN VAN NAMEN, 1675.

Eerlang echter bleek hem dat de Fran Markgraaf van Rochefort had doen be
ſche Koning het geenszins op deeze zyne rennen. Deeze plaats was tamelyk ge
aanbetrouwde ſtad gemunt had, want die, ſterkt, had onder het beleyd van den Prins
hebbende het ſlot van Falais, 't gene den Johan van Naſſou, omtrent tweeduyzend
Spaanſche buytzoekeren eene ſchuylplaats (4) welgeoefende ſoldaaten, midsgaders (4) Ge
(3) Ge-

verſtrekte, doen ſlechten, trok, den (3)

vyfhonderdlandluyden tot bezitting, doch #

#
Jaars
1074. negenden van Zomermaand, van Tanne wierdt door twee nabygelegene hoogten #t
-

en &#" op, en legerde zich op de hoogte van het beheerſcht. Van deeze begoſt men den Pag, 626.
reg 625 dorp Naye op de Maas, eene halve myl. veertienden van Zomermaand, de ſtad te
van Vizet, en even zooverre van Maa- beſchieten, en dien zelfden avond, onder

ſtricht, om het beleg van Limburg te dek- | de gunſt van dat vuur, de loopgraaven te
ken; welke ſtad hy te voore reeds door openen.

De belegerden ondertuſſchen

zeven- of achtduyzend man, onder den' verweerden zich moedig, op vertrouwen
'

Vd Il
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van door den Prins van Oranje te zullen gerplaats by Maaſtricht, trok den negen- 1675.
ontzet worden. Want ſtaande de belege tienden over twee bruggen by Vizet over

ring der twee voorige ſteden had zich het (1) de Maas, en ſloeg het leger te Neucha- #
ſteau by Dalem neder, om het voorneemen #
met het zelve, verſtaande het beleg van van den Prins van Oranje te verydelen. ###
Limburg, van Loven over Dieſt, Peer, Welke ondertuſſchen wel de verzochte "
verbonden leger in 't veld, en de Prins

en Weert naar Roermonde begeeven; om ruyterbenden van de Hertogen van Lotte
aldaar over de Maas te trekken, en het ringe, Sel, en Osnabrugge, doch ook,

ontzet te waagen. Met dat oogmerk nu gereed ſtaande om op te breeken, de
zondt hy den Overſte Eppe naar Bon aan tyding ontſing, hoe de belegeraars den

den Hertog van Lotteringe, om van den twintigſten, naa 't ſpringen van drie my
zelven eenen onderſtand van zeven- of acht nen ſtormenderhand nietalleen een bol
duyzend ruyters te verzoeken, om tegens werk hadden veroverd, maarook den Ste

de Franſche ruytery, in 't ontzetten der devoogd 's daags daarnaa genoodzaakt om
belegerde ſtad, beſtanding te weezen. het Verdrag van de overgaave der ſtad te
De Franſche Koning van alle deeze toe tekenen. Invoege het voorgenomen ont
bereydſels verwittigd, en hoe de zynen zet achterwege bleef, en de Françoizen
den zeſtienden dier maand, den bedekten

deswegen deeze twee penningen gemunt

weg reeds hadden veroverd, verliet zyne le

hebben.

I. Op de voorzyde ſtaat, binnen den gewoonlyken tytel, het kopſtuk des Franſchen Konings, (i) Ovid.
IV
Metam.
en een Pallasbeeld op de tegenzyde, 't gene in de ſlinker hand een ſchild houdt, waarop het hoofd lib.
van Meduza gezien wordt, het welke volgens het verdichtſel der Oude (z) Dichteren, de kracht van # o&
alles onbeweegelyk te maaken, en hier zinſpeelt op 't vruchtelooze gedrag van 't verbonden leger. #So y Sot
In de rechter hand voert het eene Muurkroon, wegens het winnen van Limburg, 't gene in 't

##

verſchiet gezien wordt, binnen dit om- en opſchrift:

ID,
b.2o8
V.&
y.

2C9,

REGE IN HostEs

SIGNA

oBvERTENTE, LIMBURGUM

CAPT U M. MDCLXXV.

LIMBURG, TERWrL DE KONING DEN VrAND EN HET HOOFDT
Boo Dz, GEWONNEN. 1675.

II. Het randſchrift van den tweeden, wiens cene zyde met 's Konings geharnaſt borſtbeeld be
ſtempeld is, is dusdaanig:
LUD ov 1 c Us XIIII,

De Gratia

FRA N c1 E, ET

NAVAR RAE REX.
III. Deel.

Zz

LO

182
1675.
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Lo DE WYK DE XIV, Doo R Go DS GENADE KONING VAN
VRANK RTK, EN NA VA R RE.

ovia , En dewyl Limburg gewonnen was, terwyl Koning Lodewyk aan 't verbonden heir het hoofd

#

boodt, 't gene uyt driederhande volken, te weeten Duytſchers, Spanjaards en Nederlanders be

#p Ix. ſtondt, ziet men dien Koning, op de andere zyde, als eenen Herkules verbeeld, welke met zyne
&# &92 knots den driehoofdigen Geryon (1) beſtrydt, onder dit randſchrift:
-

1rg.

#t.

UNUS TERGEMINUM. 1675.

Y7.2o2 &
203.

ALLEEN (BE VECHT HY) EEN EN DRIE VOUDIG EN 1675.

Sedert trok het Franſche leger naar Bra- u hiervoorgemelde Prins van Ligne, Onder
bant, en wierdt het overige van den veld- | koning (*) van Sicilië, tot demping van

(*) III. Deel
fol. 35.

togt, mids het zich in geenen veldſlag dien opſtand, zich met een kleyn gevolg en 36.
wilde inlaaten, met elkanders beweegingen van ſoldaaten derwaart begaf: en meenen
waar te neemen geſleeten. Te Meſſina | de zyn oogmerk te konnen bereyken, met
waaren ondertuſſchen zaaken voorgevallen, | de gemeente eeniger maate genoege te
welke, mids het part en deel dat de Veree geeven, ſtelde hy den geweezen Stede
nigde Geweſten in 't vervolg daarin naa voogd in 't ongelyk, en beval hem zich
men, ik my verpligt oordeel hier te mel naar Melazzo te begeeven. Voorts liet hy
den. Deeze ſtad, van overlang misnoegd de gevangens op vrye voeten ſtellen,
tegens den Spaanſchen Stedevoogd Lode de gebannenen wederkeeren, en ſcheen de

wyk del Ho-jo, had een- en andermaal ruſt aldus herſteld te hebben. Doch ze
haare klagten gedaan by den Koning, doch ker brief, aan den Koning geſchreeven,
geene voldoening erlangende, beſtondt de onderſchept zynde, waarin hy betuygde

# Raad der zelve, welke uyt vier (2) Leden voor eenen tyd ſlechts, mids de overmagt,
Prov.uniës van den Adel en twee van de Gemeente be

te hebben moeten toegeeven, maar dat hy

# ſtaat, by alle voorvallen het voorneemen eerlang hoopte de Meſſineezen, 't zy door

"-sºf

je Stedevoogds te dwarsboomen, en dees geweld, 't zy door vreeze te zullen t'on
(3)Baſnag.
weder alles aan te wenden, om dien Raad derbrengen, (3) ja zelf den afgezetten Ste Annal.
des

te vernietigen, met den Adel by 't Gemeen devoogd zeegepraalender wyze herſtellen, Prov.uniës
verdacht te maaken, alsof die de oorzaak zoo vloogen en de Adel en de burgers geza tomell I.
fol. 548.
der dierte van 't graan waare, het gene hy mentlyk te wapen, verſchanſten den toe
in 't geheym zelf verboodt derwaart te gang van 't Hof, en lieten het zelve van
brengen. Dit bragt de noodlydende ge verſcheydene kanten tegelyk beſtormen,
meente eyndelyk op de been, aan wier doch vonden alom zoo grooten tegen
hoofd zich de Stedevoogd ſtelde, zulks ſtand , dat zy weder moeſten aftrekken.

der Raadsheerenhuyzen in brand wierden En dewyl ondertuſſchen de tyd, voorwelken
geſtoken, zy zelfs ter venſteren van 't de Prins van Ligne tot Onderkoning aldaar
Raadhuys uytgeſmeeten, en eenige be was aangeſteld, verloopen, en hy zelf
veelen, tot begunſtiging der Burgeren, als hierdoor nu alom gehaat en dus onnut
onderanderen dat de Raad voortaan uyt was, vertrok hy, vandaar naar Milaan,
drie Edellieden en drie der Gemeente zou om 't bezit dier Landvoogdye te neemen:
de beſtaan, afgekondigd. Maar de dierte waarvan de gedachtenis op deezen penning
blyvende duuren, zoo vereenigde zich bewaard wordt, welken ik in de pen
eyndelyk de Adel en de Gemeente onder ningkaſſe van den Heer Willem Lormier in
ling tegens den Stedevoogd, invoege de 's Graavenhaage ontdekt heb.

De voorzyde, welke met des Prinſenbeeldeniſſe beſtempeld is, voert in den rand, deeze tytels:
CLAU
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CLAUDIUS, PRINCEPS A LIGNE, ET SAc R1 RoMAN1 IM PE R11,
MEDIOLAN I GUBER NA To R:

KLAUDIUS PRINS VAN LIGNE, EN 'T HETLIGE ROO MS CHE
RTK, LAND VOO GD VAN MILAAN.

Een zeylend oorlogſchip voert, op de tegenzyde, des Prinſen wapen, zynde een roode opgaan
de dwarsbalk, welke ook de geheele rugzyde doorſnydt. In den rand ſtaat zyne gewoonlyke
zinſpreuk:

(")# #"
-

QUO RES CUMQUE CADUNT, SEMPER LIN EA RECTA.
HOE DAANIG OOK DE ZAAKEN UrTVALLEN, AL TrD
L2CNVRECHT DOOR ZEE.

Ondertuſſchen ſloeg de Markgraaf van pen en zeſtien (2) galeijen voor de haven, (2)Hia.
Bayonne, Hoofdbevelhebber der galeijen, dus het aanbrengen van allen voorraad te Gedenkp.
naa het vertrek van den Prins van Ligne, het water verhinderden. Op deeze wyze ge- #"
gebied ter hand, en wierdt Don Diego de raakten de Meſſineezen eerlang in zeer den KIV.
Soria, Markgraaf van Krispano, tot Ste grooten nood, en hadden geene uytkomſt #.
devoogd van Meſſina benoemd: welke dan van de zyde van Vrankryk te hoopen. verſa.
wandelende in de voetſtappen van zynen 't Welke ook, om hen uyt die benaauwd

Voorganger de aangeſtelde Raadsheeren heyd te redden, den Hertog van Vivonne
ten Hoove ontbood, om hen gezamentlyk met negen oorlogſchepen, drie branders,
te doen ombrengen; het gene ook, zeker een fregat, en met bevel afzondt, om eene
lyk zoude geſchied zyn, zooniet de twee aanzienlyke vloot ſchepen, met allerhan
Zoons van den Raadsheer Kaffaro met den voorraad voorzien, naar die ſtad te

eene magt van volk waaren naar 't Hof
gevloogen, om of hunnen Vader te ont
zetten, of zyne dood te wreeken. Dus
wierdt de oorlog begonnen, de groote
Raad vergaderd, en door den zelven niet
alleen de Stedevoogd tot vyand der ſtad

#9: de tyding van hunne nadering
chaarden zich de Spaanſche ſchepen in
volle ſlagorde, om hen den doortogt te be
twiſten.

De Franſche Onderadmiraal du

Quesne weêrſtondt den eerſten aanval, (3) (3) Ge

temeerdewyl hy dapperonderſteund wierdt #

verklaard, maarook ieder, die ſlechts deel door den Hertog van Wivonne zelf. On- #*
aan 't voorgaande bewind gehad had, van dertuſſchen kwam ook de achterhoede der pag. 524,

zyne bediening afgezet. En ofwel de Mark Françoizen opſchieten, en wakkerde met

graaf van Bayonne ſedert eene algemeene

den wind dus ook hun moed; zulks de

tocs-, vergiffenis (1) liet afkondigen, zoo deed Spanjaards in wanorde, ja eyndelyk tot
ichieddes dit echter hunnen moedwil meer toe- dan eene verbaasde vlugt geraakten, en Meſſi
#* afneemen: invoege de Spanjaards zich na vervolgens geſpysd wierdt: waar
pag. 32%. alom verſterkten, de ſterkte Scalitta te van dees penning de gedachtenis be
lande inſlooten, en houdende twintig ſche W32It.

Op de voorzyde ſtaat het kopſtuk des Franſchen Konings, binnen zynen gewoonlyken tytel.
De tegenzyde vertoont eene vliegende Overwinning, houdende in de eene hand eenige koornaai
Zz z

ren. »
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1675. ren, en in de andere eene Laauwerkroon, boven de geſpysde ſtad, die beneden in 't verſchiet ge
- zien wordt. Het randſchrift luydt aldus:
ALIMENTA MESSANAE.

LE EVENSMIDDELEN AAN MESSINA GEB RAG7.

op den voorgrond dier zelfde zyde leeſt men voorts tot opſchrift:

HISPAN is AD FRETUM SICULUM DEVICTIS.
MD CL XXV.

DE SPANJAARDS IN DE ZEEËNGTE VAN

signLIË

O VERWONNEN. 1675.

Dus dreef alles in Sicilië over ſtier, en nacht alleen bequaam was om het gevecht
wierden de Spaanſche zaaken door neder te ſcheyden. De Ruyter ſedert met negen
laag op nederlaag dermaate geknakt, dat Spaanſche oorlogſchepen onder den Prins

het Spaanſche Hof te raade wierdt by de van Monteſarchio, verſterkt, en de Fran
(i) Brandt Staaten der Vereenigde Nederlanden (1) ſchen tot in de veertig aangegroeid, be
# aan te houden, teneynde zy eene oorlogs ſloot hy echter, mids zyn toegeſtaane tyd
#

vloot naar de Middelandſche zee zonden, verſcheenen was, weder naar 't Vaderland

om de weêrſpannelingen tot reden te bren te keeren, doch op de hoogte van 't ey
en. Het beleyd van deezen togt wierdt land (4) Gorgona opnieuws bevel van den (i) Brandt
den L. Admiraal de Ruyter opgedraagen; Prins van Oranje ontfangende, om nog #v van
die met achttien oorlogſchepen, zes ſnaau zes maanden ten dienſte der Spaanjaarden #
wen, vier branders, en twee behoeftſche in de Middelandſche zee te blyven, wend

pen, in Oogſtmaand deezes jaars zeekoos, de hy het ſtraks weer naar Napels en Siçi
en het naar de Middelandſche zee, tot het

lië, en zich voegende by de Spaanſche (5) (3) Brand,
vloot, kreeg den tweeëntwintigſten van #
eenige koopvaardyſchepen tot in de Midde Grasmaand de Franſche zeemagt in 't oog, fol. #.
landſche zee hebbende geleyd, zeylde hy welke zesendertig oorlogſchepen en vier
1676. den tweeden dag des jaars zeſtienhonderd branders ſterks was. Met deeze raakte
benaauwen van Meſſina, wendde.

Dus

- zesenzeventig naar 't naeuw of Faro van hy, hoewel vry zwakker van ſchepen en
Meſſina, geſtadig af- en aankruyſende, om bootsvolk, omtrent ten drie uuren naa
den verderen toevoer der Françoizen te be den middag, in een zeer ſtreng gevecht,
letten, welke den zevenden, dertig ſchepen ſtaande het welke, naadat het pas een half
ſterk, drie mylen t'zeewaart ontdekt wier uur geduurd had, een vyandlyke kanon
den. 't Was echter niet voor 's daags daar kogel den Admiraal de Ruyter het voor

ſº) Brandt aan, (2) mids de Franſchen het voordeel ſte meerendeel van den ſlinkeren voet weg
# van den wind hadden, dat de wederzydſche

nam, (6) en beyde de pypen in 't rechter (6) Brandt

#” ſchepen onderling in zoo hevig gevecht ge been, omtrent eene hand breedte boven #
raakten, dat, volgens de getuygenis van de den enkel, met zoo groote kneuzing aan #
(3) Brandt Ruyter, hy nooit diergelyk (3) had byge ſtukken ſloeg, dat hy eenen val deed ter

## woond.

Een- en andermaal hadden de hoogte van zeven voeten. Doch door dit
fol.94j. Franſchen getracht de Ruyter eenen bran ongeval lieten de zynen echter den moed
waaren
maar
der aan boord te zenden,

die

niet vallen, maar volhardden met die

telkens afgeweezen, en dus vruchteloos kloekmoedigheyd in het gevecht, dat
verbrand, ja ook een hunner oorlogſche de vyand om zeven uuren des avonds
pen in den grondgeſchooten. Integendeel was (7) afhieldt, en het op een vlugten ſtel- (7)Brandt
van

Leev.
i
een Nederlandſch ſchip zoodaanig gehaa de. Desona
Ruyter
beweerden de Fran- de
sonaangezien
vend, dat het onder't wegſleepen wegzonk. çoizen, volgens de getuygenis van deezen folgjf.
Invoege zoowel de een als de ander beweer penning, de overwinning behaald te heb
de de zeege bevochten te hebben, mids de ben.
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De voorzyde bevat des Konings kopſtuk, binnen deezen zynen gewoonlyken tytel :
LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

LODEWrK DE GROOTE, ALLE RCHRISTELTKS TE KO N' ING.

De rugzyde vertoont een Overwinningbeeld, ſtaande bovenop eenen ſtevenzuyl, belend met
verſcheydene vlaggen, en ander ſcheepstuyg. Het om- en opſchrift is:

DEVICTA HOSTIUM CLASSE, DUCE INTEREMPTO, AD
AUGU s T AM SICIL IAE. M DCLXXVI.
DE VLOOT DER VTAN DEN B2 AUGUSTA IN

sie ILIË,

VERSLAAGEN, EN HUN ADMIRAAL
GESNEUVELD. 1676.

Naa den vlugtenden vyand tot acht den beginne bereydwillig was, om ieder
(1)

uuren by maaneſchyn (1) vervolgd te heb te gehoorzaamen, zoo was hy naderhand
Brandt

Leeven

van de

Ruyter,

fol. 978.

ben, wendde het de Nederlandſche vloot

ebiedende minzaam, zonder echter zyne

naar Saragoſſa, zoo om de beſchaadigde evelen te zien verwaarloozen. Deeze
ſchepen te herſtellen, als om voor de ge zyne zachtmoedigheyd had hem alom be
vaarlyke wond van de Ruyter, die zich mind, evenals zyne ernſthaftigheyd by al

tot het zweeren ſtelde, de noodige hulp het ſcheepsvolk achtbaar gemaakt. Nooit
heeft iemand de ſcheepstucht beter gehand

middelen te bezorgen. Want men had in
't eerſt goede hoop tot de geneezing, maar
met of door de pyn der wonde en inzon
derheyd der breuke in 't rechter been
wierdt de Ruyter, den vierden of vyfden
dag, van eene koorts overvallen; die hem
bybleef, en zich van tyd tot tyd meeren
meer verhief: zulks zyne krachten oog

haafd, nooit heeft iemand in bequaamere

orde de vlooten ten ſtryde gevoerd, ge
duurende het gevecht onderhouden, en,
naa 't eyndigen van het zelve, weder afge

voerd, dan de Ruyter. In de heetſte ge
vechten was hy ſtoutmoedig, in de gevaa
ren onbelemmerd, en zynde zyns en zy
(9 Brandt ſchynlyk afnaamen ; (2) totdat hy, tuſ ner driften meeſter, ſcheen hy de onvoor
leev van ſchen negen en tien uuren des avonds zienſte ontmoetingen ylings tot zyn voor

#. van

den negenentwintigſten van Gras

maand, in het zeventigſte jaar zyns ouder
doms, den geeſt gaf. Dusdaanig was het
eynde van den voornaamſten Zeevoogd
zyner eeuwe, die, als zynde van laage af.
komſt, de werreld door zyn voorbeeld

overtuygd had, dat de krygshelden niet
door de hoogheyd hunner geboorte, maar
door 't uytvoeren der roemruchtige aan

ſlagen, in weerwil van hun verachtelyk
geboortelot, tot de voornaamſte eeramp
ten konnen opklimmen. Dus gelyk hy in
III.

Deel.

deel te konnen doen wenden.

Om alle

deeze zonderlinge krygsdeugden, wierdt
hy van alle Vorſten, ja van zyne vyanden
zelfs geëerd. Hierom had hem de Franſche
Brandt
(3) Koning met de Ridderordre van Sint (3)
Leev. van
Michiel beſchonken, en die van Spanje, op de Ruyter
de tyding van het laatſte gevecht, met fol. 53o.
den Hertoglyken (4) tytel, en eene jaar (4) Brandt
lykſche inkomſte van tweeduyzend dukaa Leev. van
de Ruyter
ten begiftigd. De Vereenigde Staaten ook, fol.
1 oo2
om 's Mans zoowel verdiende gedachtenis
(waare het moogelyk) nogmeer te vereeu
Aaa

wigen,

N E D E R LA N D SC H E
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1676. wigen, deeden door den Zeeraad te Am blyfſels des geſneuvelden Zeehelds te
t

ſterdam in de Nieuwe kerk eene zeer prach bezitten, maar de Heer Peter Françius,
(1) Brandt tige begraafplaats (1) van marmer, ter Leeraar der Hiſtoriën en Latynſche wel
#
de
Ruyter waarde (z) van tienduyzend guldens, op ſpreekendheyd, heeft in het Koor van de
# rechten, en daaronder zyn lighaam, 't ge Nieuwe kerk, dat geheel met rouw was
-

# ne gebalſemd te ſcheep naar 't Vader behangen, hem en zyne groote oorlogs
Gener.

land gevoerd was, met zoogroote plegtig daaden door 't uytſpreeken van een La

#

tynſch Lykdicht, meer dan elfhonderd
heden , als zyne
krygsdienſten verdiend hadden, ten koſte vaarzen lang, openlyk op eene uytnee
des Lands begraaven. Te Amſterdam in 't mende wyze gepreezen; ja men heeft
byzonder ſcheen men niet vernoegd met goedgevonden nog daarenboven, tot zyne
binnen zyne muuren de eerwaardige over eer, deezen gedenkpenning te maaken.

/

##

Het geharnaſte borſtbeeld van den geſneuvelden Admiraal, verſierd met de Ridderordre van Sint
Michiel ſtaat op het voorſtuk, en daarrondom in den rand dit tytelſchrift :

-

MICHAEL DE RUYTER, PROVINCIARUM CONFOEDERATARu M
BELGICAR u M ARCHITHALASSUS, DUX ET EQUES.
MICHIEL DE RU2 TER, ADMIRAAL DER WE REENIGDE
NEDERLANDSCHE GEWESTEN, HERTOG
EN RID DE R.

Op het ruggeſtuk ziet men eenen geweldigen ſcheepsſtryd verbeeld, en daaronder op den voor
grond dit woord tot opſchrift:

PUGNANDo.
AL STARTD EN DE.

Zyn leeven is door den Remonſtrant was gebooren. Want van jongs af onbe
ſchen Leeraar Gerard Brandt indiervoege twiſtbaare blyken van zynen edelen geeſt
beſchreeven, dat men mag twyfelen of de hebbende gegeeven, heeft hy acht jaaren
Ruyter meer door de pen van Brandt, of naa elkanderen zich, onder Philips van
Brandt door 't beſchryven van de Ruyters Limburg, zoo in de Wysbegeerte als Gods
leeven is vereeuwigd geworden. Zoo geleerdheyd geoefend, en by zyne kennis
(3) Leev. geleerde Vader had ook zoodanigen Zoon der Latynſche taale ook de Griekſche, (4) Lee
# Geº en Naamgenoot; (3) die hem, den zes Hebreeuwſche, (4) Franſche, en Engel Ven van
-

rard

Brandt.

#

den van Grasmaand des jaars zeſtienhon-|ſche gevoegd, doch vooral zich in die van Gerard
Brandt.
derdzevenenvyftig, in 't dorp Nieuwkoop zyn eygen Vaderland geoefend, en dus, pag. 6.
-

&

--

9

e

OIII
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(1) Lee
ven Van

Gerard
Brandt.
p2g. IO.

(2) Lee
ven van

-

Gerard

Brandt,
P28.23.

(3)Lee
Gerard
Brandt.

pag. 28.
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om in de zelve te vorderen, de geſchiede weezen. En waarlyk, eer vier maanden -dan
1676.
niſſen der jaaren zeſtienhonderdvier- en ſedert verſcheenen waaren, begoſt hy
vyfenzeventig beſchreeven. In de plaats zich, in 't midden van Slagtmaand, aan
zyns Broeders Kaspar (1) Brandt, wierdt CCDC ſleepende koorts niet wel te gevoelen 5
hy te Schoonhoove beroepen, ſtondt ook welke, hoewel niet zwaar, zyne krachten
de Remonſtrantſche gemeente te Dokkum ſleer, en hem, den eenentwintigſten van
eenen geheelen winter met zeer grooten Wintermaand des jaars zeſtienhonderddrie
toeloop ten dienſt, en wierdt ſedert, in 't ëntachtig, ten (4) half twee uuren naaden (4)Lee
drieëntwintigſte jaar zyns (2) ouderdoms, middag, in den ouderdom van zesentwin- #"
te Rotterdam tot Predikant dier Kerke tig jaaren en ruym acht maanden, uyt het Brandt.
aangeſteld: alwaar hy ook , om zyne leeven rukte , naalaatende eenen Zoon, P***
weérgalooze welſpreekendheyd zoogroo en eene Dochter. Zyn ontydig afſter

ten toeloop had, dat de kerk telkens als

ven V3n

II. Boek.

opgepropt was, en de toevloed tot zyn ge
hoor dagelyks meer toe- dan afnam. Heb
bende tot Gemaalin genomen Elizabet
Verduyn, (3) zag hy binnen twaalf maan
den alle vier zyne Medeleeraars door de
dood weggerukt, en voorſpelde daaruyt

ven is door Joachim Oudaan , Johan
Antonides , Peter Rabus , Jooſt van

Geel , en andere (5) voornaame Dich- (#
ters, in uytgegeevene Lyk- en Treur-Ge:
Brandt.
-

dichten

eenen verheeven trant be- # .

klaagd, evenals zyne gedachtenis door
deezen in 't licht gegeven penning ver
zelf eerlang het ook zyne beurt te zullen eeuwigd.

Zyn borſtbeeld ſtaat met mantel en bef op de voorzyde, omzoomd met dit randſchrift:
GE ERAARDT BRANDT DE JON GE, GE B ooREN VI. APR1 L
MD CLV II.

O v ER LEED EN XXI DECEMBER
MDCLXXXIII.

Boven de ſtad Rotterdam, gelegen aan de rivier de Maas, ziet men eene ondergaande zon ver
beeld; onder deeze twee dichtregels:

o LICHz vo L GEEs 71 o GEEs r vol VIER!
WAT STAAT UW ONDERGANG ONS DIE R.

Naadat de Ruyter door de ontfange te Meſſinaaangegroeid: zulks de Hertog van
wond buyten ſtaat geſteld, en 't gevecht Vivonne, die daarvan het opperbevel voer
ſedert ook geëyndigd was, nam de Onder de, verſtaande het omkomen van de Ruyter,
admiraal Kornelis de Haan het opper een beſluyt nam, om de Spaanſche en Ne
gebied der vloote by de hand, liet de Ad derlandſche vloot op te zoeken,ja in de ha
miraals vlag van zyn ſchip waaijen, en, ven van Palermo te bevechten. Met dit
om zich te herſtellen, het eerſt naar Sara oogmerk, den achtentwintigſten van Bloei
(6) Hiſt
Ge#p,
goſſa, doch, mids gebrek van 't noodige, maand, van Meſſina zynde vertrokken,
van Lode
wyk den

vervolgens vandaar naar Palermo wenden. ondekte hy, naa drie dagen zeylens, de

XIV.

De Franſche zeemagt was ondertuſſchen Nederlandſche en Spaanſche ſcheepsmagt,

ll. deel,
Pag. 15.4

tot achtentwintig ſchepen van oorlog, me welke van zyne aankomſt verwittigd zich
gen branders, en vyfentwintig (6) galeijen voor den mond der haven, in de gedaante

Velſa.

Aaa 2.

V3In

188

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

1676. van eene halve maan, ten ſtryde geſchaard alleen zyn ſchip, maarnog drie andere
had. Dees wierdt den tweeden van Zo Spaanſchen, alsook twee galeijen in brand,
mermaand, des morgens omtrent negen die om des Admiraals ſchip te redden te
uuren, met zoo uytgelaate razernye be dicht genaderd, en dus eerlang in 't zelfde
gonnen, dat alle de hoofdſtoffen ſcheenen gevaar bedraaid, tegelyk verteerden. Dee
dooreen gemengeld, de bygelegene bergen ze nederlaag der Spanjaarden ging vervol

door 't weêrgekaatſte geluyd der balderen gens over tot de Nederlanders: van welke
de kartouwen den ſtryd te verdubbelen, ja het ſchip Steenberge eerlang in volle vlam
Palermo zelf, ſchaamrood wegens het geraakte, en afdryvende nog twee anderen
vreeſlyk bloed vergieten, in de dikke van zynen landaardt deed verteeren.
duyſternis der opſtygende zwaveldampen Hierop weeken de overigen in de haven,
naadat zy hunne
op zyne grondſlagen te ſchudden. Naau en nam dus het
welyks was een half uur in zoo verwoed eygene brandſchepen aan 't vuur hadden
gevecht geſleeten, of de Spaanſche Onder ten beſte gegeeven, op dat ze den vyand
admiraal Jan Roko, zag eenen vyandlyken niet in handen vielen, zoo naadeelig een
brander onder de gunſt des winds zoo vin: eynde. Want, behalven den Spaanſchen
nig op hem afkomen, dat hy zynen kabel Admiraal Don Diëgo d'Ibarra was ook de
kapte, en het ongeluk had van door 't ge Nederlandſche Kornelis de Haan, de
weld van den ſtroom, op de kuſt te (1) Scheepshopman Middelland, en geen
vervallen. Dit toeval gaf den aanvalleren kleyn getal bootsvolk op de verbran
mocd; zulks zy de ſcheepsorde der Spaan de ſchepen geſneuveld , welker een
ſchen verbraaken, en door 't aanvoeren zyn buskruyd aangaande veele huyzen
van verſcheydene brandſchepen, de overige der ſtad groote fchaade (2) toebragt, (#)
Holl.
Merk
van dien landaardt insgelyks noodzaakten en door de ſplinters en weder neerſtorten
hunne kabels te kappen. Tweemaals had de bouten e nederlaag over het ove- 123.
den de Françoizen toegelegd om den Spaan rige der vloote niet weynig vergroot
ſchen Admiraal te verbranden, tweemaals te. Aan zoo volkome zeege zyn dee
had hy dat voorneemen verydeld, doch ze drie penningen hunne geboorte ver

#

-

ten derden maale aangeklampt raakte niet

A

ſchuld.

1. Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, 't gene op de voorzyde van den eerſten gezien
wordt, leeſt men in den rand deezen tytel:

LUDOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS.
LODEWYK DE GROOTE, ALLERCHRISTEL rKS TE KONING,
Op de rugzyde is een ſchip naar de wyze der Ouden verbeeld,

op wiens ſpiegel een werreldkloot

de
drie Franſche
leliën
voerende,
en Eſchrift:
door twee Engelen
getorſt,2 van eene nevensvliegende
li
winning
gekroond
wordt,
onder dit
gelen g
Over

ein

VIC.
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VICTORIA PAN ORMITANA.
PALERMO SCHE OVERWINNING.

Waarſchynelyk is het ook van deeze nederlaag, dat het bekende ſpreekwoord: hy is naar Paler
mo, dat is verlooren of omhals, herkomſtig is. Op den voorgrond leeſt men voorts:

DELETA HosTIUM CLAssE. 1676.

De vrANDL rke v.Loor VERNIELD 1676.
II. De tweede, die een legpenning, en uyt Meneſtrier (1)genomen is, voert op de eene zyde ##
des Konings gelaurierd kopſtuk, binnen deezen tytel :

du Roy

#.
n. 54-

LUDO VICUS MAGNUS REX.
KONING LOD EWTK DE GROOTE.

De andere zyde verbeeldt voorwaart eenige zinkende en brandende ſchepen, en in 't verſchiet,
onder eenige lelien, een zeylend ſchip, die teſamen het wapenſchild van Parys zyn. Het randſchrift
luydt aldus:
HISPAN IS ET BATAVIS AD PANORMUM DEVICTIS. -

DE SPANJAARDS EN HOLLANDERS BT PALERMO
O VERWONNEN.

III. De derde, dien ik indepenningkaſſe van den Heer Willem Lormier in 's Graavenhaage ge
vonden heb, verſchilt niet van den eerſten, dan alleen in de grootte, en dat op de rugzyde het
opſchrift van den eerſten hier in den bovenrand, en integendeel dit verſchillende op den voorgrond
ſtaat :

VICTORIA

PANORMITANA.

MDCLXXVI.

PALERMoscHE oVERWINNING. 1676.

III. Deel.

-

Bbb

BE

BES CH RY V ING
D E R

NEDERLANDSCHE

HISTORIPENNINGEN,
D Es DE R D EN DE E L s
DE R DE B o E K.
Et vermoogen der Weſtindi
ſche Maatſchappye was, ſedert
(*) II. Deel t
# het (*) verliezen van 't goud
fol. 293
# en ſuykerryke Brazil, zoodaa
en 38o.
#sen nig verminderd en afgenomen,
dat zy buyten ſtaat was om de zesmillioe
1676.

HEES

nen ſchatsuytmaakte. De algemeene ver
gadering dier nieuwe Maatſchappye, wel
ke de zes eerſte jaaren te Amſterdam
moeſt worden gehouden, mids de inwoon
ders dier ſtad vier negende deelen in de zel

ve hadden, den twaalfden van Louw
nen guldens, door haar eertyds opgeno maand des voorleeden jaars aldaar onder

men, den eygenaaren te konnen weder andere zaaken in overweeging hebbende
geeven: zulks de Algemeene Staaten reeds genomen, of men den Heer Johan Root,
voor twee jaaren, ziende dat de tyd der die totnogtoe Algemeen (*) Bewindsman

(*) Direc

aan haar vergunde Voorrechtsbrieven ver voor de oude Weſtindiſche Maatſchappy #
ſcheenen was, beſlooten die Maatſchappy

over de kuſten van Afrika en Guiné geweeſt."

(1) Reſol.

te vernietigen, en den twintigſten (1) van was, in dat bewind zoude laaten, of hem

de Staat
Gener.

Herfſtmaand des zelfden jaars weder eene terug roepen, zoo wierdt dit laatſte als

2o Sept.

nieuwe onder diergelyke Voorrechtsbrieven het oorbaarſte (4) vaſtgeſteld, doch echter (oReſo

1674.

op te rechten, om dus het overige, 'tgene

zonder de minſte quetſinge van zyn goe- #

hen nog in Afrika en Amerika overſchoot, den naam en faam. Invoege hy vervol- #h.
te bewaaren. Om echter ook de oude gens terug in 't Vaderland kwam, en, ter verg,
Deelgenooten en de ſchuldeyſchers onder naadat men over zyn achterſtallige maand. #"
derling te bevreedigen, wierdt goedgevon gelden, en verſchot in 't herwaart komen i6jk ante
den, dat de eerſtgemelden in deeze nieu

gedaan, bedraagende(s)tuſſchen de elf en #

we Maatſchappy zouden hebben vyftien twaalfduyzend guldens, had geraadpleegd, ##"
(2) Koop

guldens voor de honderd, die (2)zy in de de Vergadering goedvondt den geweezen #

handel

oude gehad hadden, dat de opſchietelin Bewindsman nietalleen zyn achterweezen #
gen van hun opgeſchooten geld dertig ten te voldoen, maarook door de Bewindheb- E#nen
honderd in de nieuwe zouden hebben, en bers der oude Maatſchappye, tot erkente- # poſt
de ſchuldeyſchers hun volle achterweezen. nis van zynen oprechten handel, daaren-#
Voorts, om den Koophandel te hervatten, boven nog een geſchenk,het zy in geld, het der #ol.
moeſt ieder oude Deelgenoot daarenboven |# iet anders, ter waarde van duyzend (6)#

van Am

ſterdam,

pag. 46o.

nog vier en degeldleeners acht van elke hem
dus nog byblyvende honderd guldens in
brengen : het welke honderdtwintigduy
(3) Koop
handel
van Am

ſterdam ,
Pag. 461.

# # aanbieden. Zulks hem #
e volgende gouden penning volgens dat Van Rººnen
# # #w# #".
den

zend guldens in geld, en met het gene deezes jaars, door de Bewindhebbers der G) Ko
zoo de oude Deelgenooten en geldleeners oude Maatſchappye, mids eenigen van de #op
als ſchuldeyſchers nog te goeds hadden, zelve by de nieuwe ook (7) in 't bewind #
ſterdam
teſamen (3) eene ſom van drieënzeſtig ton bleeven, is overhandigd geworden.
pag. #!
e
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cº |

#e
F,
#ce:
7
Sll ID in-ectetus \"
- A,
- --

Het

#
van Jan Root
it

ſtaat op de eene zyde, tuſſchen de eerſte letters van des zelfs
w

-

k

naam en dit opſchrift:
DOOR BEW IN THEBBEREN VAN DE OUDE WEST IN DISCHE

COMPAGNIE, AEN HAREN DIRECTEUR GENERAAL, DEN
12. XBE R 1676, GESCHONKEN.

Boven twee ſchepen der Weſtindiſche Maatſchappye, van welke het eene her-, en het an

dere derwaart zeylt, mids hy ſedert als Algemeen Bewindsman weder over Guiné wierdt aange
ſteld, en derwaart vertrok, ſtaat de volgende ſpreuk, zinſpeelende zoo op deeze gebieds verwiſſe
ling als op den naam van den Hoogen Bevelhebber, en waarom ook eenige letters grooter verbeeld
Zyn:

sIc OM NIA ROTAN T.

zoo DRAAIT ALLES.
Sedert het Zweedſche ryk, met zich voor
Vrankryk te verklaaren, was afgeſtapt van
het aangevaarde Middelaarſchap, om tuſ
ſchen die Kroon en alle de daartegens ver
bondene Moogendheden eenen algemeenen
Vreede uyt te werken, zoo was die gewigti

(2) Nieumeege tot de algemeene handel- (2) Reſol.
plaats, door alle de belanghebbende Vor- #t

met des te meer naadruks aangedrongen,
en hy als Middelaar door alle de ſtrydende
Moogendheden erkend en aangenomen.
Zyn Afgezant de Ridder Temple, daartoe
naar Holland zynde afgevaardigd, deedzyn
uyterſte beſt, op dat de onderlinge Afge
zanten de afgebrooke ſamenkomſt mogten
hervatten. Doch ondervindende dat de
Franſche Koning, naadat de Keyzer den
Kardinaalvan Furſtenberg te Keulen had laa
ten ligten, (1) ongeneegen was om ooit we
der zyne Gezanten derwaart te zenden,
zoo wierden ſedert de ſteden Breda,

gereed te houden, om op de eerſte aan- is Mey

ſten aangenomen. Hoewel de Staaten der 9 Maart

Vereenigde Geweſten ſtraks hierop de "73
Heeren van Beverning, van Odyk, en

van Haaren, tot hunne Gezanten (3) be- (3) Reſol.
ge zaak door den Koning van Engeland noemden, en die aanſchreeven van zich #"

(1)w.
Temple
Memor.

pag. 378.
& 379.

maaning derwaart te konnen vertrekken; *75.
mids men aldaar het huys van den Heer van
Palſterkamp met 'zyne tapyten tot hun (4) (4) Reſol.

gebruyk huurde, zoo weygerde echter de #"
Koning van Vrankryk nog zyne Gezanten 32 Nov.

derwaart te zenden, voor en aleer de ge- *****
vangengenomen Kardinaal van Furſtenberg

door den Keyzer op vrye voeten zoudege
ſteldzyn. En dewyl die zich daartoe althans
nog geheel onwillig verklaarde, betuygde
Vrankryk, volgens de getuygenis van
deezen legpenning, door het openen van
Meurs, Frankfoort, Kleef, en eenige an den veldtogt deezes jaars de oorlogsblixems
dere plaatſen voorgeſlaagen, doch eynde opnieuws weder te moeten in de hand vat
lyk met eenpaarige bewilliging de ſtad UCI).
Bb b 2.
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Het geharnaſte borſtbeeld des Franſchen Konings ſtaat op de voorzyde, binnen dit rand-

+

ſchrift:

FRAscia ET NAvAan z REx.

u

LUDov 1 cus XIIII, DE 1 GRATIA

Lo DE WrK DE XIV, Doo R GODS GE NA DE KONING VAN
VRANKRrK EN NAVARRE.
Op de andere zyde ziet men vier zeer dikke zwaveldampen opſtygen, waarboven dit randſchrift
-,
-

geleezen wordt:

-

CO GIMU R IN FUL MEN.

wr woRDEN zor HET BLIXEMEN GE NoodzAAkzº
voorts, om te weeten tot welk gebruyk dees legpenning gemaakt is, zoo ſtaat op den voor
grond:
TRESOR ROYAL. 1676.

voor De KoNINGL2 KE SCHATKAMER. 1676.
Door deeze vier zwaveldampen worden het byeentrekken der Spaanſche en Staat
de vier legers betekend, welke het oor ſche krygsbenden in Brabant verhaaſten;
logsvuur aan vier verſcheydene oorden werwaart de Prins, zynde hem door de
ſtonden om te voeren; en over Wier eer Staaten (2) geluk op zyne reyze ge- (2) Reſol.
ſte de Hertog van Luxemburg aan den wenſcht, den tienden van Grasmaand reeds #
Ryn, over het tweede de Hertog van Na was vertrokken. De Franſchen, hiervan ##
vailles in 't Rouſſillon, over het derde de bewuſt, verhaaſtten dierhalven temeer het 1676.
Maarſchalk van Rochefort aan de Maas en

beleg, en deeden den tweeden dag, naa
Sambre, evenals over het vierde, ruym het openen der loopgraaven, zoo gewel
vyftigduyzend mannen ſterk, de Koning dig vuur geeven, dat, eer 't nog avond
van Vrankryk zelf in perſoon op de gren was, de meeſte ſtormpaalen, midsgaders
zen van Nederland het bevel ſtondt te voe de borſtweeringen, zoo van een reduyt
ren. Met dit oogmerk vertrok zyne Ma en halvemaan als van den bedekten weg,

jeſteyt, den zeſtienden van Grasmaand, waaren verbryzeld en omverre (3) ge- (3) Holl.
van Parys, en kwam, den eenentwintig ſchooten. De bezettelingen echter, die Merkur.
ſten, in 't leger, 't gene vooraf door den den volgenden nacht over 't ondergezette #s.
(1) De Maarſchalk van Krequi (1) omtrent Kondé land in platbodemde ſchuytjens eenen on
#ncourt ſamengetrokken die ſtad vier dagen tevoore derſtand van driehonderd man ontfingen,

#" reeds berend had. Straks op de aankomſt

trachtten ſedert wel deeze ſchaade, zoo

XIV tom. des Konings wierden de omſchanſingen des veel doenlyk waare, op alle wyzen te

#* legers voltrokken, het zelve door opge herſtellen: doch den volgenden dag de
ſlaagene bruggen aaneengehecht, en, be
halven het vervaardigen der beukeryen,
nog dien zelfden avond de loopgraaven
van drie kanten tegens die ſtad geopend.
Het bericht van deeze onderneeming deed

werken even heftig wordende beſchooten,
zoo zaagen de aanvechters zich eerlang in
ſtaat om die, tuſſchen den vyf- en zesen

twintigſten, te konnen beſtormen. O
het losbranden van alle de beukeryen

#

ſchiedde
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ſchiedde dan de aanval langs drie kanten te ſche leger tot aan Bergen, om hen te red 1676.
gelyk, en met zoogoede uytkomſte, dat den, genaderd was, zich op de genade des
men nietalleen aan twee zyden met den Overwinnaars moeſt onderwerpen. Des
bedekten weg alle debuytenwerken innam, zyn tot lof des Franſchen Konings, die de
maar dat ook die, welke aan den derden bezetting krygsgevangen maakte en naar
oord met ſchuytjens, onder 't beleyd van Doornik verzondt, dees gedenk- en leg
den Maarſchalk van Krequi, over het on penning, zoo wegens Kondé veroverd,
derwater ſtaande land waaren aangevallen, als de gewoonlyke ſlagting der ſtore
(1) Holl. benevens alle de buytenwerken ook eene menderhand ingedrongene ſoldaaten be
Merkur.
te hebben , gemunt gewor
1676. pag poort der ſtad (1) overweldigden. Invoege
64.
de bezettelingen, onaangezien het Spaan CIl.

#ld

-
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I. Het kopſtuk des Franſchen Konings ſtaat op de voorzyde van den eerſten, omzoomd met
deeze tytelen :
LUDO VICUS

MAGNUs, REx

CHRISTIAN ISSIMUS.

LODEWrK DE GRoo TE, ALLERCHRISTELTKSTE KONING.
r

Boven drie waterkruyken, betekenende de drie rivieren de Schelde, Aiſne, en Haisne, met
welke de gewonne ſtad gemeenſchap heeft, ſtaat tuſſchen eenen palm- en lauriertak de Vreedeſtaf
van Merkuur, onder deeze ſpreuk, op de rugzyde:
VICTORIS CLEMEN TIA.

i:

DE GOED ER TIER EN HETD DES OVERWINNAARS.

Waarin nu deeze goedertierenheyd beſtaan heeft blykt uyt het opſchrift van den voor
grond:

coNDATUM VI CAPTun AB ExCIDIo SERVATu M.
-

MDCLXXVI.

-

HET STORMEN DE RHAND IN GENOMEN KONDE VAN DE
VERWOESTING BEVRTD. 1676.

-

-

II. De laatſte, die een legpenning is, voert rondom het kopſtuk van den Franſchen Koning in
den rand der eene zyde deezen verſchillenden tytel:
LUDO VICUS MAGNUS REX.

Ko NING LO DE WYK DE GROOTE.
III. Deel.

C cc
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De andere zyde heeft de zelfde verbeelding, doch in den bovenrand alleen dit byſchrift:
VICTORIS CLEMENTIA,

DE GoE DERTIERENHErD D Es o VERWINNAARS.
Naauwelyks waaren de opgeworpene Quivrain ook was opgebroken, om by de
werken voor de gewonne ſtad geſlecht, en Abtdy van Denain over de Schelde te
daarin eene bezetting van drieduyzend trekken, en zich in 't gezigt van Valen
man gelegd, of de Koning gafzynen Broe gyn, tot dekking van het beleg van Bou
der den Hertog van Orleans bevel, om chain, te legeren, rukte de Prins van
met de benden, die onder den Maarſchalk Oranje den negenden insgelyks met zyne
(1) Holl.
krygsmagt ten ſpoedigſte we
van (1) Krequi ſtonden, Bouchain te be
Merkur.
#g legeren. Dit wierdt dan den tweeden van der voort, invoege hy in den morgen van
79
Bloeimaand volbragt, en ſedert met het van den volgenden dag met zyn leger te
opwerpen der beſchanſingen, en vervaar genover het Franſche aankwam, waarop
Holl.
digen van den verderen toeſtel zooveel zy beyden aanſtonds (3) in ſlagorde ge (3)
Merkur.
ſchaard
wierden.
In
deeze
geſtalte
blee
ſpoeds gemaakt, dat den zesden de loop
1676. pag.
graaven wierden geopend, en naa twee da ven de twee legers, als ten ſtryde vaardig, 8
gen de beukeryen in ſtaat gebragt, om de dien geheelen en ook den volgenden dag,
plaats te konnen beſchieten. De Koning onder de wapenen: doch het zy zoowel
zelf, op dat de aanvechtingen des te ge de Koning als de Prins het aanvallen te
ruſter mogten worden voortgezet, nam op hachlyk oordeelde, het zy de laatſte ſedert

#

O

zich de zorg om met het overige des legers te raade wierdt om de behoudenis van
op de beweegingen des Prinſen van Oran eene ſtad, door 't waagen van eenen veld
je te paſſen. Welke op de tyding van dit ſlag het overige des lands niet in de waag

tweede beleg, den zevenden des avonds, ſchaal te zetten, immers kwam men tot
(4) Hou.
van Bergen in Henegouwe opbrak, en geen gevecht, maar ieder beſchanſte (4) Merkur.
achterlaatende den groven naaſleep, om zyn leger, om tegens eenen ſchielyken 1676. pag.
min belemmerd te weezen, den volgenden overval gedekt te zyn, 't gene ſedert van 81.
dag tuſſchen Perwelts en Bazekles, om de overgaave van Bouchain, naadat de
trent een uur van Kondé, zich met het loopgraaven zesdagen daarvoor geopend
(2) Holl. (2) Spaanſche en Staatſche leger neerſloeg. geweeſt waaren, gevolgd wierdt. Dit heeft
Merkur.
#g.
Doch op 't ingekomen bericht, dat de ook aanleyding tot het maaken van deeze
8o.
Koning met het zyne van Sebourg en penningen gegeeven.

I. De voorzyde van den eerſten vertoont des Franſchen Konings kopſtuk, binnen zynen ge

G)ovid. woonlyken tytel. De tegenzyde verbeeldt hem als eenen Perſeus,
Metam.
-

lib. IV.

y.8or

houdende met de rechter hand

het ſlangenhoofd van Meduſa, wiens aanzien zynen naderenden vyand van ſchrik doet verſtyven,

, en als in (5) ſteen veranderen : terwyl hy Bouchain, dat als eene om hulp ſmeekende vrouw,
&

8o2. & lib met eene torenkroon op 't
V.y. 18o. nen dit om- en opſchrift:

hoofd, hem ſtadsſleutel aanbiedt, in zyne beſcherming neemt, bin

& ſeqq.

HOSTE VIDENTE ET PER TERRITO BUCHEMIUM CAPTA.
MD CL XXVI.
BOU
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BoUCHAIN, IN 'T AANZIEN VAN DE N ZEER VERSCHRIKTEN
VrAND, ING ENOMEN. 1676.

II. Op het ruggeſtuk van den tweeden

#,

wiens voorſtuk en byſchriften aan die van den
lfde gedaante, doch met de ſlinker hand het
ſlangenhoofd van Meduſa aan eenen naderenden krygsman, zynde 't zinnebeeld van 't Nederland
eerſten gelyk zyn, ziet men zyne Majeſteyt in

Ze

ſche leger, vertoonen, en deezen daarop van ſchrik als verſtyven: 't gene gelegenheyd geeft om
met Bouchain, 't welke hier aan des Konings rechter zydé als eene bedrukte vrouw en met

de torenkroon op 't hoofd, verbeeld ſtaat, onder de gunſt van zyn getrok ken geweer, door te
gaan.

Sedert het

winnen van deeze ſtad bleef

naalden negentienden dier maand, uyt de

de Koning, tot in 't begin van Hooi ſchans over de ſcheepsbrug naar Philipsburg
maand, in Nederland , alswanneer hy, week. En ofwel de Keyzerſchen, naa 't
het oppergebied des legers in handen van veroveren dier ſterkte, ſtraks van Philips

den (1) Maarſchalk van Schomberg ſtellen burg zelf aftrokken, en vervolgens die
de, den vierden dier maand, terug naar van binnen de daarvoorgeſtichte werken
1676. pag.

(1) Holl.
Merk.

Vrankryk keerde, mids hy zich verbeeld ſlechtten, zoo maakte echter, de Prins
de, dat er, voor het overige van den Herman van Baden, terwyl de Hertog van
veldtogt niets hoofdzaakelyks ſtondt voor Lotteritige (4) met het groote Keyzerlyke (2) Holl.
te vallen, dewyl hy eerſt, onder 't beleyd leger den Françoizen het hoofd ſtondt te #
van den Maarſchalk van Lorge,acht ſlagor bieden, den noodigen toeſtel om met de #" "
(2) Holl. dens te voet (2) en vyfentwintig te paarde, overige Ryksvolken, die by Heylbron
Merk.
1676. pag. vandaar naar den Bovenryn, en ſedert nog vergaderd wierden, die ſtad andermaal te

I3 I

eenen tweeden onderſtand, onder den

81.

--ik.'

belegeren. Dit geſchiedde echter niet

Maarſchalk van Krequi, naar Lotteringe voor in Zomermaand, alswanneer de loop
had gezonden, om tegens de Duytſchers graaven, tuſſchen den vier- en vyfentwin

beſtandig te weezen. Deeze, in 't begin

(5) Holl.
tigſten (5) 's nachts, wierden geopend. #

van Bloeimaand, uyt hunne winterlegerin Die van binnen ondertuſſchen verweerden

#g.

gen zynde getoogen, hadden niet alleen zich moedig; op hoope van door den Her-111.
Philipsburg, berend, maarook het beleg
voor des zelfs Overrynſche ſchans geſlaa
gen. Den tienden van Bloeimaand waaren
de belegeraars des nachts zoozeer met hun
ne aanvechtingen gevorderd, dat zy eene
reduyt beſtormden, en die, met verlies

tog van Luxemburg te zullen ontzet wor

den : en waarlyk wendde de Franſche
Hoofdbevelhebber met dat oogmerk ver
ſcheydene poogingen aan, doch welke al
le (6) vruchteloos afliepen, zulks die wel (6)Holl.

geſterkte ſtad by Verdrag, op den negen- #,

van drie Hopluyden en tachtig ſoldaaten, den van Herfſtmaand deezes jaars ge- #*"
veroverden. Ondertuſſchen wierden de ſlooten, den Duyſche krygsvolken, acht (7)Reſol.
(3) Holl.

werken geſtaadig en met dat geluk voortge

dagen daarnaa, (7) wierdt ingeruymd: #"

Merk.

zet, dat de daarin leggende (3) bezetting waarvan de gedachtenis op deezen penning #t.
1676. pag.

84.

ziende alles ten ſtorm vaardig, des nachts

bewaard wordt.

Ccc 2
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De eene zyde bevat nevens het jaar 1676. de ſtad Philipsburg, en zyne Overrynſche ſchans, en
de andere zyde dit Hoogduytſche opſchrift:
VON DER RÖM1scHER KAIs ER L1 cHER MAIE STAT
UND DES HEY L1 G EN RöM1 sc H EN REICHS WEG EN,
BELAGERT UND EROBERT,
IM JAHR 1676. DEN 7. UND 17. SEPTEMBER:
VAN DER ROOMSCHE EN KErZ
ERL rKE MAj ESTETT
EN DES HETLIG EN ROOMSCHEN RTKS WE GE,

BE LEGERD EN VERO VERD,

IN 'T JAAR 1676. DEN 7. OF 17. VAN HERFSTMAAND.

Dit beleg van Philipsburg, en dat het dene buytenwerken een- en andermaal be
Franſche leger, door den eenen en anderen ſtormd wierden, zoo betoonden de Fran
derwaart gezonden onderſtand, in Neder
bekommeringe voor
land zoo merkelyk verzwakt was, noopte ſchen echter weynig
bele
gerde plaats, maar van zins te zyn
den Prins van Oranje, om Maaſtricht nog de
voor het eynde van den veldtogt te bele om eerſt Arië aan te taſten, en dat gewon
nen hebben

daar

het ontzette

naa op
n
geren. Invoege deeze ſterke ſtad, onaan van Maaſtricde,
ht te denken. De ſtad Arië,
gezien die van eene bezetting van omtrent gelegen op de uyterſte grenzen van Artois,
zesduyzend man, onder het beleyd van
Kalvo, voorzien was, zich ten derden da was wel geſterkt, en dus aan haare behou

denis den Spanjaarden niet weynig gele
ge, naadat de Koning van Vrankryk te lgen
. De Maarſchalk van Humieres kreeg
rug naar zyn Hof verreysd was, aan de
Brabantſche zyde door de Staatſche en tot de uytvoering van deeze onderneeming
Engelſche benden, en aan de Wykſche het bevel, terwyl die van Schomberg,
door de Duytſchen, berend zag. De met het overige Franſche leger, het beleg

tegens de onderneemingen van den Spaan
ſchen Landvoogd Villahermoza ſtondt
te dekken. Den vierentwintigſten van
Hooimaand wierden de loopgraaven (3) (3)Hiſt.
voo
r de ſchans van Sint François , wel- GedºnkP.
derSt
aaten door de week in alle kerken den Hemel
Gener.
#july om eene ſpoedige verovering van zoo ge ke de ſtad dekte, geopend, maar de be- #"
zetting verliet die den volgenden dag, #V.
#16. wigtige ſtad te bidden: waartoe de Prins zul
ks de belegeraars toen de ſtad zelve aan- #.
poogin
uyte
Ora
Vereenigde Staaten, weetende de aangele
genheyd deezer onderneeminge, gaaven
ondertuſſchen, een plakaat in 't licht, van
(r) Reſol. nietalleen des Zondags , maarook (1)
-

-

rſte
van
nje zyne
gen aan taſtten, des nachts van den negenentwin-verſa.
wendde, ja zynen perſoon niet ontzag, tigſ
den bedekten weg en een hoorn
(9Reſol zulks hy zelf gequetſt, en deswegen (2) werten
ſto
rmenderhand vermeeſterden, ja
k
der Staat door den Staat beklaagd en aangemaand

#
1676

wierdt, om in 't vervolg zyn dierbaar lee dus eene plaats, beroemd door twee zeer
ven niet zoo ligt in de waagſchaal te ſtel ſtraffe voorheen uytgeſtaane (*) belegerin- Gyn pa
gen, in vyf dagen naa't openen der loop- #s.
len. Hoewel de loopgraaven den negen gra
aven, tot de overgaaf dwongen ; aan en 261.
tienden van Hooimaand geopend, de ſtad
k bekomen voordeel dees penning zyne
ſedert zeer heftig beſchooten, en verſchey wel
geboorte verſchuld is.
Het
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Het kopſtuk des Franſchen Konings ſtaat, op de voorzyde, binnen deezen zynen

gewoonlyken

tytel:
LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

LoDE WrK DE GRoöTE, ALLERCHRISTEL rKS TE KoNING.
Eene voortrennende Overwinning, rukt in 't voorbygaan de muurkroon van het hoofd eener op
de aarde zittende vrouwe, die het zinnebeeld der veroverde ſtad is, welke in 't verſchiet gezien
wordt, onder dit randſchrift:
TRANSE UNT IS EXER CITUS EXPEDITIO.
KR2 GSVER RICHTING VAN 'T VOORBTTREKKEN DE LEG ER.
r

Welke nu deeze krygsverrichting

geweeſt

zy, geeft dit opſchrift van den voorgrond te ken

InCIn E

ARIA CAPTA.

MD CL XXVI.

ARIË VEROVER D. 1676.
Ondertuſſchen ging het beleg van Maa maan; onaangezien de geduurige uytval
len, die de bezettelingen byna dagelyks

ſtricht zynen gang; 't gene, hoe heftig
aangevochten, echter kloeker verdeedigd
wierdt. De Engelſchen beſtormden met
veel dapperheyd een- en andermaal het
bolwerk van den Dolfyn, op den dertig
ſten dier maand, ja hadden het geluk van
dat, ten koſte van veel bloeds, eyndelyk
in te neemen: doch de belegerden, eer
de beſchanſingen voltrokken waaren, vielen
met groote verwoedheyd op de ingedron
genen uyt, en dwongen die den ingenoo
men grond weder met zeer groot verlies te

deeden. Den elfden had de Prins van
Oranje het geluk van een gedeelte van
den bedekten weg, naa eenen bloedigen

ſtorm, aan de ſlinker hand, en 's daags
daaraan in eenen tweeden het overige aan
de rechter hand

te veroveren.

Toen

goldt het een bylegen hoornwerk, waar

op, (2) den zesentwintigſten van Oogſt

(2) Holl.

maand, de ſtorm met zoo groote verwoed Merkur.
pag.
heyd wierdt ondernomen, dat door 't 1676.
16o..
bloed vergieten de hartstochten veeleer
verlaaten. Sedert wierdt echter de ſtorm meerder opgewekt dan verzaadigd wierden,
(1) Holl. op dat bolwerk, den (1) vierden van en men dus niemand zyne ſtandplaats dan
Merk.
1676. pag. Oogſtmaand, hervat, en ofwel de aanval tegelyk met zyn leeven verliezen zag.
lers, naa het veroverd te hebben, door 't Zulks de aanvallers, onaangezien zy door
156.
ſpringen eener myne, meeſt leevendig on verſcheydene afgeſteegene ruyters en an
# de nederſtortende aarde begraaven dere hulpbenden telkens onderſteund wier
wierden, zoo wierden de weynige overge den, zich eyndelyk genoodzaakt vonden
bleevenen echter ſtraks onderſteund, en met geen kleyn verlies weder af te trek
dus deeze ſtandplaats in bezit gehouden. ken. Ondertuſſchen was het Franſche le
Sedert dit geluk naderden de belegeraars ger met verſcheydene nieuwe benden ver
te ſterker den bedekten weg, midsgaders ſterkt, en tot by Tongeren afgezakt, om
zeker
, en bygelege
III.hoornwerk
Deel.
ygeleg halve 't ontzet te waagen: te meer, mids de be
D dd

leger
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legerden door 't doen van verſcheydene deelde om den Françoizen het inwerpen
noodſchooten en andere tekens hun gevaar van onderſtand aan de zyde van Wyk te

hadden te kennen gegeeven. In deezen

beletten.

Dierhalven wierden des nachts

toeſtand beriep de Prins den Hoogen de gequetſtcn, 't geſchut, en verdere toe
krygsraad: by welken men in overwee ſtel ingeſcheept, om naar Roermonde ge
ging bragt, of men had eenen veldſlag te voerd te worden: doch de vaartuygen,
waagen, of de belegering op te breeken. te zwaar zynde gelaaden, raakten door 't (1) Holl.
Dit laatſte, onaangezien men met de aan laage water meeſt (1) vaſt aan den grond, Merkur.
1676.
vechtingen zooverre gevorderd was, en vervolgens, mids het aftrekken des le pag.
161.
wierdt beſlooten en uytgevoerd, mids men gers, in handen van den vyand, die we
het leger door de geduurige ſtormen zoo gens dit ontzetten van Maaſtricht den vol
daanig verzwakt, en dus buyten ſtaat oor genden penning gemaakt heeft.

Het ruggeſtuk van deezen penning, die het zelfde voorſtuk als de voorgaande heeft, vertoont
Vrankryk, in de gedaante van de Godinne Pallas, houdende met de rechter hand eene ſpies, en met
de ſlinker het wapenſchild van dat ryk, binnen dit om- en opſchrift:
'
PULSIS AD MOSAM BATAVIS, TRAJECToo U E LIBERAT o.
MDCLXXVI.

De HoLLANDERS AAN DE MAAs VERJAAGD, EN
MAASTRICHT ONTZET 1676.

Dit waaren de krygsverrichtingen dee Niet zoodra was de tyding van deeze ver
zes jaars te lande: wat 'er ondertuſſchen liezen in Vrankryk gekomen, of de Ko
te water is voorgevallen ſtaat ons nu te ning zondt den Graaf van Eſtrées met zes
beſchouwen, en overzulks van den oorlogſchepen en vier fregatten derwaart,
ſcheepstogt van Jakob Binkes een begin te om, waare 't moogelyk, de verloorene
maaken. Dees was, in 't begin van Len landen te herwinnen. In Wynmaand
temaand, met eenige oorlogſchepen naar zynde van Breſt vertrokken, kwam hy,
Amerika tegens de Franſche volkplantin naa drie maanden zeylens, voor Kaijana,
gen gezonden, en den vierden van Bloei wiens veſtingwerken hy niet weynig ver
maand voor 't Eyland Kaijana gekomen, beterd, en met zesentwintig ſtukken ge
't gene op de Zuydkuſt van Amerika leg ſchuts beplant zag. Desonaagezien liet
gende zich naar 't Noorde uytſtrekt. hy vyf zyner ſchepen zeerdigt naderen,
Te vergeefſch de ſterkte Sint Michiel heb achthonderd man aan land ſtappen, en des
bende doen opeyſchen, liet hy omtrent nachts de ſterkte van twee kanten, heb
elfhonderd der zynen landen, en met dat bende die te vergeefſch den negentienden

geluk de zelve aantaſten, dat de bezetting (3) van Wintermaand opgeëyſcht, beſtor ##
iſt. van
zich op genade overgaf. Toen wendde men. De bezetting had wel beſtemd zich Holl.
III. deel,
hy het naar de Antilles of Vooreylanden, moedig te gedraagen; doch binnen een Pag.
I54
en verraſte het eyland Mariegalante, wel half uur was zy genoodzaakt zich als
kers ſterkte zich, den eerſten van Zomer krygsgevangen aan de Françoizen over te
(2) Neuv. maand, onderwierp : en hoewel hy het geven: welke in deeze geheele ondernee
Hiſt, van
zelfde (2) geluk niet had te Guardeloupe, ming niet meer dan achtendertig man ver
Holl.
III. deel, zoo vertoonde hy zich echter ſedert voor looren hadden, en dus verheugd zynde
pag. I 53 het eyland Sint Maarten, 't welke hy ins over het herwinnen van dit eyland, dee
gelyks, naa eenigen tegenſtand, den drie zen gedenkpenning ter vereeuwiging van dit
entwintigſten dier maand bemagtigde. zonderlinge geluk naamaals gemunt hebben.
Het
-
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Het kopſtuk des Franſchen Konings ſtaat op de voorzyde, omzoomd met deezen zynen ge
woonlyken tytel:

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEW1 K DE GROOTE,

ALLERCHRISTEL rKs Te KoNING.

. De tegenzyde vertoont den Zeegod Neptuyn op zyne zeekarre, voerende in de rechter hand
den opgeheeven drietand tegens de herwonne ſterkte, en in de andere een Franſch vaandel, nevens
dit om- en opſchrift:
BATAVIS CAESIS, CAY ANA QUE RECUPERATA.
MD CLXXVI.

De HoLLANDERS GESLAAG EN, EN KATJANA
HER WONNEN. 1676.

Weezendlyker waaren de voordeelen,
die de Koning van Deenemarke, in dit
jaar, aan verſcheydene oorden op de
Zweeden behaalde. Bytyds had zyne Ma
jeſteyt, naadat zy met de hulpe van de
Munſterſchen en Lunenburgſchen , door
(1) Holl.
Merkur.

1676. pag.
IO.

(2) Holl.
Merk.

1676. pag.
70.

de

-

landing by Klinthaven geſchiedde,

al

waar de Graaf van Oxenſtern met (4) zes- (4) Holi
honderd Zweeden geſchaard ſtondt, en

-

den Deenen de landing poogde te betwis
ten. Doch die wierdt desonaangezien
volvoerd, de Zweeden vervolgens aange
, en eyndelyk op de vlugt ge
gegreepen
,
e
eene langwylig inſluyting op den (1)
ks was dit verricht, of
Naauwely
bragt.
zevenden dag deezes jaars Karelsburg tot
de overgaaf had gedwongen, verſcheyde de inwoonders kwaamen in groote menig
nebenden by Kroonenburg doen verzame te te voorſchyn, en betuygden zich ver
len, en een goed getal oorlogſchepen te heugd van weder onder hunnen ouden
Koppenhage toetakelen, van welke twaalf, Vorſt te zyn gekomen, ja booden des
onder (2) 't beleyd van den Admiraal Ni hunne paarden en wagens den Deenen ten
klaas Juël, in 't midden van Grasmaand, dienſte aan: wier vloot den tienden naar

naar 't eyland Ruge in zee ſtaaken. Hier Wisbyzeylde,en met groot geweld deszelfs
wierdt eenig volk aan land gezet, om dat ſlot, dat op eene harde rots gelegen en met
te vermeeſteren, maar het ontmoette in 't dikke muuren voorzien is, den volgenden

uytvoeren zoo grooten tegenſtand, dat de dag beſtondt te beſchieten. Naadat hier

eenige (5) uuren waaren geſleeten, (3)Holl.
gelande manſchap genoodzaakt was on mede
verrichter zaake naar de vloot te keeren : liet de Overſte Marten door eenen Trom-Merk
welke met nog acht ſchepen ſedert ver ſlaager de bezetting van 't ſlot tot de over
ſterkt het, den achtſten van Bloeimaand, gaave aanmaanen.

(3) Holl.
Merkur.

1676.
pag. 9o.

Hiertoe betuygde die
naar Gothland (3) wendde; naadat ze, bereyd te zyn, mids dat de zelve op billy
zes dagen te voore, van twee Zweedſche ke voorwaarden geſchiedde. Dierhalven

oorlogſchepen het eene genomen, en het

wierdt de Onderadmiraal Chriſtiaan Biel

andere verbrand had. Met den avond ke, benevens nog drie anderen, naar 't
van den achtſten van Bloeimaand, kwam ſlot gezonden; daar nog dien zelfden dag

ze op de kuſt van Gothland, zulks het het Verdrag der overgaave gerekend
niet voor den volgenden morgen was, dat l wierdt. Uyt krachte van 't welke de
D dd 2
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1676. Zweeden
den volgenden
met het
| heeft, metWelk
zeergroote
vreugde
af. Merk.
(*) Holl.
GERET
ſlot, dat geheele
(1) Landdag,
verlieten,
en |leyden.
wederkeeren
van (2)Goth1676. pag.

#ten de inwoonders den eed van getrouwheyd | land onder Deenemarke aanleyding tot het 93.
ener.

#y
1676.

aan den Koning van Deenemarke, onder maaken van deeze twee penningen heeft
wiens heerſchappy het eertyds geſtaan gegeeven.

I. Op de voorzyde van den eerſten is het geharnaſte bovenlyf van den Koning van Deenemar
ke, tuſſchen verſcheydene wapenen, zonder randſchrift, en op de tegenzyde het Amelandſche

#

#* lam (3), verbeeld, 'tgene het wapen van 't Geweſt in eenen wimpelvoert, onder dit randſchrift:
97.

AD DOMINUM PATRIAMQUE REDIT.
HET KEERT WEDER TOT ZTNEN HEER EN 'T
*

-

VADER LAND.

--

Op den voorgrond ſtaat, naar de oude tydsrekening, de dag, maand en 't jaar, wanneer dit ge
ſchied is, op deeze wyze uytgedrukt:
I. MA II. ANNO 1676.

DEN EERST EN VAN BLOE IMAAND: IN 'T JAAR 1676.
II. De tweede, die het zelfde ruggeſtuk heeft, vertoont op het voorſtuk het gelaurierde borſt
beeld van den Deenſchen Koning in 't harnas, binnen deeze tytels:
CHRISTIAN US V, D E 1 GRAT 1 A DAN IAE ET
NOR VEG IAE REX.

cHRISTIAAN

DE V, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

DE ENEMARKE EN NOORWE EG E.
De

H IS TO R IP EN N IN GE N,
De blydſchap over 't herwinnen van
Gothland wierdt eerlang door eene niet
min gunſtige tyding uyt Noorweege ver
groot. Hier voerde de natuurlyke Broe
der des Konings, Graaf Ulrik Frederik
Guldenleeuw, als Landvoogd het gebied,
en had het geluk van met de aldaar verga
derde Deenſche krygsbenden (1) de by

III. Boek.
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hadden ten beſte gegeeven, en ſlechts 1676.
eene bezetting in 't ſlot achtergelaaten.
Deeze ſtad is van eene zeergroote aange

legenheyd, mids de zelve op de punt van

twee rivieren legt, welke uyt het Wen
nermeer door 't gebergte loopende in de
Noordzee uytwateren, en haar als omrin
(1) Holl.
gen. Zy is daarenboven met een ſlot, met
Merk.
Ouiſtrumbroe
verſchanſte
Zweeden,
in
't
grachten, hoewel maar tien voeten breed, en
1676. pag.
148.
midden van Zomermaand, te verjaagen, met dubbele borſtweeren voorzien, die met
de ſtad Oddewald in te neemen, en ver hechte ſtormpaalen digt bezet zyn, en van
volgens de aftrekkende vyanden onver zoo grooten omtrek, dat er (3) een ge. E"
moeid op de hielen te volgen. Deeze on heel leger gemaklyk in kan ſtaan. Met den 1676. pagi
dertuſſchen hun uyterſte beſt doende om morgenſtond van den zesentwintigſten van ***
het verder indringen der Deenen te belet Zomermaand, vertoonden zich de Deen
ten, ſtaaken bytyds den brand in hunne ſche benden voor het bezet gelaaten ſlot
brugge: doch desonaangezien vonden de van Wennersburg, en lieten dat door eenen
Deenen een middel uyt om, onder 't ſterk Trompetter andermaals opeyſchen. De

ſchieten, het geſtichte vuur te bluſſchen, Overſte Lillie voerde in 't zelve het ge
de halfverbrandde brug te herſtellen, en, bied, en betuygde, op deeze aanmaaning,
daarover getrokken zynde, de aftrekken liever nu met den degen in den vuyſt als
de Zweeden tot hunne groote brug, die een krygsman, dan naamaals, om zyne
over de Elve by Gottenburg legt, te ver lafhartigheyd, wegens het overgeeven der

volgen. En hoewel die ter wederzyden

ſterkte door beuls handen het leeven te

door eene ſterke ſchans gedekt was, zoo willen verliezen; ten waare men hem en
ſtaaken zy echter de tuſſchenleggende zyne bezettinge met pak en zak vryen
brug mede in brand, en trokken eynde uyttogt gunde. Dit wierdt hem toege
lyk hunne bezetting uyt de beſchanſing ſtaan, doch mids dat de gemeenen hunne
over den vloed. Dit voorbaarig wyken, pakkaadje achterlieten, en daarop het ſlot
en de dikke opgaande damp gaf den Dee door de Zweeden aan de Deenen inge
nen andermaal gelegenheyd om den ge ruymd. Aan het winnen van zoo gewigtige
ſtichten brand te leſſchen, en dus over

ſtad, waarvan de Koning den Vereenigde (oReſot.

(2) Holl.

dien ſtroom , ja voor (2) Wennersburg Geweſten by(4) brieven kennis gaf, en door der Staat,
Merk.
wierdt, ##
1676- pag zelf te geraaken, wiens huyzen de Zwee de zelve daarmede geluk
I49
den mede aan 't vuur, voor 't aftrekken, is dees penning zyne geboorte verſchuld. 1676.

#

De gewonne ſtad Wennersburg benevens zyn ſlot zyn op de eene zyde, onder dit randſchrift,
afgebeeld:
HIC TRANSI IT IN VIA VIRTUS.

HIER IS DE DAP PER HET D DOOR ONGE BAAN DE
WEG EN GE TOOGE N.

Op eenen pylaar, welke den Noordſchen leeuw draagt, leeſt men, op de andere zyde, dit op
ſchrift:

III, TDeel.
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E 676.

CHRISTIAN o V,

P1o, AUGUs ro, FE L1 c1 o U E PAT R 1 PAT RIAE,
OB VENNERSBURG U M ZUE Co R U M CAPT U M
ABUL DAR 1 co FRID ER 1 co GULDEN LEV 1 o.

XXVI JUN11: MDCLXXVI.

AAN CHRISTIAAN DEN V,

DEN GOD VRUCHTIGEN, DOOR LUCHTIGEN, EN GELUKKIGEN
VA DER DES VADERLANDS,
WEG ENS HET WINNEN VAN WINNERSBURG
IN ZWEEDE

DOOR ULRIK FREDERIK GULD EN LEEUW

DEN 26. VAN

zomermaand,

1676.

Ondertuſſchen had de Deenſche vloot,
naa 't herwinnen van Gothland, en met

landmagt, omtrent negenduyzend voet
gaſten en even zooveele ruyters ſterk, (2) (3)Holl.

zes zoo eygene als Nederlandſche ſchepen

verzeld van zynen Broeder, by het dorp #

verſterkt, in 't begin van Zomermaand de Raa tuſſchen Landskroon en Helzingburg, ## #'s.
Zweedſche ſcheepsmagt ontdekt, en den den negenden van Hooimaand, in Schoone 147
vierden met de zelve eene (1) zeer ſcher te landen. Naadat het geſchut den vol

pe ontmoeting gehad. Op welke tyding genden dag ontſcheept was , wierden
de Admiraal Tromp ſtraks, met nog vier eenige regementen naar Helzingburg ge
Deenſche en drie Nederlandſche oorlog zonden,'t gene rechtover Kroonenburg op

ſchepen, midsgaderstwee branders, tot ver de kuſt van Schoone aan de doorvaart van
ſterking der Deenen vertrok. Welke den de Zont is gelegen. Op hunne aankomſt
elfden, op de hoogte van Oeland, een week de bezetting, medeneemende den
nieuw gevecht tegens de Zweeden, en noodigen voorraad, uyt de ſtad, wier in

met zoogoede uytkomſte aanvingen, dat woonders des den Deenen de ſleutels te ge
nietalleen de Opperadmiraal in de lucht moete bragten. Dus (3) wierdt die ſtraks (3)Holl.
vloog, de Onderadmiraal verbrandde, bezet, de op 't ſlot geweeke bezetting
maarook geduurende de drie dagen dat ze opgeëyſcht, en, mids die weygerde zich
vervolgd wierden, nog vier andere ſche over te geeven, op laſt des Konings zoo

pen door de Nederlanders bemagtigd, de te water als te lande, beſchooten. Wel
overigen verbrand, in den grond geboord, is waar dat zy zich in den beginne deson
of op de rotſen verbryzeld wierden. De
vyandlyke vloot aldus zynde uyt zee ge
ſlaagen, keerden de Deenſche en Neder
landſche in den Koogerbogt ten anker, en
wendde het Tromp ſedert, op ontfan
gen bevel, voor Uyſtad, veroverde die

aangezien zeermoedig verweerde, doch

geen ontzet, maar den ſtorm der belegge
ren te gemoete ziende, gaf zy zich, des
nachts tuſſchen den dertienden en veer

tienden, tot groote vreugde des Konings #
en zyner Bondgenooten (4) op genade en #"
plaats, en gaf daardoor den Koning van ongenade over: waarvan de gedachtenis op #y
IO70.
Deenemarke gelegenheyd om met zyne deezen penning bewaard is.
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De gewonne ſtad en 't ſlot van Helzingburg zyn op de eene zyde, en onder eenen wimpel,
verbeeld, waarop te leezen ſtaat:
HELSIN GBURG.

Op den wederzydſchen boord van de Zontſtaat een pylaar, beyde beſtempeld met de ge
kroonde eerſte naamletter van Koning Chriſtiaan den V, en ieder eene Deenſche vlag voerende,
onder dit randſchrift, op de andere zyde:
ARBITR IUM RECUPERAT U M.

DE HEERsc HAPP r WE DER GEKREEGEN.
Te weeten over de doorvaart van de

desonaangezien (4) Chriſtiaanſtad te vero

Zont. Zoogroot voordeel, met zoo ge

veren, zoo had echter die van Zweede ook

#

ring verlies verkreegen, zettede Deene van alom nu zoo magtigen onderſtand ont- Gener.
marke aan, om ook ſtraks ten beleg van fangen, dat hy in Slagtmaand een leger #
Landskroon te trekken: welke ſtad op van achtienduyzend man (5) in Schoone (s) Holl.
den vyfden dag des belegs, den (1) twin byeen had, en dus een beſluyt nam om de Merkur.
tigſten van Hooimand, ſtormenderhand Deenen in hunne betrokke winterlegering # **

wierdt veroverd, vervolgens het ſlot aange te beſtooken. Op 't bericht van der
taſt, en den dertienden (2) van Oogſtmaand Zweeden optogt, keerde de Koning van
genoodzaakt om zich, onder billyke voor Deenemarke van Koppenhaage terug in
waarden, aan den Koning van Deene Schoone, trok met zyne benden by Lands
marke over te geeven. Die daarop in per
ſoon met zyn onderhoorige leger het beleg
voor Chriſtiaanſtad ſloeg, en den Generaal
Majoor Dunkamp met duyzend ruyteren en
achthonderd voetgaſten naar Halmſtad

kroon op nieuws te veld, en ſtrekte die

tot by Malmoe uyt; om dus zyne volken,
welke deeze plaats ingeſlooten hielden, te

dekken. De Zweeden integendeel poog
den die ſtad te redden: zulks een zeer

zondt, om die plaats ondertuſſchen inge wreed gevecht den (6) vierden van Win- (6)Holl.
ſlooten te houden. Dit docht den Zwee tuſſchen
termaand,
naar der
de twee
oude Koningen
tydsrekening,
#rug.
de legers
voor- 223
tot g,
den de bequaame gelegenheyd, om eene
kans te waagen; zulks zy, onder den viel, waarvan ieder zich de overwinning *7.
Hoogbevelhebber Aſſchenberg, achtduy toeëygende, doch door 't welke Malmoe
zend man terſtond naar Halmſtad zonden,

echter ontzet, en de Koning van Deene

#

wierdt, om zyne ove
om de daarvoorgelegerde Deenen te ver marke
neſtelen. Welke, op 't bericht van 't na rig gebleevene benden of in de veroverde

deren des vyands, zich wel in allen ſpoed ſteden van Schoone ter bezettinge, of (7)

(7) Holl.

vanvoor die ſtad poogden te begeeven; terug naar Zeeland ter herſtellinge te zen- ME#
doch naauwelyks waaren zy twee uuren, den, terwyl hy zelf naar Koppenhaage # Pºe.

voortgetrokken, of (3) de Zweeden vielen keerde, en aldaar bevel gaf, om twaalf ”
in hunne achterhoede, dwongen hen ſtal nieuwe regementen tegen den voortyd te
te houden, en den zeventienden van werven. Tot lof van den jongen Koning
Oogſtmaand een gevecht te waagen: in 't van Zweede, die alom ſtaande dit gevecht
welke de meeſte Deenſche volken of ge zyn moed en dapperheyd had doen bly

dood of gevangen wierden. En ofwel de ken, vind ik deeze twee penningen ge
Koning van Deenemarke het geluk had van maakt te zyn.
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I. Op de voorzyde van den eerſten is zyn geharnaſt borſtſtuk, als van eenen anderen Alexan
der, met eenen geſtraal- en gelaurierkroonden helm op 't hoofd, verbeeld, binnen dit rand
ſchrift:

CAROL U s XI, D E1 GRAT 1 A REX SUE Co R U M.

KAREL DE XI, Doo R GODS GE NA DE KONING
VAN ZWEED E.

Dees Macedoniſche Vorſt te Gordium in Jupiters tempel zynde gekomen, en van de ſtedelin
en verſtaande, hoe den geenen, welke zekeren knoop of band, totnogtoe onmoogelyk te ont

# zoude weeten los te maaken, de heerſchappy van Azië beſchooren was, nam dat werk
ſtoutmoedig ter hand, ja hakte den zelven, naa lang vergeefſch gearbeyd te hebben, mids 'er niet

(1) Quint. byſtondt op wat wyze de ontknooping moeſt geſchieden, eyndelyk met (1) zyn zwaard aan ſtuk

##

ken, en bedroog of vervulde aldus de voorſpelling van de Godsſpraak.

#a- ... Op de rugzyde, in wier verſchiet de legers onderling handgemeen gezien worden, is onder een
gnifibïII. bloot zwaard de gemelde GOR DISCHE KNOOP, NO DUS GOR DIUs, op eenen
cap. 1.

altaar verbeeld; nevens dit randſchrift:
FACILE RU MPITUR.
HT WORDT LIGTL2TK VERBROOKEN.

ſl

Te weeten de knoop van zooveele vyandlyke overwinningen, door 't leveren van deezen eenen
3B »

IN SCHOONE. DEN 4. VAN WIN TER MAAND: 1676.

scANIA. Iv. Decensris: MDCLxxvi.
II. De

III. Boek.
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II. De voorzyde van den tweeden verbeeldt 's Konings geharnaſt borſtſtuk, met laurier ge- "T"
kroond, wier rand omzoomd is met deeze tytelen:

CAROLUS XI, R EX SUE Co R U M, GO TH o Ru M,
VAN DA Lo R U M Q UE.

KAREL DE XI, KONING DER ZWEEDEN, GO TTHEN
EN WE ND EN.

Op de tegenzyde ziet men den zelfden knoop, die wederom op eenen altaar legt aan den diſſel
boom van den Gordiſchen wagen gehecht, onderden Hebreeuwſchennaam JEH OVAH, HE E

RE,
en een helderſchynend Hemellicht. Het bovengeſtelde randſchrift luydt als het voorgaan
de:
FACILE RUMPITUR.

Hr Wo RDz LIGTL rK VERB Roo KEN.
De Zweeden, die ſtaande dit gevecht en met achterlaatinge van drie metaale
wel zesenvyftig ſtukken geſchuts, en over muurbreekers en twee mortiers, onverrich
(5 Holl de vyftig (1) zoo vendels als ſtandaarden ter zaake moeſten aftrekken. Doch, naa
Merkur veroverd hadden, zaagen zich ſedert vol 't bevechten van de voorgemelde zeege,

# P*8 komen

meeſter van het veld, en dus in zonden deeze aanſtonds tweeduyzend man

ſtaat om iet van gewigt te konnen onder weder naar Helzingburg, om des zelfs ſlot

neemen. Verſcheydene zaaken kwaamen
des in aanmerking, doch onder alle ſcheen
hen niets van grootere aangelegenheyd dan
het herwinnen van Helzingburg: vermids
de Deenen, zoolang zy dat in hun geweld
hadden, genoegzaam meeſter van de
doorvaart der Zonte waaren. Het was ook

door (3) ondergraaving te winnen. Op de ty- (3) Holl.

ding van dit tweede beleg kwam de Koning #"
van Deenemarke van Koppenhaage in per- pag.,28,

ſoon te Kroonenburg, om tot het ontzet
der aangevochte ſterkte, de noodige beve
len te geeven. Doch, dewyl dit zoo vaar
dig, als wel vereyſcht wierdt, niet konde
te hoop gebragt worden, wierdt het ſlot,
den negenden dag des jaars zeſtienhon
derdzevenenzeventig , genoodzaakt om 1677.
zich den Zweeden te onderwerpen: wordende de bezetting krygsgevangen ge

om deeze reden dat de Koning van
Zweede, eer dit gevecht voorviel, het
den tienden van Slagtmaand met zyn leger
derwaart had gewend, die ſtad, als on
houdbaar ligtlyk veroverd, en het ſlot,'t ge
ne hy door eenen Trompetter vergeefſch maakt, en eensdeels naar Halmſtad, an
had laaten opeyſchen, van den kerkhof dersdeels naar Malmoe gevoerd, hoewel
(2) Hon der ſtad (2) zeer vinnig laaten beſchieten de Deenen voorgaaven, dat dit tegens de
Merk
en aantaſten. Maar de Overſte Luyte belofte, aan den Slotvoogd (4) gedaan,
(4) Holl.
. : - Merk.
-

-

-

-

#" nant Muller, van paſſe eene verſterking geſchiedde. Wat hiervan zy, immers is #rag.
van tweehonderd ruyters uyt Landskroon het zeker dat de Zweeden op deeze wyze 91,
hebbende ontfangen, verweerde zich dit zich weder meeſter van Helzingburgzaagen,
maal zoowel, dat de Zweeden, met ver en deswegen, tot lof van hunnen Koning,
lies van zeſtig dooden, vyf gevangenen, deezen penning gemaakt hebben.
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Het gelaurierde borſtbeeld van den Zweedſchen Koning is, op de voorzyde, omringd met dee
zen tytel:
CAROLUS XI, DE 1 GRAT 1A REX SUEco RU M.
KAREL DE XI, DOOR GODS GE NA DE KONING
D ER ZWEED EN.

De tegenzyde verbeeldt de gewonne ſtad, en 't ſlot van Helzingburg, als blykt uyt den bo
vengeſtelden wimpel, want die voert tot opſchrift:
HELSINGBURG.

Sedert het winnen van dat ſlot, toog de ven nog merkwaardiger door het gevecht

't gene tuſſchen de Zweedſche en Deen
ſche oorlogsvlooten op de hoogte van Ro
ſtok voorviel. De eerſte, negen (3) oor (3) Holl.
logſchepen, twee jagten , drie branders Merk.
1677. pag
en nog vier andere ſchepen ſterk, was 164.
aankomen. In deeze ſtad voerde de uyt Gotthenburg, onder 't beleyd van
Deenſche Hoogbevelhebber Meerheym den Admiraal Erich Zeeblad in zee geloo
als Stedevoogd het bevel , en deed, pen, om het door de Belt te zetten, en

Zweedſche krygsmagt voor Chriſtiaanſtad,
Merkur. (1) op hoope van insgelyks deeze plaats
1677. pag. door een beleg te zullen veroveren, eer de
163.
Koning van Deenemarke met zyn op
nieuws vergaderd leger in Schoone konde
(1) Holl.

zoo door veelvuldig ſchieten als geſtaadige zich by de overige Zweedſche ſchepen,
uytvallen, grooteren tegenſtand, dan de
Zweeden verwacht hadden; ja hy rekte
het beleg zoodaanig, dat de Koning van
Deenemarke tyds genoeg had om, per
ſoonlyk in Schoone zynde gekomen, zy
ne benden byeen, en tuſſchen den zesden

die alle uuren uyt de Scharen ſtonden te
komen, te gaan voegen. Doch door den
tegenwind in de Belt langer, dan hy ge
dacht had, wordende opgehouden, zoo

liep de Deenſche Admiraal Niklaas Juël
met elf oorlogſchepen, den tweeden van

en zevenden van Zomermaand des nachts, Zomermaand, van Koppenhaagein zee, en

ten onderſtand der belegerde ſtad, tegens ontmoetende op de hoogte van Langeland,
de Zweeden te trekken : welke, naadat den elfden dier maand, de zoogemelde

(2) Holl.
Merkur.

1677.

pag. 164.

het Deenſche leger in volle ſlagorde ten Zweedſche (4), ſcheepsmagt, viel met (s)Leev.
gebede nederknielde, om daarop het ge eene zoo weêrgalooze dapperheyd op haar #n.
romp.
vecht te waagen, eerſt in hunne verſchan aan, dat binnen twee uuren vechtens, be pag.487.
ſing (2) bleeven, vervolgens het beleg op halven het ſchip van den Zweedſche Ad
braaken, en des nachts het aangebooden miraal, nog zeven anderen (5) veroverd (5) Holl.
gevecht ontweeken. Met het opgaan wierden. Eene maand daarnaa geſchiedde #,
van den volgenden dag het Zweedſche le op de hoogte van Kooge een tweede ge-#**
ger tevergeefſch zynde naagejaagd, deed vecht met de Zweeden, aan welke ander
de Koning van Deenemarke vervolgens op maal, onaangezien zy veertig ſchepen
eene zeer ſtaatlyke wyze, den elfden van ſterk waaren, zoo groote nederlaag te beur-#
Zomermaand, in de ontzette ſtad zy te viel, dat wel de helft der zelve of in 1677, pag.

ne intreede: een dag voorwaar, daarenbos

den grond geſchooten, of verbrand, (6) #"
of
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de 1677.
ierdt. En dewyl deeze de | Zweeden behaald hadden, vindt men d.
# welke de D# te wa- | gedachtenis daarvan op deeze drie pen- Muſ.
(#) Jacob,
Reg,
e

#

e

e

#

ter, binnen ruym een jaar tyds, op de |ningen (1) bewaard.
-

-

-

9

-

•

T r, t", 7 Lººy
vº, %. 2
ººit,
\k,
ºvis Ausyºse

-

e

s
S

()

n

# PANIAE. HORYE GIAS VANI

#goTH. Dutcis J.

###SAE STORM &#### COMIT is IS of EEN /
\ *#ENHORST TER H3:TILïcLASSEËsv, #AN /
####ANGELAND HAM III IN SINv IvºxTA GöAGT./.
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k

n goud weegt (2)
I. De eerſte,2 die van eene ongemeene grootte
en wel
zesendertig
lootwolken
aang komt 3
(2)
hoekis,eene
hand,
die uyt de
Muſ.#
Reg
e

il,

II.

#

e

-

#de:

-

verbeeldt op de eene zyde, in den rechteren hoe
dit byſchrift:

w- 2

Fff 2

Dan. fol.
DIES98.
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DIES SALUTIS.
DE

DAG EN DES HETL S.

Waarover men, in den ſlinkeren hoek der zelfde zyde,acht kindertjes, met kranſen en zeege
takken in hunne handen, ziet danſen, onder dit byſchrift, zynde het vervolg van de voorige ſpreuk:
DICENT POST ER IS.

ZULLEN ZZT D EN NAAKO MEL ING EN VERTELLEN.

Waartuſſchen, onder den naam JE HO VAH, HEERE, die in den bovenrand ſtaat, dit
opſchrift, nevens eene Konings- en ſtevenkroon, geleezen wordt:
NU MINIS AUSPICIIS.

FELICI sUB REGIMINE SERENISSIMI ET PoTENTIss IMI
PRINCIP 1 s AC DOMINI,
DOMINI CH R 1st 1A N 1 5.

REGIS DAN IAE, NOR VEG IAE, VAN DAL ORUM, GOT Ho Ru Mo u E,
DUCIS SCHL ESv 1 c1, HOL SAT1 AE, STORMA R1AE,
ET DIT MARs 1 /E,

-

CoMIT IS IN OLDENBORGo ET DEL MENHORSTIA,
TER HOSTIL I CLASSE,

I. SUB OLANDIA, II. PROPE LANGE LAN DIAM,
III. IN S IN U JUXTA
COA GIUM PR OF LIGAT A.

ET UN DE CIM PRIMI ORD IN IS NAVIB US BELLICIS

CUM OMNI APPARATU INTERCEPTIS,
CORON A HAEC COMPARAT A EST.

DOOR DE GUNST VAN GOD,
EN ONDER DE GELUKKIGE BESTIE RING VAN DEN ZEER
DOOR LUCHTIGE NV

EN ZEER MAG TIG EN PRINS EN HEER,
HEER CHRISTIAAN DEN V,

KONING VAN DE ENEMARKE, NOORWEEG E, DE WENDEN
EN GOT THEN,

HER To G VAN SLES WrK, Ho LS TE rN, STORMA REN,
EN DITMA RSCHEN,

GRAAF VAN OLDENBURG EN DE LME N Ho RST,
DE VTAND LTKE VLOOT DRIE MA ALS,
I. B r O ELAND, II. BT LANGE LAND, EN III. IN DE BOG7
BT KOOGE GESLAAG EN,
EN ELF OORLOGS CHEPEN VAN DE N EERSTEN RANG

MET ALLE HUNNE TOE RUSTINGE GENOMEN zrN DE,
IS DAARDOOR DE E ZE KROON VERKREEG EN.

Op de andere zyde ziet men het Admiraalsſchip den Zweedſchen Mars door dat van den Deen
ſchen Admiraal Niklaas Juël, Chriſtiaan den vyfden genaamd, veroveren, en in 't verſchiet ver

ſcheydene andere Zweedſche ſchepen in vollen brand, of door de zeegolven inzwelgen, onder dit
byſchrift in den bovenrand:
i

SIC
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SIC CODANI TURBAS CONCILIASSE JUVAT.
I. JULII: ANNO 1677.
«
DUS BAAT HET DE ONRUST D ER OOSTZEE GESTIL D TE
HEBBEN. DE NV 1. VAN HO OIMAAND: IN

'T JAAR 1677.

/

II. De tweede verbeeldt op de voorzyde het bovenlyf van den zeegepraalenden Deenſchen Ad
miraal; onder dit randſchrift:
Do M1 Nu s NICOLAUs JUEL, Eo UEs, RE G1s DANIAE
ARCHITAL Ass Us.

HEER NIKLAAS j UEL, RIDDER, ADMIRAAL VAN DEN
KONING VAN DE ENEMARKE.

Op de tegenzyde ziet men de Deenſche en Zweedſche oorlogsvlooten onder haare Admiraalen
uyt dit opſchrift in den bovenrand:

in gevecht, als

#

PRAELIUM INTER CLASSES
CHRIST 1 AN 1 V. ET CAR o L1 XI.

I. JUL11: MDCLXXVII.

DoM1N1s NICOLAo JUEL ET HENR1co HORN DUCIB us.
GE VECH2 2 USS CHE AV DE VLOOTEN
VAN CHRISTIAAN D EN V EN KAREL DE NV XI.

oNDER HET BELErD DER HEER EN NIKLAAs yväL
EN HENDRIK HO RN.

DEN 1. VAN HOOIMAAND. 1677.
()
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III. De derde, wiens ruggeſtuk de verovering van het Admiraalsſchip den Zweedſchen Mars ver

beeldt,
vertoont op het voorſtuk de beeldenis des zeegepraalenden Konings, binnen deeze ty
tels:
d

CHRISTIANUs V, REX DANIAE, NORVEGIAEoye.

cHRISTIAAN DE V, KoNING VAN DE ENEMARKE
EN NOORWEEG E.

Op den zelfden dag, als dit laatſte ge den Koning van Deenemarke, door de
vecht voorviel, vertoonden zich tien van Scheepshopluyden Kornelis Tyloos en

de vyftien toegeſtaane Nederlandſche oor Niklaas de Bois: wier eerſte, onaangezien
logſchepen, tot de helfte van wier uytrus hy ſlechts een der ligtſte ſchepen, de ſtad
ting men voor zes maanden zevenhonderd Kampen genaamd, voerde, echter met
(1) Reſol.

vyftigduyzend (1) guldens had ingewilligd, ' eene weergalooze kloekmoedigheyd zich

onder het beleyd van de L. Admiraals tuſſchen de twee grootſte Zweedſche ſche
#
Willem Baſtiaansze en Kornelis Tromp, pen wierp, en op de zelve een geheel uur
aart
#" welken laatſten de Koning van Deenemarke zoo dapper onophoudenlyk vuur gaf, dat
in 't voorgaande jaar, tot den Graaflyken hét eene genoodzaakt was zich op genade
ſtand verheeven had, van paſſe in de Zont; over te geeven, en het andere, (3) zynde G##
om drie Zweedſche oorlogſchepen, die ſtaande het gevecht aan den grond vaſt- rºom"
zich uyt het laatſte gevecht op de vlugt, geraakt, ook eerlang gedwongen wierdt Pag 448.
en totonder Malmuyen hadden begeeven, (4) dat voorbeeld te volgen, terwyl het (4)Reſol.
den doortogt naar Gotthenburg te verhin derde ſchip door eenen Nederlandſchen #t.
deren. De Graaf Tromp deed aanſtonds brander aangeſtooken door dat aange- ##
eene reys naar Koppenhaage, doch keerde hechte vuur verteerde. De Koning van 1677.
eerlang weder naar 's Lands vloot, alwaar Deenemarke was nietmin over de kloek
men op zyne wederkomſt in eenen gehou moedigheyd der Nederlandſche in dit,
den krygsraad beſloot, de gemelde drie dan der Deenſche Zeehopluyden in 't voor
Zweedſche oorlogſchepen te bevechten. gemelde gevecht betoond, voldaan: en

derStaaten

-

Wier een de Sint Hiëronimus met tweeën

willende ook voor het toekomende den

zeventig ſtukken, het andere de Merkurius, moed dier Bevelhebberen door zyne mild
en het derde (2) Nieuw Kalmar genaamd, daadigheyd opwekken, vondt hy goed el
# pag beyden met zesenzeſtig ſtukken voorzien ken der Scheepshopluyden met eene (5) (5) Jacob.

(#)
#oll
Merk.

-

-

#73 en

waaren. De aanval geſchiedde den twaalf goude keten te beſchenken, waaraan dees ##
Dan, fol

"

den van Hooimaand, in 't aanzien van

e

penning van 't zelfde metaal gehecht was. ,"

v ..' -

v

(6) Reſol.
derStaaten

.

Het geharnaſte borſtbeeld van den Koning van Deenemarke, dien de Vereenigde Geweſten

Gener.

wegens de (6) bekome overwinning, op eene zeer verpligtende wyze, geluk wenſchten, ſtaat,
zonder eenig byſchrift, op de voorzyde, evenals een ſamengehoopte ſtapel van allerleye ſcheepsge

5 Aug.

reedſchappen en oorlogstuyg, zonder randſchrift, op de tegenzyde.

1677.

Dit gevecht te water wierdt van een an hier wil aanhechten. Terwyl het Deen
der, twaalf dagen daarnaa, te lande in ſche leger onder Landskroon den uytſlag
Schoone, tuſſchen de wederzydſche legers van 't laatſte zeegevecht afwachtte, was
gevolgd, waarvan ik ook het verhaal al het Zweedſche met verſcheydene vanalom
by
*,

N
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ootion (1) byeengetrokkene benden zeer merke- gen was. De Zweedſche Koning bekom 1677.
Merkur

lyk verſterkt, en dus te raade geworden merd om den in gevaar geoordeelden ſlinke- ren vleugel te redden, deed zynen rechter'
#7
L7 I. P*g om tegens het eerſtgemelde eenen veldſlag

te waagen. Tot dat eynde, naa 't hou het merkelyke voordeel, dat die op de
den van eenen Beededag, des morgens ten Deenen reeds behaald had, niet meer ver
drie uuren van den vierentwintigſten in volgen, maar (3) zynen yver inbinden, (3) Holl.

Hooimaand, zynde opgebrooken, vondt om den eerſtgemelden te hulpe te komen. #
het den Koning van Deenemarke met zyne
benden tuſſchen Serkebing en Silbergen
bach in een dal en volle ſlagorde geſchaard.
Om hem van ter zyde te konnen aantas
ten, deysden de Zweedſche volken meer

Ondertuſſchen was de dag aan't afgaan, de
wederzydſche manſchap door de groote

# ris

hette der zonne zeer vermoeid, en de

Deenſche krygsmagt in hunne voorige le

gerplaats getrokken : zulks hiermede het

en meer in 't naderen naar de rechter hand

gevecht geſtaakt, en de zeege van ieder
af, en deeden, naadat het geſchut van zich toegeëygend wierdt. By de Deenen,
wederzyden by 't uur geſpeeld had, tus omdat zyden Zweedſchen ſlinkeren vleugel
#
erkur.
ſchen tien(2)en elfuuren het geheele leger hadden terug gejaagd , by de Zweeden,
#g aanvallen. Dit geſchiedde wel met zeer omdat zy dien der Deenen geen mindere
I73groote kloekheyd , doch , terwyl de ſchaade hadden toegebragt, zich vervol
Zweedſche rechter vleugel in 't voorttrek gens herſteld, en het ſlagtveld ingehou
ken door een moeras belemmerd was, dee den, terwyl hun vyand naar zyne ou
den de Deenen zoodaanig hun uyterſte de legerplaats (4) was geweeken: des (4) Holl.
beſt tegens den ſlinker vleugel dat dees wel was het dat de zelve, tot lof van hun- #
twee dorpen wydte wierdt terug gedree nen Koning, zoo wegens dit , als de 172.
ven : zulks zich hierop een valſch ge twee voordeelen in 't voorige jaar be
rucht door 't Zweedſche leger verſpreyd haald, deeze drie penningen gemunt
-

-

de, dat die bereyds uyt het veld geſlaa

hebben.

I. Het ſierlyk 'geharnaſte borſtbeeld van den Zweedſchen Koning, waarmede de voorzyde
van den eerſten beſtempeld is, wordt in den rand omvangen met het randſchrift deezer tyte
len:

CAROLUS XI, DEI GRAT 1A SUEcoRu M, GOTH o Ru M,
WAN DA Lo R U M Q UE REX.
KAREL DE XI, DOOR GODS GENADE KONING DER

zWEEDEN, Goz THEN, ENGgg
WENDEN
z
.

De

2, I 2.

1677.
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De Koninglyke kroon, op den top eens bergs geſteld, wordt op de rugzyde te vergeefſch door

verſcheydene gewapenden beſtormd, dewyl Jupiter die uyt de wolken met zyne onwederſtaanbaa
(r) Pſalm 5 blixemſchicht handhaaft en verdeedigt. Voorts heeft die zyde geen byſchrift, maar is de dikte
-

#" des pennings beſtempeld met deeze ſpreuk, ontleend van den Koninglyken (1) Harpzangdich
y, 1.
ter :
OPPU GNAB1T DOMINUS OPPUGNATORES MEOS.
ANNO 1676; DIE 17. AUGUs T 1,

ET 4. DECEM B R1s: ANNO 1677; DIE 14. JULII.
DE HEERE ZAL MYNE BESTRTDERS BES TRTD EN.

IN 'T JAAR 1676., D EN 17. DAG VAN ooGSTMA AND,
EN DEN 4. VAN WINTERMAAND:
EN IN 'T JAAR 1677; D EN 14. DAG VAN HOOIMAAND.

II. Het geharnaſte borſtbeeld van den jongen Koning, die benevens den Graaf van Aſſchenberg
het bevel over den Zweedſchen rechter vleugel gevoerd had, ſtaat op de eene zyde van den twee
den; binnen dit randſchrift:
CARO LUS XI, DE 1 GRAT IA REX SUE CIAE.
KAREL DE XI, DOOR GODS GE NA DE KONING
h

-

VAN ZWEED E.

De andere zyde bevat drie bevochte zeegekranſen, binnen dit randſchrift:
AUS PICIIS DUCTUQUE SUO TER VICTOR IN ANNO.
ONDER Z2 N ETGEN GEZAG EN BEL ETD DRIE MA ALS

VERWINNAAR BINNEN EEN JAAR.

Voorts ſtaan, volgens de oude tydsrekening, de dagen en jaaren op den voorgrond

O

aangewee

zen, wanneer deeze overwinningen behaald zyn, naamelyk,

IN 'T JAAR 1676, DEN 17. DAG VAN oogsz MAAN D, EN DEN
4. VAN WINTERMAAND: MIDSGADERS IN 'T JAAR
1677; DEN 14. DAG VAN HOOIMAAND.

ANNO 1676; D1 E 17. AUGUs T 1, ET 4. DECEMB R1s:
ANN o 1677; DIE 14. JUL II.

III. Het ſierlyke borſtbeeld van den Zweedſchen Koning ſtaat geſtempeld op de voorzyde van
den
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den derden, die in de penningkaſſe van den Heer Koenraad Chriſtoffers , voornaam Zweedſch 1677.
handelaar te Amſterdam, gevonden wordt, en in den rand dit omſchrift:
CA ROL US XI, DE 1 GRAT 1 A REX SUECIAE.
KAREL DE XI, DOOR GODS GE NA DE KONING
VAN ZWEED E.

Op de tegenzyde is eene Overwinning verbeeld, welke houdende in de eene hand eene lauwers
kroon, en in de andere cenen zeegepalm, is geweeſt, volgens de getuygenis van het om en op
ſchrift 9

DE GEZELLIN VAN DEN STRrD END EN KAREL,
IN 'T JAAR 1676, D EN 17. DAG VAN oo Gs TMA AND,
EN DE N 4. VAN WINT ER MAAN D:

EN IN 'T JAAR 1677; D EN 14. DAG VAN HOOIMAAN D.
PUGNANTIS CO MES CARO LI,
ANNO 1676; DI E 17. AUGUs T 1, ET 4 DECEMB R 1st
tAN No 1677; D1 E 14. JUL 11.

Hoe 't zy, immers week de Deenſche Ko op de Zweeden de ſtad Maarſtrand
ning met zyn (1) leger, om dat te herſtel en der zelver blokhuyzen verlieten,
(1) Holl.
Merk.

1677. pag.
I75.

len, onder Landskroon; daar hy de ty en, naa het geſchut of vernageld of in 't

ding der voordeelen ontſing, welke zyn. water geſmeeren, en Guſtaafsburg in brand
natuurlyke Broeder in Noorweege ſedert geſtooken te hebben, naar de veſting Ka

op de Zweeden behaalde. Dees had het relſteyn weeken. By welken aftogt, hoe
oog op de ſtad Maarſtrand geworpen; wel gereed die ook geſchiedde, tweeënveertig
ke behoorende onder het Bahuyzer ampt, gemeene ſoldaaten en vier Onderbevel

op een kleyn eyland twee mylen van het
ſlot Bahuys en vier van Gottenburg is gele
gen. Om zich van deeze ſtad en dat eyland

hebbers, zesenvyftig ſtukken geſchuts be
Holl.
nevens veele (2) eetwaaren, als rogge, (2)
Merk.
mout, meel, haring, vleeſch, en zout in

meeſter te maaken, had de Graaf van Gul de handen der Deenen vielen. Welke ſe

1677. pag:
176.

denleeuw, behalven veele galeijen en ver dert drie dagen in 't aanvoeren van 't ge
ſcheydene kleyne vaartuygen, omtrent ſchut en de mortieren voor de veſting Ka
zeſtienhonderd man byeen getrokken ; relſteyn hebbende geſleeten die, den eerſten
met welke ingeſcheepte manſchap, hy het, van Oogſtmaand, eerſt met vyf mortieren,
den achtentwintigſten van Hooimaand, en twee dagen daarnaa nog van vier beuke
naar 't eyland Maarſtrand wendde. De Ba ryen, zoo vinnig beſchooten, dat het ge

ron van Degefeld met de Overſten van Wis ſchut der bezettelingen eerlang t'onbruyk
burg en Coucheron moeſten aan de Noord gemaakt en zy zelfs genoodzaakt wierden
zyde, de Overſte Wibe aan de Zuydzy zich in de onderaardſche gewelven, om
de, en de Overſte Luytenant Fritſcheler van het ingeworpen vuur bevryd te zyn,
onderſteund door den Hoogbevelhebber te begeeven. Ondertuſſchen eene muur
Mohr aan de Ooſtzyde recht op de ſtad aan breuk, en de noodige manſchap ten ſtorm
vallen. In 't voortvaaren ſtelde de Graaf zynde vervaardigd, ontzonk den bezette
van Guldenleeuw ondertuſſchen alom lingen de moed, zulks die het Verdrag der
goede orde, opdat de landing tegelyk overgaave tekenden, en uyt krachte van
mogte geſchieden. Om deeze te beletten 't zelve hun bovengeweer en vaandels voor
3) Holl.
gaaven de Zweeden onophoudenlyk vuur, des (3) overwinnaars voeten nederleyden, #
zoo uyt de ſtad als de blokhuyzen, die de en met die veſtinge het geheele eyland 1677. pag:
haven ter wederzyden dekten. Doch dit Maarſtrand den Deenen inruymden: wel I77.
kon niet beletten dat de aanvallers, naa ke wegens dit behaalde voordeel deezen
dat er twee uuren dus wederzydſch heftig penning tot lof van den Hoofdbevelhebber

-

geſchooten was, aan land ſtapten ; waar gemunt hebben.
III. Deel.
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Het geharnaſte borſtbeeld van 's Konings natuurlyken Broeder ſtaat, met de ordre van den Ele
fant verſierd, op de voorzyde, omzoomd met deeze tytelen:
UL R1c Us FRAN c1sc Us GULDEN LEE U w DANIAE, Co M Es
LAR v1 GAE, PRORE x NOR v E G1AE, MARESCHALL Us.
UL RIK FR

Awcors

GULDEN-LEEUW VAN DE ENEMARKE,

GRAAF VAN LARWIGE, ONDER KONING VAN
NOOR WEE GE, MAARSCHALK.

(!) Imhof

Hy was een natuurlyke Zoon van Frederik (1)lden III, Koning van Deenemarke, enden vierden

#

van Zomermaand des jaars zeſtienhonderdachtendertig gebooren. Zyne eerſte (2) Gemaalin was

#e Cecilia Grubben,

doch die, zonder kinderen gebaard te hebben, van hem ſcheydde. De tweede
(,, Hiltºn was Antonette Auguſta, Dochter van den Graaf van Oldenburg, met welke hy in dit jaar trouw
geſlachtk.
de, en vier. Dochters (3) en even zooveele Zoonen geteeld heeft. Behalven deeze heeft hy nog
tafel. 87.
buyten
het huuwelyk, by eene adelyke Jonkvrouw Sofië van Uhren, eenen Zoon Woldemar Ba
(3) Imhof
Notit.S. R. ron van Leeuwendaal gewonnen, en is zelfden zeventienden van Grasmaand des jaars zeventien
imp. proc. honderdvier, in den ouderdom van zesenzeſtig jaaren, overleeden.
De tegenzyde verbeeldt het gewonnen ey d Maarſtrand, met zyne ingenomene ſterkten;
onder dit Hoogduytſche opſchrift:

fol. 273.

ERO BRUNG VON MAERSTRANDT. ANNO 1677.

VEROVERING VAN MAARSTRAND. IN HET JAAR 1677.

Met dit geluk begunſtigd beſloot de Dafoe en Fetſoe langs het ſtyle gebergte by
de tien mylen wyd tot by Owinge door

Graaf van Guldenleeuw het Geweſt Jemp
terland, 't gene eertyds aan Deenemarke
onderhoorig geweeſt, doch by 't Verdrag
van Bromsbroo aan Zweede, in 't jaar
zeſtienhonderdvyfenveertig, afgeſtaan was,

(4) Baudr.
Di&ſt.

Geogr

fol. 865.

thans te herwinnen. Dit landſchap heeft
geene ſteden, maar behalven drie ſloten
verſcheydene dorpen in de valleijen , en
legt tuſſchen Angermanland, (4) Medel
padië, Helzingland, en Noorweege; van
welke landſchappen het door zeer hooge
bergen geſcheyden is. Tot deeze ondernee
ming rukte hy, onder de Overſten van
Hoven en Schultzen, tweeduyzend man
zoo te voet als te paarde omtrent Dront
heym byeen: vanwaar zy zich met deeze
manſchap, eenige ſtukken geſchuts, en
den ligten naaſleep, den elfden van Oogſt
maand, op weg begaaven, en dus over

drongen, alwaar vier Zweedſche benden
te voet en even zoo veele ligtgewapenden
te paarde op eenen kerkhof verſchanſt laa
gen. Om deeze aan te taſten, trok de O

verſte Schultzen met twee benden te paar
de en eenig voetvolk, den vyfentwintig
ſten, derwaart, en hebbende een huys om
trent eene musketſchoot van (5) den ge

(5) Holl.

melden kerkhof in bezit genomen, liet hy

1677, pag.

de zelve door eenen afgezonden Trompet
ter een eerlyk Verdrag aanbieden. Dit ſloe
gen de Zweeden af, doch als zy des Pa
ſtoors tuyn, daarvan zy zich bediend had
den, zaagen in brand ſteeken, en de Dee
nen zich ten aanval vervaardigen, gaaven
zy zich op genade over, leyden hun geweer
neder, en leverden zeven vaandels den
Overwinnaar in handen. Dit was ook oor
zaak

Merkur.
I77.
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zaak dat vierhonderd Finnen, tot hun-j ook derwaart in aantogt waaren. Maar 1677.
nen onderſtand in aantogt , ylings terug ter beſtemde plaatſe komende, vonden zy
weeken, evenals ook nog omtrent duy-| de Zweeden reeds vertrokken, de voor

zend andere Finnen, onder den Hoogbe- | raadhuyzen in brandgeſtooken, deſchuy
velhebber Karel Spar: om welken te kon- |ten medegevoerd, alle bruggen afgebroo
g) Holl. nen (1) aantreffen de Overſte van Hoven |ken, en dus dat geheele geweſt door de

#s. zich ondertuſſchen met eenige ligtgewa-|Zweeden (2) verlaaten. Waarvan, mids- ##
178.

pende ruyteren, etlyke benden te voet, |gaders van alle de voorgaande en an- fromp."
en verſcheydene ligte ſtukken geſchuts,' dere overwinningen in 't algemeen, de Pag-A89.
aan de Noordzyde naar Froſoe op weg| gedachtenis op deeze twee penningen

begaf, terwyl de overige Deenen aan de tot lof des Deenſchen Konings , be
Zuydzyde, onder den Overſte Schultzen, ) waard is.

W%

INGENS

N9,"

WN PENSABVNT MA/
FACTA

VA coRoN.AE. ) #/

I. De eene zyde verbeeldt eene opgerechte pronknaald, welke met verſcheydene zinnebeelden, de (3) Jacob.

behaalde overwinningen (3) betekenende, is verſierd. In 't verſchiet ziet men te lande eenige ##
benden, en te water eenige ſchepen in onderling gevecht. Staande voorts, zoo op het punt van #
de gemelde eerzuyl, als in den rand dier zyde:

C HR1s T 1 AN Us V. NON EST MAJORIBUS IMPAR.
CHRISTIAAN DE V. IS NIET MINDER DAN Z2TNE
VOOR OUDERS.

Op de andere zyde is een Gelofteſchild, voerende eene helderſchynende Zon, verbeeld: op
wier ſtraalen de naamen der gewonne landen en ſteden gemeld ſtaan: te weeten, GOTLAND,
CARLSBURG, CHRISTIANSTAD, MARSTRAND, LAN DSCRON,
VEN N ERSBURG, WISMAR en JEMTERLAND. Waartuſſchen nog tot om
ſchrift ſtaat:

-

VELOX IRE VIAM ULTER 1US. 1677.

GE ZWIND IN DEN WEG NOG VERDER AF TE LEGGEN. 1677,

II. De tweede heeft op de voorzyde, tuſſchen eene Belegs- Muur- en (4) Stevenkroon, driemaals (3) ##
dooreengevlochten den naam van den Deenſchen Koning
#at.
cap. 6.
CHR1st 1 AAN DEN V.
Hhh 2

Op
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Op de rugzyde,
1677.
- den dit opſchrift:

die geene verbeelding dan eene zeege- of laurierkroon heeft, ſtaat in 't mid

QUoT TUA, REx IN GENS, PENSABUNT FACTA CORONAE?
MDCLXXVII.

-

e

HOEVEEL KROON EN ZULLEN, O GROOTE KONING,
UWE DAADEN OP WEEGEN ? 1677.

Dus naadeelig was de kryg aan Zwee pen, hem de Heeren (3) Ehrenſteen, La- (3) Hon.
(1) Leev.
van Korn.
Tromp.
Pag. 489•

de: temeer mids de L. Admiraal Tromp gerfeldt, en Gyldenſtalpe, tot Gemagtig-Merkur.
met zyne onderhoorige ſchepen, (1) naa den door den Koning van Zweede zyn #s.
't laatſtbehaalde voordeel, ondertuſſchen toegevoegd. Met welke hy, den zesen

de eylanden Oe- en Smaland verwoeſtte,
en dus wyd en zyd alom de Zweedſche
kuſten voor een diergelyk onthaal deed
vreezen. Desonaangezien hadden de
Vereenigde Geweſten alsnog den Heer

Chriſtiaan Rumpf als hunnen bedienden
aan 't hof van Zweede.

Want hoezeer

men , op de gedaane oorlogsverklaaring,
de goederen van de wederzydſche onder
daanen had in beſlag genomen, zoo had
den hem de Staaten echter de vryheyd ver

gund, indien hem niet bevolen wierdt te

twintigſten van Slagtmaand des jaars zeſtien
honderdvyfenzeventig, een zeer voordee
lig Verbond van Koophandel, naa 't weg
ruymen van oneyndige byna onverwinne
lyke hinderpaalen, ten genoege der Veree
nigde (4)Staaten ſloot. Zulks die in 't voor- (#) Reſol.
gaande jaar, den dertienden van Lente- #t.
maand , nietalleen (5) dat Verbond zelf 2, Maart
met hunne goedkeuringe bekrachtigd, door #ol
hem lieten uytwiſſelen, maar ſedert ook tot de Staat.
de gemaakte opheldering van't negende (6) #,
lid van het zelve hunne goedkeuring ver- 676.
leenden, en dus, in dit tegenwoordigejaar, #

(2) Reſol.

vertrekken, van aan dat Hof (2) te moe

der Staat.

gen verblyven, op hoope van dat er eene door een in 't licht gegeeven plakaat allen Gener."
vryheyd van koophandel, onaangezien de hunne (7) onderdaanen verbooden, van #
Vreede gebrooken was, zoude moogen uyt krachte van eenige laſtbrieven, aan (75'Reſol.

Gener.

3o July
1675.
(

bewerkt en ſtaandegehouden worden. Hoe hen door buytenlandſche Moogendheden #"
onmoogelyk dit ook door den aangekon vergund , op de Zweedſche koopvaardy- 8 Febr.

digden kryg ſcheen, en wat moeite andere ſchepen te kaapen. Tot lof ondertuſſchen 1977.
Moogendheden, om de Vereenigde Ge van den Staatſchen Gemagtigden, als die
weſten van dat voordeel te ontzetten, ook

ondertuſſchen aanwendden, zoo wiſt de

in 't midden van zooveele hinderpaalen,
door zyne onbezweeke ſtandvaſtigheyd,

gemelde Rumpf echter deeze zoo tedere ten voordeele zyner Meeſteren dit Verbond
zaak aan 't Zweedſche hof indiervoege te van Koophandel had weeten uyt te werken,
beleggen, en dus ſmaakelyk te maaken, zag men des,niet zonder reden, in Zwee
dat , om daar op eenen voet te ontwer de zelf deezen penning in 't licht komen.

- --

Rondom zyn borſtbeeld leeſt men, in den rand der voorzyde, het omſchrift deezer tyte
len:

CHR1st 1 AN us Cons TANT INus RUMPF, Me D1 c1NAE Doctor,
FO ED ER AT 1 BEL G 11 ABLE GAT U s ORD IN A R 1 Us A PU D
SE RE N1ss 1 M U M SU E C 1 AE RE GE M.
C HVRI

H IS TO R I P EN N IN GE N. º
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1677.
CH R IS TIAAN KONSTAN TYN RUMPF, MEESTER IN DE

-

,

G EN EES KUN DE, EN VAN 'T VERE ENI G DE NEDER
LAND GEWoo NL rKE AFGEZAN T B r D EN DOOR-

-

LUCHTIG EN KONING VAN ZWEED E.

Welke bediening hy ſedert met de zelfde voorzigtigheyd en gelyk beleyd tot zyne dood toe,
die in 't jaar zeventienhonderdzes is voorgevallen, indiervoege tot genoege der Vereenigde Ge

weſten
bekleedhof,
heeft,
oudſte
Zoon
Hendrik
Willem
naa (1)
hemaanin dat
datvan
Bewind
aan (1)
tyReſoſ
't Zweedſche
en dat
zynzyn
andere
Zoon
Karel
Rumpf
ook totRumpf
Reſident
den KoReſoſ.
derStaaten
Gener.
ning van Pruyſſen, zyn aangeſteld geworden.
Op de tegenzyde ziet men eene hand, die uyt de wolken komt, eenen gouden diamantring zon- 12
Maart
1725.

der letſel in een brandend vuur, het zinnebeeld van den oorlog, houden. Omhooge ſtaat verder
op eenen wimpel deeze ſpreuk, zoo op zynen voornaam als op zyn gedrag zinſpeelende:

fol. 179.

IN AD VERSIS CONSTANTIA VINCIT. 1677.

DE STAND VASTIG HErD VER WINT IN 'T MIDDEN DER
TEGENS POEDEN. 1677.

Aldus ſmaakten de Zweedſche en Ne delaar, in handen te ſtellen , ja , opdat

derlandſche Kooplieden thans door 't ſluy
ten van 't gemelde Verdrag, in 't midden
des oorlogs, de zoete vruchten als van ee
nen getroffen Vreede : om welk onwaar.

de byeenkomſt zynenthalve niet langer

achterwege bleeve, te bewilligen om on
der de magt des Keyzers te blyven, tot
dat de Vreede zoude geſlooten zyn. Met
deerbaar geluk den in oorlog zynde Mag deeze verklaaringe nam de Koning van
ten eyndelyk te bezorgen, de Afgezanten Vrankryk eyndelyk genoege, en benoem
van den Koning van Engeland hun uyter de deszyne Afgezanten tot den aanſtaan
ſte vermoogen nog zonder ophouden te den Nieumeegſchen Vreedehandel. En de
koſt leyden. Doch vermids de Koning van wyl hy ſedert ook in 't geeven van den
Vrankryk nog even weygerig bleef in 't eertytel, door de Algemeene (3) Staaten (3) Reſol.
hervatten der afgebrooke Vreedehandelin voor den Hertog van Lotteringe vooraf #"
ge, zoolang de weggevoerde Kardinaal van verzocht, bewilligde, zoo ſtelde men vaſt in Mey en
Furſtenberg niet op vrye voeten geſteld dat de zoolang gewenſchte Vreede aan #
wierdt, en de Keyzer aan den anderen kant Europa nu niet ontſtaan konde,ja de in dit
door geene middelen daartoe te brengen jaar aan den Hemel geziene Staartſterre
was, zoo ſcheen de ſamenkomſt der kryg zelve daar van de voorboode te weezen.
voerende Moogendheden nog verre te zoe In 't midden van Grasmaand had die zich
(2) Neuv. ken. De Koning (2) van Engeland echter Noordooſt ten Noorde, digt by den Ge
Hiſt. van ſchreef aan den Biſſchop van Straatsburg, zigteynder (*), tuſſchen den ſlinkeren voet (*) Hori.
Holl.
Broeder van den vervoerden Prins, van

III. deel,
Pd3- 123.

van Andromeda en de (4) benedenlyn van #Holl.

nevens hem by den Franſchen Koning te den Driehoek, en haare ſtaart Noordweſt- Merk.
willen aanhouden, om dien van het punt lyk uytſtrekkende, even voor of by't op- # Pºs"
der begeerde loslaatinge, tot het algemee gaan van den dagenraad, vertoond: en of- 3

ne welzyn van Europa, te doen afzien,
en zyne Afgezanten naar Nieumeege zen
den. Desgelyks ſchreef hy aan den gevan
gen Prins zelf, die hem in 't voorgaande
jaar uyt Nieuwſtad, den zesden van Sprok

wel haare ſtand daarom niet naauwkeurig
was af te meeten , zoo vindt men ech

ter haare gedachtenis op deezen pen
ning vereeuwigd ; welken ik nergens
dan in de penningkaſſe van den Heer

kelmaand, by herſchryvinge betuygde zy Koenraad Chriſtoffers te Amſterdam ge

ne byzondere belangen aan hem, als Mid

III. Deel.
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Op de eene zyde ziet men de verſcheene Staartſterre, naaſt den gemelden Driehoek, en onder

*

dit randſchrift verbeeld:

PACEM VENIAMQUE DATURUS.
ZULLEN DE VREEDE EN GELUK AAN BRENGEN.

En dewyl zoo veele verbondene 'Mogendheden het harnas tegens Vrankryk tot beſcherming
der Nederlanden, op hun verzoek hadden aangeſchooten, ziet men, op de andere zyde, den
gekroonden Nederlandſchen Leeuw verſcheydene krygswapenen tot eenen bundel ſamenbinden,
en daarachter de brandende hitte der Franſche zonne ontduyken, waarop ook het randſchrift zin
ſpeelt:
SAEVISSIMA BELLA LIGAVIT. 1677.

Hr HEEFT DE WREEDSTE oor LoGEN AAN DEN BAND
GELEGD. 1677.

Volgens de bekome toeſtemming dan king hunner aankomſte, den (6) derden A,
des Franſchen Konings, wierden de noo van Oogſtmaand door de Keyzerſchen, en ##
dige Vrygeleybrieven, voor de benoemde op de volgende dagen door de andere Af- de Nime
Afgezanten tot de aanſtaande Vreedehan gezanten zyn verwelkomt. Hy was een #.

deling verleend, tuſſchen de Staatſche Ge Heer van eene zonderlinge bequaamheyd, 3#36i &
magtigden de Heeren van Werkendam en
Mauregnauldt en den Engelſchen Afgezant
(i) Reſol. Temple in's Graavenhaage (1)uytgewiſſeld,
de Staat en aan alle de Gezanten der belanghebben
# de Vorſten ter hand geſteld. Dus zag men
1676.
ſtraks hier op de Franſche Afgezanten, de

en bekend door zyne in 't licht gegeevene **
boeken, eerſt Lid van den Raad van Vlaan
dre, en ſedert van den Nederlandſchen te

Madrit, en thans zoo van den Geheymen

Raad als dien van Staate te Bruſſel. Zyn
gehouden gedrag in alle deeze hoogwigtige

Heeren Kolbert, d'Avaux, en Eſtrades, bedieningen was zoodaanig, dat het den

(2) Actes te Nieumeege (2) aankomen, vervolgens Spaanſchen Koning behaagde naamaals zy

# ook de Zweedſchen, tot wier overkomſt ne Heerlykheyd van Meerbeek tot eene (7) #.
Baronny te verheffen. Van twee zyne #,
#" leend (3) hadden. Hem volgden de Deen Broeders is de een, Libert genaamd, Lid #
e N1m e

gue tom.J. de Staaten een hunner oorlogſchepen ge

â) Reſol ſchen, deeze de Brandenburgſchen , en zoo van den gewoonlyken Raad van Bra- ""
#t. Keyzerſchen, en deeze weder de Spaan bant als dien der Zeezaaken in Nederland

#y

ſche Afgezanten: benevens welke ook de geweeſt, en door den Koning begunſtigd

1676. • Heer Johan Baptiſt Chriſtyn, zynde zeer met den Burggraaflyken (8) tytel van ter (8) PErect.
ervaaren in de rechtszaaken, wel niet Wueren en Duysburg, zyne aangekochte #,
(4) Reſol. eygenlyk als Afgezant, maar als toegevoeg goederen. De ander, Johan Peter ge- du Brab.
#SE de Raadsman geteld wierdt. Dees afgerich naamd, wierdt door den Paus ſedert tot Pa5 1°t
# en te Nederlander, wien de Staaten voor zyn Ridder der krygsordre van Chriſtus, en

##" pakkaadje en huysraad de verzochte Vry door den Koning tot Geheymſchryver (9) #"
#Ka

eleybrieven inwilligden, (4), deed den van 't Hooge gerechtshof van Brabant ver- creés dans

# achtſten van Sprokkelmaand zyne intreede
de Nimc
(5) te Nieumeege, alwaar hy en de ande

heeven. Dees Afgezonden zelf heeft eenen

Zoon, mede Johan Baptiſt genaamd, naa. "

tom.I.

#"re
Afgezanten, naa de gedaane bekendmaa gelaaten , welke trouwde met Vrouwe
pag. 182.
Mar

O
A
-

\
f

#º.
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(i)rErea. (1) Margreta Thereza van Eſpinoza, de gedachtenis van zynen Vader, die 1677.
#, die zoo van den geſlachte van Urſel naamaals ook (2) Kanſellier van Bra- GEFE
du Brab, als van den voorheengemelden (*) Gas bant , wierdt , op deezen penning be- #tºtes
les Terres

#### par Schets afkomſtig was , wordende

waard.

-

-

du Brab. .

fol. 61.

pag. 161,

De voorzyde vertoont zyn borſtbeeld, met de ſlinker zyde naar buyten gekeerd, en in Raads
heerlyk gewaad, omzoomd in den rand met deeze tytelen:

-

Jo ANNEs BAPT 1st A CHRISTYN, EQUES, REG1 o UE
CAT H. o L1 co AB IN T 1 M 1 s CO NS I L 11 s.

JOHAN BAPTIST CHRIS TrN, RID DE R, EN LID VA AV
DEN GE HET ME N RAAD DES A LG EMEE NG E
LOO VIG EN KONINGS.

Het wapenſchild van deezen Ridder, die een Zoon was van (3) de Dochter van Libert vanden (3 Merc.
Hove en Eleonora de la Couture, en welke, naa 't bywoonen der Nieumeegſche Vreedehande- # #n.
linge, in 't jaar zeſtienhonderdnegentig overleedt, ſtaat op de tegenzyde, boven het jaartal
# tas.
-

-.

-w

-

-

-

-

A

-

*28. Yſa ó.

I 6 7 4.

Sedert kwaamen ook de overige Afge der gekroonde Hoofden zoude (8) genie- (8) Reſol.
, zanten zoo der Roomſche als Onroomſche
Vorſten te Nieumeege, om gezamentlyk,
onder de bemiddeling van Engeland, en de
Roomſchen daarenboven nog onder de
tuſſchenkomſte van den Paus over dat ge

zes jaars, deed hy dan zyne intreede te(1o) #6%.
Nieumeege, en wierdt vervolgens, van zes #
Gemagtigden uyt den Magiſtraat dier ſtad, Gener.

wigtige werk in onderhandeling te treeden.

en door monde van den Heer Burgermeeſter #"

ten, en op die wyze ook ontfangen (9) de Staaten

worden. Den vierden van Hooimaand dee. #.

Want die had van overlang zoo wel het van Welderen in de Italiaanſche taale ver- (1 Act,de
(#Aat de Keyzerlyke (4) als het Franſche en Spaan welkomd ; naadat zy door den Pauſlyken #
S# ſche (5) Hof tot het maaken van eenen on Afgezant in de gehoorzaal geleyd waaren: tom, iſ
tom I, derlingen Vreede aangemaand, en hen daar Daar hy zich onder eenen opgehangen he-Pºë"

#" toe zyne bemiddeling met dien uytſlagaan

mel zettede, waaronder des Pauzen af

(5) Holl. gebooden, dat die door alle de in oorlog beeldſel hing. Hier betuygde hy aan de
#"
zynde Roomſche , Vorſten aangevaard gezeetene Gemagtigden, hoe dat zyn Mee
5•
pag. 223. wierdt. En hoewel de ſtad Nieumeege, ſter uyt eene waare zucht tot den Vreede
zynde Onroomſch, en onder 't gebied van hem derwaart had afgezonden: opdat ver
Onroomſche Overheyd, tot handelplaats volgens met des te grootere kracht der
wierdt verkooren, zoo benoemde de Paus Chriſtenen wapenen tegens den Turk,
echter zynen Afgezant aan 't Keyzerlyke den gemeenen vyand, te beter (11) zouden (#A#ſe
(o) Aa de Hof Alowiſius Bevilacqua, Patriarch van konnen gekeerd worden. Wanneer zy hier #
-

i: Fai, de Alexandrië, als (6) zynen. Afgezant tot de op wilden vertrekken ; noodigde hy hen tom: i.
#ue
Nieumeegſche Vreedehandeling. Des ver ten maaltyd, daar vorſtlykopgediſcht, en, "53**
toin.
l.
#s leenden hem de Vereenigde Geweſten niet als de gemoederen door den wyn verheugd
-

-

#, alleen de verzochte (7) Vrygeleybrieven, waaren, op de gezondheyd van alle de
Gene: " maar verklaarden ook dat hy het zelfde Prinſen van Italië gedronken wierdt. Des

#

hy door de Afgezanten des
recht, als de andere Roomſche Gezanten gelyks wicrdt
I ii 2,
Key

-

N E D E R LA N D SC H E
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1677. Keyzers, der Koningen van Vrankryk (1) linge Hofbedienden te bewaaren en hand
EA Ede en Spanje, en der andere Roomſche Vor haaven. Dit was het begin zyner bedienin

# ſten, als Middelaar begroet en erkend:

ge, die niets dan het herſtellen van den (3)Bonan

zulks hy in die hoedaanigheyd ſedert aan verlooren Vreede in 't ooge had, om wel- #".
#e de zelve een ontwerp (2)ter hand ſtelde, ken
menvuuriglyk
zynen Meeſter
op deezenpenning #n
II,
(3) zoo
ziet wenſchen:
fol. 744
inNimegue
Paide om de noodige ruſt tuſſchen hunne onder

tom, f

-

tom. I.

P2g. 393

(4)Bonan-

Het borſtbeeld van den Paus, welke , eer hy tot die waardigheyd den eenentwintigſten van

ni Num, Herfſtmaand des voorgaanden jaars verkooren was, Benedictus (4) Odeſcalchi genaamd wierdt,

#", I

ſtaat op de voorzyde; binnen dit randſchrift:

fol. 737.

INNOCENT rus
PAUS

XI PONT I F Ex MAXI M U s.

INNogenrius

DE XI.

(5)And.
De tytel van Pontifex maximus is by de oude Heydenſche Prieſters te Rome bekend geweeſt;
Floc#
de
en
zoude het eerſte woordt (5) van pontem facere, dat is van eene brug maaken herkomſtig zyn,
Poteſt.

#b I. omdat de Subliciſche brug door de Prieſters is gemaakt, en naamaals verſcheydenereyzen vernieuwd.
cap. 8.

Met het woord Maximus, (6) Grootſte, wierdt de eerſte Prieſter betekend, vermids die by de Hey

Pom. Leti denen, even als de Paus onder de Roomſchen, een Rechter was der grootſte dingen, die tot (7) de
de ſacerd.
-

'Rom. lib.

De tegenzyde vertoont eene Duyf, het zinnebeeld zoo van den Vreede als van den Heyligen

II. cap. Io.

(6) Ou

-

Heyligdommen en den Godsdienſt behoorden.

(8) Geeſt, die een God (9) des Vreedes is, binnen deeze gewyde (1o) ſpreuk:

daan R.

Moog.
pag. 57.

FIAT PAX (1o) IN VIRTUTE TUA. 1676.

(7) Dion.
Halicarn.

#
Gap. 58.

HET WER DE VREEDE Doo R UWE MAG T. r676.

(8) Matth.

Ofte:

•

-

kap. III.
(9) Rom.
##
kap.XV.

VREE DE Zr (11) IN UWE VESTINGE. 1676.

#kw:

#" Hoewel men aldus byeenkwam om den komende vyandlyke vloot , die veertien
# Landverdervenden oorlog te doen eyndi zeylen ſterk (12)aanſtonds liet het anker (r.) Holl.
#gen, hadden des zelfs bedryven echter onder
vallen,heteen
gedeelte
vanRidder
haare Grandfonmanſchap, Merk.
gezag
van den
# pag.
#al nog geſtaadig hunnen voortgang. Wat die

# te water belangd, de Graaf d'Eſtrees, van
Hebt kap, wiens verrichting op Kayana wy hier voor
âE# geſprooken hebben, zondt de aldaar

taine, landen, en den tweeëntwintigſten,

in den vroegen morgenſtond, de ſterkte
van Tabago naderen. Doch ziende de zel

GXXI.

gemaakte krygsgevangens met een ſchip ve alom met ſtormpaalen omzet, en met
en vertrok zelf met zyne genoegzaam geſchut en manſchap buyren
UXXII. onderhoorige vloot, naadat hy alles in de verwachting voorzien, vonden zy raadY. 7.
ewonne ſterkte herſteld had, den elfden

&#ran naar Vrankryk,
3

-

zaam zich voor eerſt op eene bygelege

van Sprokkelmaand deezes jaars naar Taba hoogte needer te ſlaan, vervolgens het noo
go, om de Nederlandſche ſchepen te be dige tot de aanſtaande aanvechting te laa
vechten, welke zich in die haven, onder ten vervaardigen, en ondertuſſchen door 't
't bevel van Jakob Binkes, ophielden. inwerpen van bomben de bezetting te be
Dees, door een ingevallen ſchip van dien naauwen. Hier mede eenige dagen zynde

toeleg zynde verwittigd, deed alles tot geſleeten, beſlooten zy eyndelyk (13) de (13) Holl.
tegenweer, zoo in de ſterkte zelve als o Nederlandſche ſcheepsmagt en de veſting #
de ſchepen, vervaardigen, en ontdekte, tegelyk te bevechten. Met dat oogmerk 9." 3

den twintigſten der zelfde maand, de op-1 naderden de Franſche ſchepen, denderden
WaIn

-

- - -

III. Boek.
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van Lentemaand, den mond der haven, en troffen; het welke onder de Nederlanders, 1677.
-n

kwaamen met volle zeylen , onaangezien
die ter wederzyden met verſcheydene ſtuk
ken beplant was, langs den kant der ſterk
te inzetten. Dus verhief zich eerlang alhier
een zeer ſtreng gevecht, gelyk ook ten
zelfden tyde te land, mids de gelande
manſchap op de ſterkte aanviel. De bezet
telingen queeten zich by uytneemendheyd
in dit voorval, en hadden het geluk van de
aanvallers, naa drie vergeefſche ſtormen,
ten koſte van wel honderdvyftig dooden

tegens had de Graaf d'Eſtrees zyn eygen
ſchip met tweeënzeventig metaale ſtukken,
midsgaders een ander met achtenveertig,
en behalven eenen brander nog eene ſnaauw
in 't gevecht verlooren; twee anderen de (1) Holl.
kuſt te digt genaderd (1)en dus vaſtgeraakt, Merkur.

en vrymeer gequetſten, en met achterlaa

waaren in de handen der Nederlanderen 1677. pag:

tinge van al het ſtormgereedſchap, onver
richter zaake tot den aftogt te noodzaaken.
Ondertuſſchen wierdt het gevecht tuſſchen
de wederzydſche vlooten zeer ſtreng, mids
de naauwte der haven, achtervolgd: In
voege de ſchepen onderling als opeen ge

gevallen, en de overigen zoodaanig geha
vend, dat hy de verdere onderneeming

die in eene halve maan aan elkanderen ge
koppeld laagen, den ontſtooken brand des
te vinniger deed toeneemen, en van het
eene ſchip tot het andere overſlaan, zulks
'er tien door die hoofdſtof verteerden. Hier

8o.

ſtaakte, en naa 't weder inneemen van de
(2) Holl.
gelande manſchap, het terug (2) naar Merkur.
Vrankryk wendde; daar men wegens dit 1677 pag!
e

voorgevallen gevecht deeze penningen ge

pakt met des te wiſſere ſchooten elkanderen munt heeft

:

"e
- - -

- -

S AD INs • TARAG C •

S &#####
-

I. De eene zyde van den eerſten, die het kopſtuk van den Franſchen Koning voert, heeft in
den rand deezen tytel:
LUDO VICUS
LO DE WYK

III. Decl.

-

MAGNUs, R EX

DE GRoore,

CHRISTIAN ISSIMUS.

ALLERCHRISTEL YKSTE KONING.
K kk

Op

N E D ER L A N D SC H E
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1677. Op de andere zyde ziet men, boven een ſchip, naar de wyze der Ouden verbeeld, eene vlie
Tgende Overwinning, welke in de eene hand eenen zeegetak, en in de andere eenen blixem houdt,
onder dit byſchrift:
IN CEN SA BATAVORUM CLASSE.
DE VLOOT DER HOLLANDEREN IN BRAND GESTOKEN.

Waar dit nu is voorgevallen geeft dit opſchrift, dat op den voorgrond ſtaat, te kennen:
AD INSU L AM TABA GO. MDCLXXVII.

B r 'T ETLAND TABA Go. 1677.
II. De tweede heeft op de voorzyde het borſtſtuk des Franſchen Konings, in 't harnas zeer ſier
lyk verbeeld, en op de tegenzyde de reeds beſchreeve Overwinning, doch met dit verſchillende
om- en opſchrift:

IN CENSA BATAVORUM CLASSE TABAGO. 1677.
DE HOLLANDSCHE VLOOT TE TA BAGO IN BRAND

GESTOKEN. 1677.

III. De derde, die kleyner, en door den zelfden Penningmaaker Antoni Meybuſch gemaakt
is, heeft de zelfde voorzyde als de eerſte, en de zelfde rugzyde als de tweede, en vereyſcht daar
om geene byzondere beſchryving.

IV. De laatſte eyndelyk, die nog kleyner is, voert op de eene zyde, rondom het kopſtuk des

Franſchen Konings, dit verſchillende randſchrift:
LUDO VICUS MAGNUS REX.
KONING LO DE WTK DE GROOTE.

De andere zyde verbeeldt eene Overwinning, welke, ſtaande op 't achtereynde van een ſchip,
in de eene hand eenen blixem, en in de andere eenen zeegetak voert, onder dit randſchrift:
IN CEN SA BATAVORUM CL ASSE.
DE HOLLANDSCHE VLOOT IN BRAND GESTOKEN.

De Graaf d'Eſtrees, die niet naar Vrank

richtten. Op 't gezigt dier toebereydſelen,
ryk vertrokken was dan om zich van de verlieten de bezettelingen, mids zy geen
geleede ſchaade te herſtellen, ſtak dierhal tweehonderd ſterk waaren, ſtraks de bene
ven in Wynmaand, met eene vloot van denſterkte, om zich in de bovenſchans

g#, zeſtien ſchepen, van (1)Breſt naar de Groe

des te beter te verweeren: doch zich al

# ne kaap (*) weder in zee, en liet, den daar insgelyks niet zeker waanende, ſtaa
#den dertigſten der zelfde maand, het anker ken zy om te handelen eene witte vlag op,
in deel, voor het eyland Goereé vallen. Denvolgen maar konden geen ander Verdrag, dan van
# 166. den dag hier op te vergeefſch de Nederland zich op beſcheydenheyd aan den vyand o
# , ſche bezetting tot de overgaaf hebbende ver te geeven, erlangen. Welke, naa alles
$#" aangemaand, deed hy desnamiddags vier geſlecht, geplonderd, of verbrand te heb
honderdvyftig man en zeſtig granaatwer ben, vervolgens den negenden van Slagt
(2) Holl. pers, in twee hoopen verdeeld, aan de maand van daar naar de Barbados zeylde;
#
1677.p 8 landzyde de ſterkten naderen, terwylzyne daar hy, den eerſten van Wintermaand,

# " oorlogſchepen het zelve te water (2) ver

aankomende, den beloofden onderſtand
V3 I]

/
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van Marteniko gereed vondt. Aldus ver deed hy (1) twee mortieren planten, uyt 1677.
ſterkt ſtak hy wederom onder zeyl , en welke de derde geworpe bombe in 't kruyd (1) Holl.
bereykte, den zevenden omtrent den a huys der ſterkte viel: zulks die gezwinde Merkur.
1677, pag.
vond, de reede van Tabago: alwaar aan brandſtoffe hebbende vuur gevat het tuyg 264.
ſtonds vyfhonderd man, onder 't bevel van huys in de lucht opjoeg, en benevens den
den Heer Blenak aan land ſtapten, welke Opperbevelhebber Binkes ook alle de ove
door nog duyzend andere wierden gevolgd. rigen, een uytgezonderd, onder de neder
Deeze keurlingen naderden, den negenden, ſtortende puynhoopen verplettede, ja door
tot omtrent, zeshonderd treeden van de 't vernielen van al den oorlogsvoorraad de
ſterkte , daarvoor zy , naa twee dagen, weynige overgebleevene bezettelingen buy
de loopgraaven openden : vermids de Be ten ſtaat van tegenweer ſtelde. In deeze
velhebber Binkes het verzoek van zich o verwarring beſtonden de Françoizen de
ver te geeven moediglyk had afgeſlaagen, ſterkte te beſtormen, die dus eerlang zon
en met zyn gedrag betoonde het uyterſte der eenig Verdrag, ligtelyk wierdt bemag
te willen afwachten. Invoege hy dien dag, tigd. De Graaf d'Eſtrees deed ze vervol
gelyk ook den volgenden, niet ophieldt ens ſlechten, alle de wooningen ver
van door vinnig ſchieten met zyn kanon # en vertrok, den zevenentwin
de naderaars in hunne werken te beſchaa tigſten van Wintermaand, naar Vrank
digen. Dit noodzaakte den Graaf d'Eſtrees ryk; daar men ook tot gedachtenis der
naar middelen uyt te zien, waardoor hy behaalde overwinninge deezen gedenk
de bezettelingen meer konde bekommeren, en legpenning heeft zien in 't licht gee

en tegelyk de zynen dekken. Dierhalven

VCn,

I. Op de voorzyde van den gedenkpenning leeſt men, rondom het kopſtuk des Franſchen Ko
nings, in den rand deezen tytel:
LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIANISSIMUS,
LODE WYK DE GROOTE, ALLERCHRISTELTKSTE KONING.
Op de tegenzyde ziet men in de ſterkte van Tabago, welke door eene ſcheepsvloot te water
wordt ingeſlooten gehouden, het tuyghuys door eene ingeworpe bombe in de lucht vliegen, on
der dit randſchrift:

TABAGUM EXPU GNATUM. MD CLXXVII.

TA BAGO VEROVER D. 1677.

II. De andere, die een legpenning is, voert op de eene zyde des Konings geharnaſt borſtſtuk,
omzoomd met dit Franſche randſchrift:

LoUIs XIV, ROY DE FRANcE ET DE NAvARRE.
LODEW YK DE XIV. KONING VAN VRA NK RTK EN NAVARRE.
Kkk 2
Op

N E D e R LA

2 2 4.
1677.
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Op de andere zyde ziet men door een mortier eene bombe in de ſterkte van Tabago werpen,

1077. binnen deeze ſpreuk tot randſchrift:
-

IGNIBUS ICTUS CONGE MINAT. 1677.
Doo R HET VUUR VERDUBBEL2 HT DE SLAGEN, 1677.

Het herwinnen van dit eyland kon geen- | Hertog van la Feuillade maakte aan de we
zins de koſten opweegen, welke de Fran- der t'ſcheep geroepene Gezwoorens der

ſche Koning, om die van Meſſina tegens | ſtad zyn waare voorneemen bekend. Dee Baſnag.
de Spanjaards totnogtoe te beſchermen, ze (3) verklaaring, zoo weynig verwacht, #
E#**
(1) Baſhag tot vierhonderd (1) tonnen ſchats toe te trof hen als een donderſlag in de ooren; tome
II.
# # vergeefſch geſpild had, mids hy zich thans doch ziende dat de wederkeering der vloo- tot 333.
rOW, unleS

#” eyndelyk genoodzaakt vondt, om zyne te hen voorzeker zoude geweygerd wor
fol.828.

benden vandaar terug te trekken. De Her den, ſmeekten zy hem van zich dan ten

tog van la Feuillade kreeg dan daar toe in minſte over zoo veele ongelukkigen te wil
't geheym het bevel, ſtak van Toulon met len ontfermen, met de zelve naar Vrankryk
de noodige ſchepen in zee, en landde te mede te neemen; welke anders hier bly
Auguſte, in ſchyn als of hy kwaame, om vende het ſlagtoffer der Spaanſche wraak
aldaar bezit van het aan hem opgedraagen oefeninge ſtonden te worden. Hier toe
beſtier te neemen: zulks hy het handhaa wierden hen twee dagen ingewilligd: doch
ven der voorrechten op het Evangeliboek hoezeer eene ongeloovelyke menigte, door
plegtlyk bezwoer,en den eed van getrouwig eene inwendige wroeging van het voorlee
heyd den Magiſtraats perſoonen ten hove den bedryf, beſlooten had zich naar Vrank
weder afvorderde. Doch weynige dagen ryk te begeeven, en des zich aan den boord
waaren ſedert verloopen, als hy de in der zee vertoonde, zoo hadden echter
woonders van Meſſina byeen riep, hen maar omtrent vierhonderdvyftig huysge
bekend maakende, hoe dat hy van zynen zinnen het geluk van ingeſcheept te wor
Koning laſt had, om met alle de Franſche den, en de overige wanhoopigen het on
benden iet groots te onderneemen, indien genoegen van die benevens de Franſche
zy zich in ſtaat achtten van ondertuſſchen vloot te zien vertrekken, op voorgeeven
hunne eyge ſtad te konnen bewaaren. De dat men eerſtdaags eene Nederlandſche (4)#
ingekankerde haat tegens den Spanjaard ſcheepsmagt, door de Engelſchen geſterkt Provanniës
deed hen dien voorſlag aanſtonds, en zon in dien oord had te verwachten. En waar-##
der eenige argwaan goedkeuren: jazy boo lyk dat de Nederlandſche zeemanſchap," 3
den hem zelfs eenigen hunner eygene ben niettegenſtaande het omkomen van de
(2)Baſmag. den (2) ter uytvoeringe aan, waarvoor hy Ruyter, en het ſedert geleeden verlies,
Annal des hen bedankte, en integendeel aan alle de nog harts genoeg had om, volgens haare
#" Franſche Bevelhebbers laſt gaf,ombenevens oude dapperheyd, den vyand op zee het

fol 829

hem de op handen zynde onderneemingby hoofd te bieden, kan door het heldhaftige
te woonen, en daar toe hunne onderhoori gedrag van den Scheepshopman Peter

ge ſchepen en manſchap binnen acht dagen Goutſchalck, in dit jaar betoond, over
klaar te maaken. Niet zoo dra was dit vol vloedig beweezen worden. Want dees met

bragt, of alles wierdt ingeſcheept, tot
zelfs de zieke Franſchen toe, in ſchyn
van hen eene verandering van lucht, tot hun
ne geneezing, te willen bezorgen. Eynde
lyk tradt de Hertog van la Fleuillade zelf
t'ſcheep: naadat de Gezwoorenen hem
eenen ſtandaard, door den Biſſchop uyt
drukkelyk daartoe gewyd, hadden aange
booden, als of hy den vyand beſtondt te
gaan beſtryden, die vervolgens op de kam
panje van # ſchip geplant wierdt. Dus
was alles in beweeging, ieder wenſchte veel
heyls den vertrekkenden in de ondernee

het ſchip Livorno, den twintigſten van
Hooimaand, voor het Kanaal onder zeven

Franſche oorlogſchepen zynde vervallen,

verweerde zich zoo kloekmoedig, dat hy,
onaangezien hem drie Koningsſchepen
zich aanſtonds op zyde ſmeeten, en ver
woedelyk aantaſtten, deeze eyndelyk deed
afhouden, de overigen ontweek, zyn on
derhoorige ſchip en den aanbetrouwden

ſchat tot zoo groot genoegen der uytree
deren, in behoude haven en 't Vaderland

bragt, dat die, anderen ten voorbeeld, en
opdat hy zelf in
gedrag zoo zou

#

mingetoe,ja het geſchut wierdt,tot een teken de voortvaaren, goedvonden zoowaardigen
der vreugde, by't in zee ſteeken der vloote beſchermer hunner goederen met deezen
van de wallen geloſt: doch naauwelyks was gouden gedenkpenning, aan eene zwaare
zy buyten des zelfs bereyk gekomen, of de goude keten hangende, te beſchenken.
Gelyk

_-

,ey is 1677
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aar: GOUTSCHALCK mee

zal

zegepralen 5%

w

Gelyk de eene zyde het voorgevallen gevecht verbeeldt, zoo is de andere met dit opſchrift be
ſtempeld:

-

ANDEREN TEN VOORBEELD.

DE DANKBAAR HETD LOONT DA PP RE DADEN.
DIT GOUD, MELD GOUTSCHALKS MANNEMOED.
EEN SC HELM LAAT ZICH DOOR GOUD VERRADEN.

E EN DEUGDSAAM HELD SP I LD EER Z rN BLOED,
EER HT ZTCN SCHIP TEN PRO O Y LAAT SLEEPEN.

ZOO STR2CD EEN HELD VOOR DANKBAAR VOLK.
ZOO REED DEN KOOPMAN VETLIG SCHEPEN.
ZO O DRINGT MEN DOOR EEN SOLFER - WO LK

NA 'T KO LCHOS, DAAR MEN 'T GOUD MOET HALEN'
WAAR GO UTSCHALCK MEE ZAL ZEGE - PRA LEN.
VAAR ZOO VO ORT.

Rondom welke dichtregels, door Dirk Schelte (1) gemaakt, zooals de ondergeſtelde naam aan- (t)Rymw.
wyſt, nog in den rand dit omſchrift geleezen wordt:
van Dirk
Schelte.

pag. 807,

DOOR DE HEER EN REED ERS VAN 'T SCHIP LIVO RNE

-

GES CHO NK EN AAN HUN CAP TE TCNV

PIETER GOUTSCHALK, VOOR Z2 N DA PPE RHETD z'

EN TROUW,
t - -

GETOOND VOOR 'T CANAAL, ONDER 7 FRANCE

OORLOG - SCHEPEN, DEN zo j UL2 1677.

Geen minder geluk hadden de Franſche gezet, dat, eer men daarvan de minſte ge
wapenen in dit jaar te lande dan te water; | dachten had, de ſterke ſtad Valençyn,
wier toebereydſels met zoogrooten naa- | welke zeven mylen van Bergen in Hene

druk, geduurende de winter waaren voort- |gouwe, en even zoowyd van Ryſſel,
III. Deel.

op

2 26
1677.

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

(1) Hiſt.

op de rivier de Schelde is gelegen, zich den volgenden dag omtrent acht uuren het
den achtentwintigſten van (1) Sprokkel teken tot den ſtorm gaf: naadat men de

Gedenkp.

maand door de Franſche benden, onder verweerders, door 't inwerpen van een

-

van Lo

dewyk

den Hertog van Luxemburg, berend onophoudelyk vuurden geheelen (3) voor

den XIV.

vondt. De Koning van Vrankryk zelf, gaanden nacht had afgemat, en in eene ge
om in den roem van zoo vroege krygsver duurige onruſt gehouden. 't Gene de oor
richting ook zyn deel te hebben, was den zaak was dat de aanvallers met den degen
laatſten der zelfde maand van Parys naar in den vuyſt den bedekten weg ligtelyk

II. deel,
pag. 159.
verſa.
-

(2) Holl.
Merk

1677.
Pag. II.

(3) Holl.
Merkur.

1677. pag.
I2 •

de grenzen van Nederland vertrokken, en veroverden, en niet alleen de daarachter
(2) vervolgens, den vierden van Lente gelege halvemaan , midsgaders het ge
maand, voor de belegerde ſtad gekomen: kroonde hoornwerk vervolgens ook innaa
in welke de Markgraaf van Risbourg, men, maarook het geluk hadden van met
Broeder van den Prins van Espinoy, als den dromder vlugtelingen al vechtende ter
Stedevoogd over eene bezetting van ruym ſtadspoorten in te dringen, het langs de
drieduyzend man het bevel voerde. Ten wallen geplante geſchut te veroveren, ja
derden dage naa 's Konings aankomſt, het tegens de ſtad zelve te wenden. Welke
noodige geſchut voor de berende plaats in zoo zigtbaar gevaar haaren gewis
zynde aangekomen, deed hy des nachts, ſen ondergang en eene aanſtaande ver
tuſſchen den negenden en 2 tienden woeſting niet dan met zich aan de genade
dier maand door drieduyzend arbeyders, des Konings, zonder 't bedingen van eeni
gedekt van zes ſlagordens te voet, de loop ge voorwaarden, ylings te onderwerpen,

graaven, zoo tegens het gekroonde hoorn voorkwam. Zulks (4) die , van eene
werk gelegen voor de Douayſche, als hoogte dit gevecht en dien goeden uytſlag

(4) Holl.

dat voor de Doornikſche poort openen, des ſtorms beſchouwende, in vollen ren
en ſedert in drie takken, om den grond tuſ naar de ſtad reedt, en aanſtonds aan zyne
ſchen de Schelde en de ondergezette lan verhitte benden bevel gaf om zich van al

I3.

Merk.

1677. pag.

den te beſlaan, met dat geluk voortzetten, le plondering te onthouden, en de gewonne

dat de belegeraars zich den zeſtienden tot ſtad geen het minſte leed toe te brengen.
aan den voet des bedekten wegs zaagen ge Welke ingetoogenheyd des overwinnaars
naderd. Invoege zyne Majeſteyt, mids voornaamelyk aanleyding tot het mun

het vroege jaargety, niet oorbaar achten ten van deeze penningen heeft gegee
de dien door ondergraaving te winnen,

VCn,

g"

I. De voorzyde van den eerſten vertoont het geharnaſte en gelaurierde borſtbeeld des Franſchen Konings, binnen deezen tytel:

LUDovICUs MAGNUs, REx CHRISTIANIssIMUs.

Lodewrk De Groore, ALLERCHRIsrELrks Te Koniwo.

H IS TO RIPE NN IN GE N.
De

tegenzyde verbeeldt de veroverde ſtad,

III. Boek.

2 27

als eene om lyfsgenade biddende vrouw, aan de voe- 1677.

ten der Overwinninge, welke den dreygenden arm van eenen naderenden krygsknecht, tot haare
beſcherming wederhoudt, binnen dit om- en opſchrift:
#

CONSERVATORI SU O VAL EN CEN N A. MD CLXXV II.

VALENcrN AAN zrNEN BEsc HERMER. 1677.
g

II. De eene zyde van den tweeden bevat des Konings kopſtuk, omzoomd in den rand met dee
zen zynen gewoonlyken tytel:

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEWYK DE GROOTE, ALLE RCHRISTELTKS TE KONING.

De andere zyde vertoont wederom de gewonne ſtad, onder diergelyke verbeelding en geſtalte, be
lend met dit randſchrift:

-

CoNSERVATORI SUO.
AAN Z2TNEN BESCHERMER.

En dat, gelyk dit verſchillende opſchrift van den voorgrond getuygd, wegensdat hy
had

vaLengrN veroverd en van de verwoesring
B E VRTD. 1677.

VALENTIANAE CAPTAE, ET AB EXCIDIo SERVAT E.
MD CLXXV II.

Dit zeldzaame geluk moedigde den Fran zich die voornaame ſtad den vyfden van
ſchen Koning aan tot het verder uytbrey Grasmaand, onder eerlyke voorwaarden
den zyner overwinningen. Zulks hy, overgaf: terwyl de Stedevoogd den tyd
naa 't veroveren van zoo aanzienlyke ſtad, des beſtands waarnam, om met zyne on
ſtraks Saint Omer door den Maarſchalk van

derhoorige bezettinge en al het noodige op

Humieres, en Kameryk door den Hertog den burg te wyken. Het verlies van twee

(i)Holl van Luxemburg (1) deed berennen. De zoo beroemde ſteden, midsgaders het ge
N#k,
Koning, die den tweeëntwintigſten van vaar van den Kamerykſchen burg en der
1677. pag.
-

I4-

Lentemaand voor de laatſtgemelde plaats ſtad Saint Omer, deed alle de Bondge
in perſoon aankwam, en waarvoor men, nooten verzet ſtaan, en den Prins van
den achtentwintigſten, de loopgraaven Oranje met den uyterſten ſpoed de digtſt
opende, moedigde door zyne tegenwoor by de hand gelegene benden ſamen rukken,

digheyd de belegeraars in 't voortzetten om met het ontzetten van Sint Omer den
der werken ſedert zoodaanig aan, dat veldtogt te openen: tot wiens buytenge
Lll 2

WOOne

2 28

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

1677. woone legerlaſten de Vereenigde Geweſten verwachtte zwaarigheyd raadpleegden, ruk

EET (1) twintig tonnen ſchats in dit jaar had ten de Françoizen zelfs voort, en begoſten
der staat. den ingewilligd.

Den negenden van nietalleen het gevecht door 't aantaſten van

#

Grasmaand vondt zich met dit voornee een klooſter by 't dorp Pene, maar dee

#
1077.

#en het byeengetrokken leger, onder den

den ook veele hunner benden rechts af

Prins van Oranje, by de Mariëkapel, een wenden om des Prinſen ſlinkeren vleugel
half uur beneden Kaſſel, en den volgenden in de lenden aan te grypen. En hoewel

dag aan 't riviertje de Pene by die plaats. de Prins van Oranje, om dit voorneemen
Hier verſtondt men dat de Hertog van te verydelen, daartegens verſcheydene
Orleans en de Maarſchalk van Humie ſlagordens te voet, onderſteund door eeni
res , met het meerendeel der belege ge ruytery, achter eene hegge ſtelde, zoo
raars van Sint Omer, tot op een kleyn viel de vyand desonaangezien daarop in,
half uur het verbonden leger waaren te bragt van de gemelde benden twee rege

gensgetrokken. Dierhalven deed de Prins menten aan 't wyken, en, naadat ze we
van Oranje, om met den vyand, eer die der herſteld waaren, eyndelyk zeer ſchan
verſterkt konde worden, nog dien dag hand delyk (4) op de vlugt, zulks de Françoi- #"
gemeente raaken, de afgebrookene brug zen, met die hegge ook meer gronds win-1677, pag.
gen over dat beekje ten ſpoedigſte herſtel nende, dus gelegenheyd kreegen om des 3*.
len, en nieuwe aanleggen : doch dit was Prinſen ſlinkeren vleugel van ter zyde aan
van zoo langen naaſleep, dat de aanval te grypen. Ondertuſſchen was het overi
tot den volgenden dag moeſt worden ge des Franſchen legers de beek genaderd,
(-)Holl. uytgeſteld; 't gene den Françoizen (2) tyd ten twee uuren daarover, en nu in 't ge
# , en gelegenheydgaf, om onder den Hertog heel met het Verbonden leger handgemeen
#"" van Luxemburg eenen genoegzaamen on geraakt. Het gevecht dus verdubbeld
derſtand, in den daarop volgenden nacht, wierdt aan den rechteren vleugel langen
van den Koning van voor den burg van Ka tyd moedig uytgehouden, doch de ver
meryk te ontfangen. Desonaangezien warring, door de vlugt der gemelde twee
trok het verbonden leger, den volgenden regementen aan den ſlinkeren vleugel be

morgenſtond, over de geſlaagene bruggen gonnen , en temet grooter geworden,
en het beekje, om vervolgens op den ging ook tot het andere gedeelte des le
vyand, die in de vlakte geſchaard ſtondt, gers over : zulks 'er toen noch ſtand
moedig aan te vallen. Doch in 't voort noch ſtal houden overig was, maar ie

trekken wierdt nog een tweede beekje, der zich op de vlugt (5) en door Ype
tegens alle verwachting, en het bericht re naar 't land van Waas begaf. We
M erk.
der wegwyzeren ontmoet; 't gene (3) de gens welke bevochte zeege men in
# pag twee legers van elkandere ſcheydde. Ter
deezen gedenkpenning gemaakt
3 I.
wyl de Bondgenooten wegens deeze on ee

#ok
e

-

-

al

- -- - -

Op de rugzyde van deezen penning, wiens voorzyde aan die van den voorgaanden gelyk is, ziet

men den Franſchen Koning den Hertoge van Orleans, wegens den door hem bevochten en hem
Koning aangebooden zeegetak, in erkentenis van zyn kloek beleyd en betoonde dapperheyd,
eenen lauwerkrans op 't hoofd zetten; binnen dit randſchrift:

-

VICTORIA AD GASTELLUM MoRINoRUM.
MDCLXXVII.

-

OVERWINNING B2 KASSEL IN VLAAN DRE. 1677.

De

(5)Reſol.
der Staat.

Gener.

H I S TO RIP EN N IN GE N.
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De Hertog van Orleans, ziende zich dat de Vereenigde Geweſten, ſtraks naa 't 1677.

dus, volkomen meeſter van het ſlagt- bekomen naadeel, zes tonnen ſchats (2) Er
veld,zes
zondt
den Hertog
Luxembur
van den
tot herſtelling
g den,
der krygsbend
en, inwilligſlagordens
met
te paarde
vlugtenvan Orleans,
en de Hertog
die 't ##
Gener.
e

de 'tBondgenoo
hielen;
welke
op denog
gevoerd
het zeege
gevechtzich
naarennenten
nietalleen
verſcheyd
in
had, doorl ſtaande
e- opperbeve
ook #n
de bekome
77 •

de benden ontſnoerde, maarook het geluk, eenen onſtervelyken naam verkreegen had.
had van aan ginszyde Kaſſel zich van het | Straks, naa 't eyndigen des gevechts,
reystuyg en geſchut, midsgaders van een | zondt hy den Markgraaf van ## zynen

groot getal Bevelhebberen en gemeene ſol- | eerſten Schildknaap met deeze overgroote
daaten meeſtertemaaken. Invoege denover- tydinge aan den Koning, en den Heer van
(1) Holl.
Merkur.

1677. pag.
41 •

winnaar, volgens deszelven (1)getuygenis, | Merille zynen eerſten Kamerdienaar aan , , ..

dertien ſtukken geſchuts, twee mortieren, |zyne Gemaalin in Vrankryk (3) en keerde #k

zeventien ſtandaards, vierenveertig ven- zelf, met zyn onderhoorige leger, ſedert #rag.
dels, en meer dan vyfentwintighonderd weder ten beleg van Sint Ömer. Onder- "

gevangenen in handen vielen zynde daar-| tuſſchen zag men, tot zynen byzonderen
enboven wel vierduyzend geſneuveld. | lof wegens het bevechten der voorgemelde
Wat ook van deeze zaak zy, immers is zeege, deezen gedenkpenning in 't licht
het zeker, dat het verlies zoodaanig was,' komen.

- "W--

S-VTEfesef van FEET5
S< I G DI- HS I

-

Het geharnaſte borſtbeeld van des Konings eenigen Broeder ſtaat op de voorzyde, omzoomd met
dit Franſche randſchrift:

PHILIPPE DE FRANCE, DUC D'ORLEANS.
PHILIPS VAN VRANKRYK, HERTOG VAN ORLEANS.

Hy was de Zoon van Koning Lodewyk den XIII, den eenentwintigſten van Herfſtmaand des

jaars zeſtienhonderdveertig gebooren, en had thans tot Vrouw Charlotte (4) Elizabet, Dochter (4) Buffier

#
(5) Karel den I. Koning van Grootbrittanje, overleeden was. By zyne eerſte Gemaalin heeft hy # #

van Karel Lodewyk Keurvorſt van den Palts, naadat zyne voorgaande Hendrike , Dochter van

vier, en by deeze tweede drie kinderen geteeld, onder welke Philips de II. Hertog van Orleans, #"
die naa 't overlyden van Koning Lodewyk den XIV Beſtierder des Franſchen ryks wierdt, geen
kleyne luyſter en ſteun van den huyze van Orleans geweeſt is.

Op de tegenzyde is het voorgevallen en verhaalde gevecht verbeeld, onder dit randſchrift:

PUG NA AD CASSEL LUM. 1677.

V

VELD SLAG BT KASSEL. 1677.

Verder ſtaat, tot meer opheldering, en lof van den Hertog, op den voorgrond, boven de eerſte
letters van des Penningmaakers naam, dit opſchrift:
VIRTUS DU CIS FORTISs 1 M 1.

DE DAP PER HETD VAN DEN MOEDIGSTEN
III. Deel.

BEVEL HEBBE R.
M mm

Deeze

#
geſlachtKs
f

tafel. 55

NE DE R LA N D SC H E

23o.
1677.

Deeze behaalde zeege ſtelden

de Ko-

halfuur moeſt ingaan. De Françoizen lie

ning in ſtaat om de aanvechtingen tegens ten daarom echter door deezen quaaden
het ſlot van Kameryk, waarvan hy het uytſlag den moed niet vallen, maar her
beleyd op zich genomen had, nu met des naamen ſedert die halvemaan, en wierpen
temeer naadruks te konnen voortzetten. nog drie beukeryen aan de rechter hand
Sedert de overgaaf dier ſtad waaren de loop op: van welke zy op de bolwerken van 't

graaven, in den eerſten daaraanvolgenden ſlot zelf onophoudendlyk vuur gaaven.
nacht, gelukkiglyk geopend, en, onaan Zulks de Koning, naadat de myneerder
gezien het ſterk yuur der belegerden, tuſ eene wyl tyds aan des zelfs wal was ge
ſchenden zevenden en achtſten van Gras hecht geweeſt, het ſlot deed opeyſchen,
(1) Holl. maand, tot (1) op veertig treeden van den en, verſtaande de onwilligheyd van den
Merkur.
1677, pag. bedekten weg voortgezet. Den tweeden Slotvoogd, het vuur in de myn ſteeken.
47 •
dag daaraanvolgende
men van drie De kracht van het aangeſtooken buskruyd
geſtichte beukeryen het ſlot te beſchieten, ſmeet wel een groot vak des walsterneder,
waardoor de belegerden genoodzaakt wier doch de breuk was echter nog onbequaam

#

den in de onderaardſche holen en gewel om zich den ſtorm te onderwinden: waar
ven te huysveſten. Sedert wierdt alles tot | om verſcheydene (3) beukeryen ſedert # #ol.

den ſtorm tegens den bedekten weg ver- | veelnader wierden aangebragt, het ſlot #rag.
vaardigd, welke tuſſchen den elfden en door ingeworpene bomben geweldig be- 9.
twaalfden des nachts geſchiedde, en met naauwd, en de eerſtgemaakte walbreuk
des zelven veroveringe bekroond wierdt. door het onophoudendlyk ſchieten tot
Niet zoo gelukkig waaren de aanvallers in veertig voeten verwyd. Invoege de be
't aantaſten van eene halvemaan, vermids legerden, den zeventienden van Gras
de Françoizen, naa dezelve ingenoomen te maand, in onderhandeling traaden, en
hebben, nog dien zelfden dag, eer zy naa 't bedingen van zeer ruyme voor
volkomen gedekt waaren, met zoogroote waarden, denvolgenden dag daaruyt trek
ſlagtinge door de uytgevalle belegerden we kende, den Koning de ſterkte inruym
(1) Holl. der daaruyt wierden geſlaagen, dat men, den : tot wiens lof, wegens het winnen
Merkur, om de dooden te begraaven, wederzyds van Kameryk, deeze penningen gemaakt
1677. pag.
48.

eenen ſtilſtand (2) van wapenen voor een

zyn.

I, II. De voorzyde van den bovenſtaanden voert, rondom het geharnaſte en gelaurierde borſt
beeld, en die van den volgenden, rondom het kopſtuk des zeegepraalenden Franſchen Konings,
in den rand deezen zynen gewoonlyken tytel:
-

-

- -

- -

-

-

-

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODE WYK DE GROOTE, ALLERCHRISTEL rKS TE KONING.

Op de tegenzyde van beyden ziet men eenen akkerman geruſtelyk het land ploegen, tot bedied
ſel, dat door 't winnen van Kameryk,'t gene in 't verſchiet gezien wordt, de Franſche grenzen te
gens

#andyke uytloopen gedekt waaren.

beveſtigd:

Het gene ook door beyder om- en opſchrift wordt
-

*

ME
-

H IS TO R IP EN N IN GE N.
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METUS FINIUM SUB LAT US, CAMERACO CAPT o.
MD CLXXVII.

DE VREEs DER GRENZEN WEGGE No ME N, Doo R 'r
WINNEN VAN KAME RTK 1677.
--- - -

-- - --- -

Staande het beleg van 't Kamerykſche voorgracht met graaven zynde genaderd,
ſlot, waaren de aanvechtingen tegens wierdt die met takkeboſſchen gevuld, en
Saint Omer door den Hertog van Orleans, des de verweerders te raade de voorſtad
naa de behaalde overwinning by Kaſſel, van Hautpont te verlaaten, waarvan de

Y HOll.

Holl.
begonnen, eenige ſtukken geſchuts aan de Bregadier Phiffer (2) ſtraks bezit nam. (2)
Merk.
zyde van de ſchans de Vaches geplant, en Ondertuſſchen de gracht volkomen gevuld » 1677, pag.
tuſſchen den vyf-en(1)zeſtienden van Gras en alles, den twintigſten van Grasmaand, 5o.
-

#
maand de loopgraaven
van de voorgracht tot den ſtorm vervaardigd zynde,
ſtaaken
Merkur.
Pg
ºy
-

-

1677. Pag, tot naby den bedekten weg voortgezet. | de bezettelingen, onaangezien de Burgery
49

Des nachts naa den zeventienden, nam nog van geen overgeeven hooren wilde,

men voor dien te beſtormen, over welke een wit vendel op, en zonden eenige Ge
aanvallers de Heer de la Cardonniere aan

magtigden om te handelen aan den Hertog

de ſlinker hand, Stoupa aan de rechter, van Orleans : welke, op ontfangen laſt
en de Villechauve in 't midden ſtonden
het bevel te voeren, en ieder van een

des Konings, de Spaanſche bezetting toe
ſtondt met haar geweer, vliegende vende
goed getal granaatwerpers voorgegaan te len, en twee ſtukken geſchuts, twee dagen
worden. Op 't gegecven teken ſprong dee daaraan over Ypere naar Gent uyt te
ze verordende manſchap uyt de loopgraa trekken. Zoodra de ſtad door de Spaan
ven op 't vlakke veld, en trok dus onver ſchen op den beſtemden dag omtrent zes
ſaagd wel tweehonderd treeden voort, tienhonderd man te voet en vyfhonderd
doch wierdt in dien tuſſchentyd uyt al de ruyters ſterk ontruymd was, deed 's Ko
bygelegene werken der belegerde ſtad zoo nings Broeder daarin zyne intreede, liet

ruuw uyt het grof- en handgeſchut getrof

in de Hoofdkerk den Ambroſiaanſchen

fen, dat hoewel de voorſten reeds totaan lofzang zingen, en bezag vervolgens

de ſtormpaalen waaren genaderd, de uyt alle de werken der ſtad. Ter gedach
getooge manſchap genoodzaakt was zich tenis van wier verovering dees pen
omtrent honderd treeden van de voor

ning, tot lof des Konings, gemaakt

gracht te verſchanſen. Eerlang echter de

1S.

-

--

-

Op het ruggeſtuk, want hy heeft het zelfde voorſtuk als de voorgaande, ziet men de gewonne
ſtad in de geſtalte eener knielende vrouwe aan de voeten van eene voortrennende Overwinning: wel
Mmm 2.

ke
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1677 ke in de eene hand eenen palmtak, en in de andere eenen wapenſtandaard voert, binnen dit om- en
e-man

opſchrift:

vICToRIAE CASTELLENSIS PR.AEMIUM FANUM SANc T1 AU
DOM ARI CAPT U M. MD CLXXVII.

DE VEROVERING VAN SAINT OM ER IS HET VOOR DE EL
D ER KASSELSCHE OVERWINNING E. 1677.

Sedert het behaalen van zoogroote voor- de Vereenigde Geweſten, opdat deeze on

deelen, boodt de Koning van Vrankryk, naa 'derneeming wel mogte gelukken (5) eenen (3)#
der Staat.
dat hy terug verreysd was, den in oorlog | Beededag uytſchryven. Op deeze tyding Gener.
1 I Aug.
1) Holl. zynde Magten eenen ſtilſtand van (1) wa trok de Hertog van Luxemburg de voor- I 677
erkur.
penen aan, zoo om den opgevatten arg heen verzondene benden uyt de bygelege
1677.
waan des Engelſchen volks, 't welke zy ne ſteden weder byeen, en weetende hoe
pag. 5 I•
en 52.
nen (2) Koning aanmoedigde, om 't in ge de Hertog van Villahermoza, om hem te
(2) Holl.
vaar
zynde Nederland hulp te bieden, te ſtuyten, achter Pieton gelegerd was,
Merkur.
1677. pag. gens te gaan, als om zyne benden, van brak met het dus verſterkte leger van Aath
69.
welke hy 'er veelen in bezetting gezonden op, toogte Buiſſiere over (6)de Sambre, en (3) #
had, van de geleedene ongemakken te laa ſloeg zich achter de rivier de Heuſe neder: ##
1677. pag.
ten herſtellen. Maar de hoop van iets invoege dat zyn rechter vleugel naar Ger-189.
groots aan den Moezel, door de in 't veld paine, en de ſlinker naar Lenef uytſtrekte,
gerukte Duytſchers te zullen verrichten, in welke geſtalte hy den toevoer, die
en dat het verbonden leger in Nederland meeſt van Bruſſel komen moeſt, aan het
van de ſchaade, te Kaſſel geleeden, zich verbonden leger voor Charleroy afſneed.
genoegzaam herſteld zag, deed deeze Zulks de Prins, laatende die ſtad door
voorheen zelf gezochte aanbieding thans (7) veertienduyzend man berend, de vol- (7) Hoºl.
van de hand wyzen. En waarlyk was ken onder Villahermoza tot zich trok, #
het leger des Prinſen van Oranje nu te Aalſt met voorneemen van den Franſchen Bevel- 19o.
door de Munſterſche, Osnabrugſche, Sel hebber uyt deeze legerplaats te verdryven.
(3) Holl. ſche,en (3)Wolfenbuttelſche hulpbenden te Doch by 't bezigtigen der toegangen on
Merkur.
1677. pag. ſamen omtrent twintigduyzend man, be dervindende, dat dit niet dan langs zeer
187.
halven de Spaanſchen , uytmaakende, naauwe engten met zigtbaar gevaar te ver
verſterkt, en dierhalven den drieëntwin richten, en de looze vyanduyt dat voordeel
tigſten van Hooimaand, vandaar naar Ni niet te lokken was, beſloot men, als zyn
nove getoogen zoo 't ſcheen, om 't Fran de de ſtad van alles voorzien en wel ge
ſche leger, dat by Aath onder den Her ſterkt, en de toevoer, mids de geſtalte
tog van Luxemburg ſtondt, te bevechten. van 's vyands legerplaats, niet dan met
Doch de uytvoering ſedert te hachlyk zeer groot gevaar te bekomen , den
wordende geoordeeld, vondt men goed, tot veertienden van Oogſtmaand van Charle
(4) Holl. dekking van (4) Vlaandre, acht- of negen roy weder af en naar den kant van Bra
Merk.
Dus had zich deeze ſtad,
1677. pag. duyzend man, onder den Markgraaf van bant te trekken.
188.
Uſera, van 't leger af te ſteeken; en met ſtaande dees oorlog, tweemaals te ver
het leger zelf over Nivelle langs den geefſch door den Prins berend gezien, en
ſtraatweg voorttrekkende, twee dagen dit gelegenheyd tot het maaken van dee
e

daarnaa Charleroy te berennen: doende zen penning gegeeven.

WºonsinfoNEE)

Op de voorzyde ſtaat het kopſtuk des Franſchen Konings, binnen zynen gewoonlyken ty
tel 9
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tel, evenals op de tegenzyde, binnen eene Belegskroon van (1) groente en bloeijende kruyden, 1677.
dit opſchrift:

(r)A Ge!',
Noét. Att,
11b. V.

cap. 6.

oB CAROLoREGIUM ITERUM oBSIDIONE LIBERATUM.
MDCLxx VII.
WEG E NS HEz AN DERMAAL ONTZE T4 EN VAN

/

CHARLERO Y. 1677.

n

Niet weynig had tot het opbreeken der ontwyken. Met dit voordeel, en ver
".

belegeringe van Charleroy geholpen, dat
de in 't veldgerukte Duytſche benden aan
den kant van Lotteringe geenszins zoo
daanige
afwending, als men verhoopt had,
(2) Holl.
Merk.
(2) naa het in bezit neemen van Mouzon,
1677. pag. gemaakt hadden. Integendeel ſtelde zich
186.
de Maarſchalk van Krequi, Hoofdbevel
hebber des Franſchen Konings in Duytſch
land, nietalleen tegens alle hunne aanſla
gen, maar zondt ook dagelyks verſcheyde
ne zyner benden naar de Elzas, om aldaar
eenige Keyzerlyke volken onder den Prins
van Saxen Eyzenach te overvallen, en
toog eyndelyk met alle zyn onderhoori
ge manſchap derwaart, gevolgd van het ge
heele Duytſche leger, onder den Hertog
(3) Holl.
(3) van Lotteringe. De Françoizen, als
Merkur.
1677. pag. hebbende eenen korteren weg af te leggen,
193.
en zynde dus vroeger in de Elzas aange
komen, en te Brizak over den Ryn ge

ſtaande de aankomſt van den Hertog van

Lotteringe, keerden de Françoizen terug
over den Ryn: daar hen het Duytſche le
ger eenige dagen naa elkanderen eenen
veldſlag (4) aanboodt, maar de Françoizen

(4) Holl.

waaren niet uyt hun voordeel te lokken,

1677. pag:

Merk.

noch hunne daarop aangevangene ver 24O.

woeſtingen bequaam, om de Duytſchers
weder over den Ryn te doen trekken.
Dierhalven nam de Maarſchalk van Krequi
het bedrog te baate, trok zelf naar Mols
heym terug, en zondt eenige zyner ben
den, mids het jaar reeds zooverre verloo
pen was, naar den Saarſtroom, in ſchyn
als om de winterlegering te gaan betrek
ken. Doch dit was door de miſleyde
Duytſchers niet zoodra naagevolgd, of hy
trok, zoo met zyne bygebleevene als
weder byeengetrokkene benden, te Brizak

andermaal over den Ryn, en ſloeg, den

toogen, zaaten den gemelde Keyzerlyke negenden van Slagtmaand op 't onver
benden, drieduyzend ſterk, in 't aftrekken wachtſte het beleg voor Freyburg, Hoofd
nietalleen onophoudendlyk op de hielen, ſtad van 't Brisgauwſche. En dewyl de ſtad,
maar lieten ook de zelve, door tienduy het ſlot , en des zelfs ſterkten binnen zes

zend zoo ligt- als zwaargewapende ruyters dagen tot de overgaafgedwongen wierden,
Holl.
omtrent Wilſtad ingehaald, zeermoedig kwam de Hertog van (5) Lotteringe te laat (5)
Merk.
1677. pag:
aangrypen. De Duytſchers als zwak om,met zyne weder ſamengetokkene Duyt 2.43ker verweerden zich al deynzende, en ſchers, die ſtad te ontzetten. Met dit geluk
hadden aldus het geluk van de gewiſſe ne eyndigde de veldtogt in Duytſchland, waar
derlaag onder 't geſchut van Straasburg te op in Vrankryk dees penning gemunt is,

w

Het kopſtuk des Franſchen Konings ſtaat op de voorzyde, wier rand omzoomd is met deezen
zynen gewoonlykentytel:
LUDO VICUS MAGNUS, REX

CHRISTIAN Iss IMUs.

LODEWrK DE GRoo TE, ALLE RCHRISTELTKS TE KONING.
III.

Deel.

Nnn

De

N E DE R L A N D SC H E

234

1677. . De Godin Minerva, welke op de tegenzyde nevens haaren uyl verbeeldt ſtaat, houdt met de eene
- hand een ſchild, voerende het hoofd van Meduza, en in de andere eene ſpeer, omvangen met
eene Muurkroon. Het randſchrift luydt aldus:
MINERVA VICTRIX.

DE OVERWINNENDE MINERVA.

, Dat is de voorzigtigheyd, die door haar betekend wordt. Voorts zoo ſtaat op den voorgrond
dit opſchrift te leezen:

FRIBURGO BRISGOJAE CAPTO. MDCLXXVII.
_ERETBURG IN 'z BRIS GAUWSCHE INGENOMEN. 1677.

Nietmin gelukkig voor de Franſchen brandſchatting te verdraagen. Op 't ge
eyndigde de veldtogt in Nederland: want rucht van deeze dwangmiddelen zakte het
terwyl het leger der Bondgenooten zich verbonden leger wel af tot by Bruſſel,
met het verſterken van (1) Hal, naa 't op doch de Franſchen wachtten het niet af,
breeken des belegs van Charleroy, aldaar maar Vlaandre verlaatende deeden hun le
ophieldt, om de gemeenſchap tuſſchen ger ſcheyden, en zonden des zelfs benden
Bergen in Henegouwe en Bruſſel open te in de omgelegene ſteden tot bezetting.
houden, was de Hertog van Luxemburg, Dit wierdt door de Bondgenooten naage
met het geheele Franſche leger, tot by volgd, en de Duytſche hulpbenden dieper
Aalſt afgezakt, en deed vandaar acht- of te landewaart in, ja de Munſterſchen naar
tienduyzend man naar de vaart van Bruſ hun eygen land terug gezonden, zulks
ſel trekken, met voorneemen

om zich niemand meer iet euvels waande.

Maar de

van de ſterkte, die de Driegaaten dekte, Françoizen, hun volk met nieuwe rokken
meeſter te maaken, en vervolgens den voorzien, veel brandhout en koolen voor

kruyn der brugge inſlaande, den toevoer 't leger, en hooi voor de paarden byeen
naar die ſtad te water te verhinderen. gebragt hebbende, rukten

onder den
Maar een Nederlandſch Hopman, die in Maarſchalk van Humieres (4) den eerſten
deeze ſterkte het bevel voerde, ontſing de van Wintermaand, weder in 't veld, en
aanvallers zoowel, dat zy ten koſte van ten beleg van Saint Ghislayn. Naadat de
omtrent drie- of vierhonderd man moeſten

de naderniſſen van drie kanten waaren geo

aftrekken, uyt vreeze van het verbonden
leger, zoo zy lang vertoefden, (2) op
den hals te krygen. Des wendden het de
Françoizen naar Gent , alwaar zy langs
drie bruggen over de Schelde getoogen in

pend, gelukte het den beleggeren, tuſ

ſchenden negenden en tienden, eene re
duyt ſtormenderhand te vermeeſteren,
vervolgens een werk de Paſtey genaamd in
te neemen, ja alles tot den algemeenen

't land van Waas vielen , en aldaar zoo

ſtorm hebbende vervaardigd, op den tien
ſchrikkelyke verwoeſtinge aanvingen, dat, den dier maand de ſtad zelve (5) tot het ope- Merk.
(#oll.
behalven de Heereſloten wel drieduyzend nen haarer poorten onder billyke voor- #pag.
-

(3)Holl. huyzen der inwoonderen verbrand, en die waarden, te noodzaaken. De gedachtenis 235.
#g
dus genoodzaakt wierden, om met de Fran van zoo onverwachte en welgelukte onder
206.
" goizen over de totnogtoe geweygerde (3) neeming wordt op deezenpenning bewaard.

Op
-

de

rugzyde van deezen penning, welke de zelfde voorzyde als de voorgaande heeft, ziet
IICT
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men de Godinne Pallas, houdende eeneſpies in de eene, en een ſlangerond,'t gene het zinnebeeld van 1677.
een rond en afgeloopen jaar is, omvlochten met eenen zeegetak, in de andere hand, verbeeld; waarom ook in den bovenrand geleezen wordt:
ANN US FELICITE R CL AU SUS.

HET JAAR GELUKKIG LTK GESLOO TE N.

Verder ſtaat nog, tot meerdere opheldering, op den voorgrond dit opſchrift te leezen:
FANUM SAN CT I G ISL ENI

CAPTUM. MDCLxxvII.

SAINT GH ISLAYN GEWONNEN. 1677.

Eer het verbonden leger ſcheydde, had derd dukaaten , en
de

verzochten de Holland

Prins van Oranje, hebbende het ſche Gemagtigden van zorg te willen draa

Hooge bevel in handen van den Graaf van
Waldek geſteld, dat verlaaten, en was
eerſt naar 's Graavenhaage, en vervolgens
vandaar, verzeld van den Heer van Odyk
(oReſol. (1), over Hellevoetſluys met drie Koning
der Staat. lyke jagten, onder geleyde van twee En

gen dat tot het luyden der klokken, loſ
ſen van 't geſchut, en andere vreugde te
kenen de noodige orde in 's Graavenhaage Reſol.
(5) mogte geſteld worden, ja deeden door ##
den Heer van Heukelom, en andere Gemag- #
-

tigden tot de Buytenlandſche zaaken aan de #"

#

gelſche en verſcheydene Nederlandſche oor Afgezanten des Keyzers, der Koningen,

1677.

#
naar Engeland verreysd, om
aldaar, vermids de Staaten van Hol
land hem tot het aangaan van een huuwe
lyk reeds over drie jaaren op eene zeer

(3)Reſol. plegtige wyze verzocht (2) hadden, eene

# zoodaanige verbindtenis met Maria, oud
#
##
#” "
(3) Holl.

ſte Dochter van 's Konings Broeder den
Hertog van Jork, waare het moogelyk, te

Prinſen, Vroſten, en Staaten, zich in
's Graavenhaage onthoudende , van de

# Verbindtenis aldaar, als ook door
unne Staatsdienaaren aan de Hoven dier
Vorſten kennis geeven, Den veertienden
van Slagtmaand de Heer van Stangerland
met de verzochte toeſtemminge der Staa
ten aan 't Engelſche hof zynde terug
gekomen, zoo wierden nog dien zelfden

ſluyten. Den negentienden van Wyn
maand ſtapte hy te (3) Harwich aan land, avond, als zynde de Geboortedag des

#, wierdt met ongemeene ſtaatlykheden door't Prinſen ten elf uuren de Huuwelykspleg
# * Engelſche Hof ontfangen, en door 't aan tigheden, door den Biſſchop van Londen,
richten van wedloopen en renſpelen, 't hou in 't byzyn van den Koning, die de Bruyd
den van maaltyden, en andere hoflykhe aanbood, den Hertog en de Hertogin van
den bovenmaate onthaald, en de eerſte Jork, en den eerſten Adel des Hofs, be-

-

voorſlag tot het gemelde huuwelyk door diend, en het huuwelyk (6) door bedge- #
den Lord Danby 's Konings gunſteling aan meenſchap nog dien zelfden nacht voltrok- Gener.
den zelven met die abelheyd gedaan, dat ken. Sedert eenige dagen in veelerhande

#t.

die aanſtonds zynen Broeder ontboodt, en vrolykheden zynde geſleeten, ſtapte het ,,,,,
van den zelven tegens eyge verwachting, jonggetrouwde Vorſtlyke (7) paar, den #ol.
de gevorderde toeſtemming op 't verzochte zevenden van Wintermaand, te Mariëgate 1677, pag.
huuwelyk erlangde. Van deezeblydetyding t'ſcheep, en had het geluk van den twee- ””

gafhy, afzendende den Heer van Stangerland den dag daarnaa te Terheyde aan land te
totdateynde naar 'sGraavenhaage, nietalleen treeden, en, naa een weynig uytruſtens op
(4) Reſol.
der Staat.

Gener. .
7 Nov.
1677.

aan de Vereenigde Staaten kennis, maar het hof te Honsholredyk, den veertien
verzocht ook hunne toeſtemming op dee den dier maand met veele ſtaatlykheden
ze (4) aanſtaande verbindtenis. Welke, zyne openbaare intreede binnen 's Graa
nietanders wenſchende, met zeer groote venhaage te verrichten: alwaar eerſt de ,, .
vreugde het bewilligde huuwelyk goed (8) Prinſes en toen haar Gemaal, uyt den #
keurden, en den Prinſe, evenals ook den naam der Algemeene Staaten, door de Gener.
Gent, Werkendam,
Koning, hunne Koninglyke Hoogheden den Heeren
Odyk, van
Renswoude,
Bootsma, Steyn,
Sloot, #e
77 •

Hertoge en de Hertoginne van Jork, en
de twee Prinſeſſen hunne Dochteren, met

Gruys , en den Griffier Fagel, zyn ( )Reſol.

uytdrukkelyk aanſchryven, op de aller verwelkomd, en met hun (9) vol- der Staat:
verpligtendſte wyze deswegen geluk trokken huuwelyk geluk gewenſcht. #.
wenſchten. Zy beſchonken ook

den 't Gene ook aanleyding tot het maaken 1677.

Hoofdman van 't Engelſche jagt met hon- ! van deeze penningen heeft gegeeven.
Nnn :
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-

I. Het borſtbeeld van den gehuuwden Prins ſtaat met gekruld haair,op de voorzyde, in 't harnas,
binnen den zoom deezer tytelen:

GUIL HE LM us III, D E1 GR AT 1 A PRINcE Ps AURANIAE, HOLLAND 1 E,
ET WEST F R1 s 1 AE GU B ER NA T o R.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN
O RA Nj E, STAD HOUD ER VAN HOLLAND EN
WEST VRIESLAND.

De tegenzyde bevat het borſtbeeld zyner Gemaalinne, ſierlyk in 't haair gehuld, binnen dit
randſchrift :

MARIA, D E1 GR AT 1 A AURA N 1AE PR IN c E Ps,
N AT A DE J ORC.

MARIA, DOOR GODS GE NA DE PRINSES VAN ORANj E,
GEBOOREN VAN JO RK.

II. De tweede penning, in 't gemeen tot lof des Prinſen van Oranje in dit jaar geſlaagen, voert
des zelven borſtbeeld met lang doch ongekruld haair op de eene zyde, en daarrondom deeze tytels
in den rand:

WILHELMUs III, De1 GRAT1A PRINCE Ps AURAIce, ET
NASSAVIAE ET C. AN N O 1677.
WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN

ORANJE EN NASSOU, E NZ: IN 'T JAAR 1677.
Op de andere zyde ziet men, door twee gewapende krygshelden, doch die beyde hun zwaard
aQIl
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geſtrikte letters van des 1677.
-se

Prinſen naam en tytel houden, waarboven op eenen wimpel en onder op den voorgrond te leezen
ſtaat:

RESTITU EN DO, PARTA o U E TU EN DO.

DOOR HET VERLOO REN TE HERS TE LL EN, EN HEz'
HAND HAAVEN,
fol. 164.

(1) Holl.

---

#s.

Hiermede ſtondt my dit jaar te beſluy van den veldtogt, voor Stettyn: doch de

- -

-

2 15.
ten, tenwaare ik my nog verpligt oordeel wyl die ſtad zich weynig des ingeworpen
(2)Refol. de alvooren den afgebrooken draad der vuurs bekreunde, moeſt hy de ondernee
#" Brandenburgſche krygsverrichtingen alhier ming tegens de zelve tot in dit jaar uyt
, Nov. weder aan te hechten. Dees Vorſt, naadat ſtellen. Om deeze wel te doen gelukken,
#on hy de zeege te Fehrbellin op de Zweeden ſtonden de Vereenigde Geweſten hem niet
#" (als (*) gemeld is) bevochten had, vero alleen toe drie- of vierhonderd bootsge
# 74. Pºg pas,
verde die
ſedert
de (1)
hemnietalleen
den toegang
naarGutskower
Pomeren zellen te moogen (14) ligten, maar zy be- #
laſtten ſedert ook, om de zelfde reden, den #"
(4) Holl.
Merkur opende, maar zich ook van 't eyland Wol L. Admiraal Willem Baſtiaansze met de #.
: Pag lyn meeſter gemaakt hebbende, beſloot Nederlandſche hulpſchepen, zoo lange "
e

-

p

(#Holl. hy den veldtogt van dat jaar met het ver (15) als moogelyk waare, in de Ooſtzee (15)Reſol.

#" overen van Damgarten (2) en Wolgaſt. te blyven. Want het was niet voor den #"
#s. En ofwel hierop de Zweeden, in 't voor zevenden van Hooimaand deezes jaars, rooét.
# # gaande jaar, de door hen gewonne Zwin dat de Brandenburgſche volken, naa alles "77.
#g #
gerſchans
weder verlooren (3), en vervol van langerhand tot zoo aanmerkelyk beleg
genoodzaakt wierden hun begonnen
II 2.

# beleg van Wolgaſt op te breeken, zoo

vervaardigd te hebben, onder 't beleyd van
den Keurvorſt zelf, (16) voor Stettyn aan- (16) Holl.

1676. pag hervatteden (4) zy echter ſedert nietalleen kwaamen, en den vierden der volgende #

#eſol, dien aanſlag, maar hadden ook het geluk maand langs den kant van den Oder de #""
# van de Brandenburgers, die de belegerde loopgraaven (17) openden. En dewyl #".
# plaats onder den Generaal Majoor Zwe de grond, waarlangs die wierden voortgezet # pag.
i6jo." , rin, langs den kant van Zwine, poogden zeer hoog, en dus tot het maaken van 25 t.
te ontzetten, met verlies van ruym vier mynen zeer bequaam was, zoo wierden
#6, pag. honderd man af te (5) wyzen. Des ſtelde die zoo door de belegerden als de belege
# Hol zich de Keurvorſt zelf aan 't hoofd zyns raars veelvuldig aangelegd, en maakte dit
# (6) legers, verkrachtte de Zweedſche be eenen zeer traagen voortgang der werken.
1676. Pºg ſchanſing aan de Peene , trok over Invoege het Verdrag van de overgaaf der ,,,,..
&#Reſol, dien (7) ſtroom, en, Tribbezes gewonnen ſtad niet voor den zesentwintigſten (18) ##
de Staaten (8) hebbende, noodzaakte de Zweeden van Wintermaand wierdt geſlooten , Genst.
# andermaal de belegering van (9) Wolgaſt en de Keurvorſt den zesden dag des #"
#gon op te breeken. Sedert de Penemunder nieuwen jaars daarin zyne ſtaatly
#" ſchans hebbende (10) veroverd, dwong hy ke intreede deed, aldaar plegtiglyk,
1676 pag. Anklam, naa een zeer hardnekkig beleg, tot Hertog van Pomeren wierdt inge
#Real (11) zyne poorten te openen. Vervolgens huldigd, en (19), onder 't uytroe- (19), Holl.
ãet Staat, viel hem de ſchans Lokkenits, (12) en pen van lang leeve het Keurhuys van Bran- #rs.
# daarnaa de ſtad Demmin (13) in handen, denburg, dees een en andere penning on- 26i. '
#" ja hy vertoonde zich nog, voor 't eynde der de omſtaanders te grabbel geſmeeten.

g#"

I. Het borſtbeeld van den nieuwgehuldigden Hertog van Pomeren ſtaat op de voorzyde van
den eerſten, binnen den zoom deezer nieuwe tytelen:
-

III. 'Deel.
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FRIDE R1c Us WILHEL M Us, ELE cT oR, ST ETIN 1
POME RANIAE QUE DUX.

FREDERIK WILLEM, KEURVORST, HERTOG VAN STETTYN
EN POMEREN.

Boven de gewonne ſtad ziet men, op de rugzyde, eene opſtygende zon, onder deeze by
ſpreuk:
LUCE RESURGO NOVA.

IK VERRYS MET NIEUWEN LUYS TER.

Verder ſtaat, volgens de oude tydsrekenwyze, de dag, maand, en 't jaar, wanneer de inhul

diging geſchied is, op den voorgrond uytgedrukt:
ANN o 1677. 27. DECEM B R 1s.

"

IN 'T JAAR 1677. DEN 27. VAN WINTERMAAND.
II. De tweede heeft de zelfde voorzyde, doch voert op de tegenzyde, boven de gewonne

ſtad, en den tyd der gedaane inhuldiginge, in plaatſe van eene opſtygende zonne, eenen gouden
ſchepter, door den Brandenburgſchen Arend en Stettynſchen Griffioen vaſtgehouden, welke op
Imhof
(!)
Notit.S.R.
Imp. Proc.

een blaauw veld het Keurvorſtlyke (1) teken is, en de hoop van een beſtandiger geluk gaf, vol

#" gens deeze bovengeſtelde ſpreuk:
FORTIOR HIS SIGNIS.
STERKER DOOR DE EZE TEKENEN.

Doch deeze voordeelen waaren zeer ge het Lagerhuys in Engeland, om zynen
ring ten aanzien van die, welke Vrankryk Koning in ſtaat te ſtellen van dit Verbond
in Nederland, ſtaande zoo de laatſte als de met kracht te konnen onderſteunen, ſedert

voorige veldtogten, behaald had: invoe een beſluyt nam, om negentig oorlogſche
ge de reeds voorheen opgevatte argwaan pen, bemand met vyfentwintigduyzendvyf.
des Engelſchen volks nu nogmeer was toe honderdtweeënzeſtig man, in zee te bren

genomen, en Koning Karel, ziende den gen, en ook (5) daarenboven zyne land- (3) Holl.
aangevangen Vreedehandel, onaangezien magt met ruym negenentwintigduyzend #s
# zyne driejaarige (2) Bemiddeling, te Nieu man te vermeerderen, zoo wees Vrankryk Ai.
#g meegeweynig gevorderd, zoo in het eyn echter nietalleen deeze ontworpene voor
(2) Holl.

de des voorgaanden als het begin deezes waarden van de hand, maar maakte te
1678. nieuwen jaars zeſtienhonderdachtenzeven grootere toebereydſelen voor den aanſtaan
tig, met de Vereenigde Geweſten in 's den veldtogt: want de grensſteden waaren

3O.

(3)
Cl

# Graavenhaage een zeer naauw (3) Verbond met krygsvolken opgepropt, en met zoo
taaU,

#" ſloot, behelzende de voorwaarden, op grooten voorraad van kort en lang paarde
22 Maart, welke Vrankryk diende met Spanje, de voeder voorzien, dat het Franſche leger
#Ar" Vereenigde Geweſten , en Lotteringe geenszins tot het uytſpruyten van 't gras te
eenen Vreede aan te gaan, en in eenen wachten hadde.

-

(ohol.

Dus was alles met den

ſtilſtand van wapenen, voor drie maan uytgang van Sprokkelmaand vaardig, en
den, te bewilligen: om ſtaande die tus de Koning, om zyne ontworpene voor
ſchentyd de belangen der overige in oor neemens temeer te verbergen, den (6) ze- (6) Holl.
"# zynde Magten te vereffenen, met be venden dier maand van Saint Germain, Merk.

NE lofte (4) van tot ſtandhouding van dit ont met zeer langzaame dagreyzen, in 't ge #***
#78 Pag, werp hunne wederzydſche krachten te zul zelſchap der Koninginne en voornaam
39, 31, 32,
# # #len inſpannen en vereenigen. En ofwel ſte Hofjufferen, naar Lotteringe verreysd:
-

-

-
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terwyl door de gins- en wedertogten zyner eerſtgemelde ſtad. Doch dit begunſtigde 1678.
onweetends de Franſche voorneemens;

benden, zoo aan den Ryn en Moezel, als
op de grenzen van Nederland, al de wer
reld door onzekerheyd verzet ſtondt.
Temeer mids de Franſche Koning, met
zyn gevolg over Vitry, Bar, Toul, en

(2) Holl.
Stenay (?), met zoo groote dagreyzen #

Pont à Mouſſon, te Mets en Diedenhove

naar Nederland vertrok, dat hy den # pag.

zulks de Koning, bericht hebbende ont
fangen dat alles ter uytvoeringe gereed
was, den laatſten van Sprokkelmaand, van
O'

-

zynde gekomen, veel van den vergader vierden van Lentemaand voor Gent , 45.
den krygsvoorraad uyt Nederland derwaart buyten alle verwachting, perſoonlyk aan
deed vervoeren. De Hertog van Villaher kwam: welke ſtad reeds den eerſten dier
moza, die in 't midden deezer onzeker maand, door tienduyzend ruyters, on
(1) Holl.

heyd wel meeſt voor Ypere (1) beducht der 't beleyd van den Maarſchalk van Hu
erk.
i#8 pag was, als welke ſtad, gelyk ook Bergen, mieres, was berend (3) geworden. Aan E"
44
eene
Merkur.

A

Namen, Charlemont, en Luxemburg,

zoowel

afgemeete voorzorg en weer- 1678, pag.

door de Franſche benden van verre reeds galooze gezwindheyd, tot het openen van **
bekommerd wierden, zondt het grootſte |den veldtogt deezes jaars, zyn deeze pen

gedeelte der bezettinge van Gent naar de 'ningen hunne geboorte ſchuldig,
n

SUExEEEFIETERNIER, 2
M-IDC-LXXYIII-2

I en II. Rondom het gelaurierde en geharnaſte borſtſtuk des Franſchen Konings, op de voor,
zyde van den bovenſtaanden, en rondom zyn kopſtuk, op die van den volgenden penning, leeſt
men deezen zynen meergemelden tytel:
LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

LODEW YK DE GRooz'E, ALLERCHRISTEL? KS TE KONING.

Op de tegenzyden ziet men in 't verſchiet de berende ſtad Gent verbeeld, en voorwaart de Ge
zwindheyd met eenen ſchicht in de eene en eenen gevleugelden zandlooper in de andere hand tot
de Voorzienigheyd naderen, welke, gezeeten op eenig oorlogstuyg en nevens eene opgeſlaage le,

ertent, met de rechter hand den Overvloedshoorn vaſthoudt, en het hoofd met koornairen gehuld
eeft. Het randſchrift luydt aldus:
CELERITAS ET PROVIDENTIA.
DE GEZWIND HETD EN VOORZIENIG HET D.

Als welke twee eygenſchappen tot den aanſlag op Gent vereyſcht wierden, waarom op den
voorgrond ſtaat:
EXPEDITIO GAN DAVENs1s. M DCLXXVIII.
GENTSCHE

KRYG STOGT. 1678.
O oo z.

Straks

24o
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e-a

Straks op de aankomſt des Konings voor den ſlaan. De ingewilligde voorwaarden
deeze groote ſtad, liet hy de zelve, mids waaren zeer voordeelig, en des middags
ze ſlechts door vier- of vyfhonderd man be naamen de belegeraars eene poort in bezit;
opeyſchen: doch Don Françisko terwyl de Stedevoogd met zyne bezettin

Zet WaS,

de Pardo, die daarin het bevel voerde, ge, en den noodigen voorraad, op het ſlot

(1) Holl.
Merk.
I

678. pa3

45 •

(2) Holl,
VJerk.

1678. pag.
44

welverre van daaraan gehoor te geeven, was geweeken. Niet zoodra was den vol
ſtak de voorſteden in brand, nam ver genden morgen de ingewilligde ſtilſtand
ſcheydene keurlingen uyt de talryke bur van wapenen geëyndigd, of de Franſche
gerye, op eene wedde van twaalf ſchellin Koning deed het ſlot, dat met vier bol
gen 's daags (1) om in de buytenwerken te werken voorzien is, van den buytenkant,
leggen, in dienſt, en deed het omgelegen om de kerken en huyzen te verſchoonen,
laage land, door 't openen der ſluyzen, by den klaaren dag omtrent tien uuren,
zooveel doenlyk was, onder water zetten. door het openen der loopgraaven aantas
Desonaangezien vonden de belegeraars (2) ten, den volgenden nacht eene beukery
de middelen uyt, om nietalleen de noodi van zes ſtukken oprechten, en onder de
ge bruggen over de vaarten en ſtroomen gunſt van deeze de naderniſſen, op den
te ſlaan, maarook door 't aftappen en ver elfden, totaan den voet van den bedekten
leyden van het op 't land ſtaande water den weg voortzetten. Sedert nog acht ſtukken
toevoer te ſcheep van 't noodige geſchut op eene geſtichte(4)katgevoerd,en alles ten #"
des te gemaklyker te maaken. Des nachts ſtorm tegens den bedekten weg vervaar- #, pag.

tuſſchen den vyfden en zesden wierden de digd zynde, tradt de Slotvoogd in onder- 38.
loopgraaven, tuſſchen de Hever- en Pucel handeling, en bedong dat hy en zyne on
lepoort, tegens de buytenwerken geo derhoorige manſchap, met alle tekenen
pend, en deeze twee dagen daarnaa, on
der 't beleyd van den Hertog van Villeroy,
door vyfhonderd granaatwerpers nietmin
moedig aangetaſt dan gelukkig veroverd,
ja by die gelegenheyd wel tweehonderd
der verdeedigers gevangen genomen. Dit
(3) Holl.
was de oorzaak (3) dat de Hoogbaljuw en
Merk.
1678, pag. de verdere Amptenaars der regeeringe, den
46.
negenden, om te handelen de trom dee

van eere, medevoerende, boven hunne

pakkaadje, twee ſtukken geſchuts, naar
Antwerpen vry zoude moogen uyttrek
ken. Dit wierdt naagekomen, en de Graaf

van Monbron tot Stedevoogd der nieuw
gewonne ſtad door den Koning aangeſteld,
midsgaders tot lof zyner Majeſteyt, we
gens het dwingen van Gent, dees gedenk
en legpenning gemaakt.
-

I. De eerſte heeft de zelfde voorzyde als de voorgaande, doch verbeeldt op de tegenzyde de ge
-
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wonne ſtad in de gedaante eener maagd, met eene torenkroon op 't hoofd, die nevens eenen op 1678.
gerechten
midden
van den Vlaamſchen tuyn, en in eene
zeerbedrukte ge
ſtalte op dewapenſtandaard,
aarde is gezeeten,in 'tonder
dit randſchrift:
ſ
/

SPES ET OPES HOSTI UM FRACT.AE.
DE HO OPE EN MAGT D ER VTA ND EN VER BROOK EN.

Staande verder, om aan te wyzen waardoor deeze breuk is te wege gebragt, op den voor
grond:
GAN DAVO CA PT o. M DCLXXVIII.

GENT ING ENOMEN. 1678.
II. Het geharnaſte borſtbeeld van den Franſchen Koning ſtaat op de eene zyde van den legpen
ning, binnen dit Franſche randſchrift:

LOUIS LE GRAND, ROY DE FRANCE.
LODEW YK DE GROOTE, KONING VAN VRA NKR rK.

Op de andere ziet men de Gentſche maagd, nevens eenen opgerechten wapenſtandaard, en zee
weemoedig op de aarde zitten, onder dit randſchrift:
LA FL ANDRE SUBJ UGU EE.
VLAAND RE O ND ERG EB RAG T.

's Daags naa den uyttogt der Spaan grof geſchut, mids het regenachtige wee
ſche bezettinge, vertrok het leger wel
van Gent vandaan , doch met geen
ander oogmerk, dan om Ypere te belege
ren: waarvoor de Koning met zyne ruyte

der, niet dan zeer langzaam ontſingen.
Dees aanhoudende regen drukte gewel
dig de beleggers, en zettede hunne loop
graaven wel eenen voet hoog onder wa

rye, den vyftienden, aankwam, naadat die ter : zulks men genoodzaakt was den

ſtad door den Markgraaf de la Frouſſe te weeken grond met takkeboſſchen , en
voore reeds berend was, en waarvoor het die weder met zesduyzend planken te be
overige voetvolk, mids de geſtaadige regen vloeren. Sedert wierden (2) ook nog ter (2) Holl,
de wegen bedorven had, niet dan des wederzyden van de vaart, onder het o • Merk
1678.
daags daarnaa zeer vermoeid konde aanko zigt van den Ridder de Sourdis, tWCC pag.
62 •
men. Twee dagen ſedert met alles te ver loopgraaven tegens de ſtad zelve geopend,
vaardigen tot het openen der loopgraaven en met dien ſpoed voortgezet, dat de Ko
zynde geſleeten, zoo wierden die, onaan ning bevel gaf, om tuſſchen den vier- en
gezien het onophoudendlyk bleef regenen, Vyfentwintigſten den bedekten weg, zoo
(1) Holl. den achttienden (1) van twee kanten tegens van 't ſlot als der ſtad zelve, door twintig
Merk.

ſlot, dat zeer regelmaatig gebouwd,
met vyf bolwerken, even zooveel halve
maanen, en eenen bedekten weg voorzien
was, geopend. De Markgraaf van Kon
flans, die in de belegerde plaats gebood,
deed onophoudendlyk alom zyn beleyd en
dapperheyd blyken, en door uytvallen op
uytvallen, onder de gunſt van een geſtaadig
vuur van het grove geſchut, de belegeraars

benden granaatwerpers te beſtormen. O
't loſſen van twaalf mortieren geſchiedde,

in het voortzetten hunner werken ontrus

de Koning den Stedevoogd tot de overgaaf

1678. pag. het
61.

omtrent elf uuren, de aanval in goede or

de, doch die van binnen, daarvan gewaar
ſchuuwd, hadden zich ſchrap geſteld, en
maakten eene groote ſlagting onder de aan
vallers, welke desonaangezien, in den be
dekten weggekomen, zich ſtraks begroeven,
en dus aldaar handhaafden. Vervolgens liet

ten. Waarin hy ook niet weynig begun aanmaanen, en ofwel die in't begin betuyg
ſtigd wierdt door dat de Françoizen hun de zich tot het uyterſte te willen verwee
III. Deel.
Ppp
ren;
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1678. ren; (1) zoo tradthy echter overweegende, zyne bezettinge, omtrent drieduyzend man

(5 HoIT hoeverre de vyand reeds gekomen was, ſterk den zesentwintigſten van Lente

#rs

en dat, by langer draalen, zyne bezetting maand, naar Brugge. Tot Stedevoogd
&#" " in de waagſchaal zoude geraaken, van , der gewonne ſtad wierdt de Markgraaf de
mids men geen ontzet verwachtte, krygs la Frouſſe door den Koning aangeſteld,
gevangen gemaakt te worden, met den tot wiens lof, door de Hooge ſchool der
opgang des daags wegens de overgaaf Opſchriften, dees penning wegens 't win
der ſtad in onderhandeling, en trok met nen van Ypere gemaakt is.

De voorzyde is wederom beſtempeld met 's Konings kopſtuk, en zynen gewoonlyken tytel.
Op de tegenzyde ziet men eenen wapenſtandaard door de Overwinning oprechten: terwyl de Vreede,
op eene wolk gezeeten, nederdaalt, hebbende in de eene hand den Hoorn van Overvloed, en in
de andere den Vreedeſtaf van Merkuur, binnen dit om- en opſchrift:

HOSTES AD PACEM ADACTI, YPRIS CAPT 1s.
MDCLXXV III.

DE VrANDEN, Doo R 'T WINNEN VAN YPE RE, TOT DEN
VREEDE GEDWONGEN, 1678.

Hoewel de Koning hierop het leger we
der in de bezettingen zondt, en hy zelf
(2) Holl. terug naar Vrankryk (2) vertrok, zoo
Merk.
was echter de ontſteltenis onbegrypelyk,
1672. pag.
64.
die men alom wegens het inneemen van
twee zoo aanmerkelyke ſteden had opge
vat. Invoege men in Engeland de inboor
(3) Holl.

overſtaan van den Prins van Oranje,

tuſſchen de Algemeene Staaten en de Af
gezanten der oorloogende Moogendhe

den , doch welke leatſte alle eenpaarig
de aangeboodene voorwaarden onaannee
melyk verklaarden, als te veel verſchillen
de van die, welke tevoore tuſſchen den

lingen uyt den vreemden dienſt (3) aan Koning van Engeland en de Vereenigde

Merk,

1678. pag. ſtondst'huys riep, eenige hulpbenden naar
72.
Vlaandre overſcheepte, en een gerucht liet
loopen als of des Konings Broeder, de oor
log voortgaande, zelf derwaart, om het

Staaten waaren opgeſteld. De Vereenig
de Geweſten integendeel, overweegende
hoe hunne ſchatkiſten uytgeput, de ſterk

ſte grensſteden der Spaanſche Nederlan
opperbevel te voeren, ſtondt te vertrek den reeds verlooren, de Franſche legers

ken. Dierhalven , het zy de Franſche
Koning voor des zelfs gevolgen beducht
was, het zy hy het nu den beſten tyd oor
deelde om de Bondgenooten tot voordee
ligere voorwaarden, mids deeze verſlaagen
heyd, te konnen overhaalen, zoo liet hy,
den vyftienden van Grasmaand, een
ontwerp door zyne Afgezanten te Nieu
meege
overleveren: volgens 't welke hy
(4) Holl.
(4)
den
Vreede met alle de in oorlog zyn
Merk.
1678, pag. de Magten begeerde aan te gaan, #
73-

alom gereed, en die der Bondgenoten niet

dan zeer traag en met weynig vrucht in 't
veld te brengen waaren, meenden dat men
de aangeboodene voorwaarden, hoe hard

die ook waaren , by deeze tydsgeſtalte
diende te aanvaarden ; als zynde thans

beſt, tot behoudenis van 't nog overige,
iet gewillig af te ſtaan, het gene men toch
voorzag daarnaa onwillig te zullen moeten
verliezen. Doch alvoorens zich op een
ſtuk van die aangelegenheyd ten volle te

ondertuſſchen eenen ſtilſtand van wapenen verklaaren, vonden zy goed den Heer

g)Holl tot den tienden van Bloeimaand (5) toe; Dirk van Leeuwen van Leyde (6) naar #l.
#g
78. Pag. om inmiddels onderling over de aangeboo Engeland, en den Heer Boreel naar Brus- #rag.
-

76.

dene voorwaarden te beraadſlaagen. Dit ſel te zenden ; om door den eerſten te 77
geſchiedde met zeer grooten ernſt, ten verneemen wat hulpe zy, ingevalle de
OOT•
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oorlog achtervolgd wierdt, vandaar te erinnerde, zoo maakte ook het onderwerp 1678.
"m

verwachten hadden, en door den laat

hunner Bezendinge, zynde nu ruchtbaar

ſten, waare het moogelyk, de mede geworden , by alle de ingezeetenen der
toeſtemming des Spaanſchen hofs op de Spaanſchen Nederlanden geen kleyne ver
overgeleverde voorwaarden te erlangen. ſlaagenheyd , als vreezende, naa ver
Den achtſten van Bloeimaand had de Heer laaten te zyn van de Vereenigde Gewes
(#) Holl. Boreel (1) benevens den Heer Weede van ten, tot wier hulpe men den oorlog alleen
#ns Dykveld voor de eerſte maal gehoor by voorheen had aangevangen nu het voorwerp
den Spaanſchen Landvoogd : maar gelyk
die, zeer grooten ſtaat maakende op de hul
pe der Engelſchen, de aangeboodene voor
waarden als onrechtmaatig van de hand
#" wees, en des de Vereenigde Geweſten het
#" Pag naakomen der voorige verbindteniſſen (2)
89.

van Vrankryks heerſchzucht te zullen wee

zen, en het ſchip van Staat door nog ver
woedere oorlogſtormen te zullen geſlingerd

worden: om van welke onheylen bevryd
te zyn, men de zelve op deeze twee leg
penningen op deeze wyze hoort verzuchten.

I. De eene zyde van den eerſten verbeeldt een ſchi onder zeyl, 't gene van eenen geweldigen
tegenwind beſtookt wordt, waarom daarboven (3) ſtaat:

(3) Matthi
kap. VIII.

Y. 25.
DOMINE SALVA NOS !

HEERE BE HOED O NVS !

De andere zyde, die geene verbeelding heeft, voert dit Nederduytſche jaarſchrift:

coDr

WIL DIT s CHIP B E WAEREN.

VAN DER Noo T.

Welke ſpreuk ook haare zinſpeeling heeft op den naam van den Ridder Leonard (4) vander

4)Troph:

Noot, Baanderheer van Kiezeghem, wiens wapenſchild op de voorzyde in den rechter hoek ge- de Brab.

zien wordt, zynde vyf zwarte Sintjakobsſchelpen op een goud veld. Dit geſlacht is zeer oud, #"#
en vermaagſchapt (5) aan de zeven geſlachten, uyt welke te Bruſſel de Magiſtraat alleen mag worden ##
5) Eryci
gekooren. Zulks verſcheyden van deezen huyze aldaar in verſcheidene tyden Burgermeeſters, Put. Brux.

Schepenen, en Opzienders der trekvaarte geweeſt zyn, en Philips Erard vander Noot, den vier

ſept. fol.

den van Louwmaand des jaars zeſtienhonderdvierennegentig, den Biſſchoplykenſtoel van Gent (6)be

47.& ſeqq.
(6)Delices

klom, naadat de Heerlykheyd van Kiezeghem door Koning Philips den IV, ten voordeele van

des Pais

deezen Ridder Leonard vander (7) Noot, evenals die van Karloo in dit jaar, tot eene Baronny, bas, tom.

ten voordeele van Reyer Wouter vander Noot, was verheeven: welke daarenboven Heer van Il Pag
Duyſt, Kapelle, Glabbeek, Menzele, en der Vryheyd van Gyndracht, midsgaders Hopman

#rEſea.

onder 't regement van den Graaf van Kreange was, en met deezen nieuwen eertytel alleen wierdt de tout les
begiftigd, uyt aanmerkinge van de geſtaadige dienſten, door die van zyn geſlacht, nu by (8)de vyf- terr, de
honderd jaaren, aan de Vorſten zoo uyt den Huyze van Ooſtenryk, en Bourgondië, als Brabant #. pagi
beweezen.

8) I'Erect.
-

#
#

II. De tweede, die de zelfde voorzyde heeft, voert, op de tegenzyde, dit Latynſche jaar- terr. de

Iſr ſchrift:

pag

85.

Do MINE! s ALVA s ERVos 't Vos, o VI INVoCANT T E.
HEERE! BEHOED U WE DIENSTKN ECHTEN, DIE
U AAN ROEPEN.

Ppp 2

Niet

.
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Niet weynig wierdt deeze opgevatte be den : terwyl zy eensdeels door vyftig
kommering vermeerderd door 't welgeluk zwemmers, die langs de moeraſſen dus
ken van eenen aanſlag, dien de Heer Kal waaren genaderd, andersdeels door eenen
vo Franſch Bevelhebber te Maaſtricht niet tweeden hoop die in de gewaſchte linne
min liſtig beleyd, dan ſtoutmoedig en in ſchuytjes over 't water waaren gekomen,
deezer voege tegens Leeuwe uytgevoerd van paſſe onderſteund wierden. Met de hulpe
had : vermids deeze ſterke ſtad, die acht dier ſchuytjes en (2) der medegebragte bies- (#) Hell.
uuren van Maaſtricht, zes van Loven, en bruggen geraakten de Françoizen vervolgens #n.
omtrent Sint Truyen is gelegen, niet dan ook over de tweede gracht, hieuwen de 97
met eene zeer zwakke bezetting voorzien ſtormpaalen aan ſtukken, en beſtonden het
was. Om zynen waaren toeleg te bedek bolwerk van 't ſlot te beklimmen. Vreeſlyk
ken, trok hy benevens zevenhonderd van verhief zich hier het gevecht, vermids de
# de beſtender(1) bezettelingen, en daaronder eerſte wanorde en algemeene verſlaagen
1678, pag vyftig afgerichte zwemmers, door ver heyd, door den gemaakten wapenkreet
96.
ſcheydene poorten, en onder verſcheydene veroorzaakt, nu volkomen bedaard was,
voorwendſels, uyt Maaſtricht. Welke al en de bezettelingen, zoo achter de ſtorm
len, denderden van Bloeimaand, by ze paalen als de borſtweering van 't bolwerk,
ker tolhuys, gelegen omtrent vier mylen in goede orde geſchaard ſtonden. Dees te
van Leeuwe, met al den vervaardigden toe genſtand der Spanjaarden kon echter niet
ſtel, en twintig ligte bieze ſchuytjes op wa beletten dat de Françoizenden kruyn van
gens gelaaden, volgens ontfangen be 't bolwerk wonnen; 't gene eene zoodaa
vel, by elkanderen kwaamen. Met den nige verſlaagenheyd onder de verweerders

avond vandaar getoogen en omtrent mid veroorzaakte, dat zy hun geweer neder
dernacht voor Leeuwe gekomen zynde, werpende zich ſtraks benevens den burg
wierden ſtraks de benden verdeeld, en de aan de genade van den verwinnaar over
noodige toeſtel tot het maaken van brug gaaven. Toen wierdt het geſchut van't ſlot
gen aangebragt. Doch naauwelyks waaren (3) tegens de ſtad gewend, en, zynde de 3#
de eerſten tot aan den boord der voorgrach Françoizen ondertuſſchen met achthonderd #
te genaderd, of een op ſchildwacht ſtaan ruyteren uyt Maaſtricht verſterkt, met het dºwyk
den XIV.
de krygsknecht wierdt den onraad gewaar, zelve de Spaanſche bezetting op de vlugt #
loſte zyn vuurroer, en bragt daardoor de gejaagd,
doorden
denburg
Stedevoogd
# 171.
Hernandeswelke
tuſſchen
en de ſtadDon
ge- verſa.
geheele ſtad in beweeging. De aanvallers,
daarom niet afgeſchrikt, toogen echter plaatſt was: zulks die vervolgens zich, op
langs den dyk naar 't ſlot voort, daar zy gelyke voorwaarden als de burg, overgaf,
nietalleen de eene en andere ry ſtormpaa 't gene gelegenheyd tot het maaken van
-

-

len, maarook den bedekten weg verover deezen penning gegeeven heeft.

/

Het kopſtuk des Franſchen Konings ſtaat, omringd met deezen tytel in den rand, op de voor
zyde:
LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

LODE WYK DE GROOTE, ALLE RCHRISTELTKS TE KONING.
De tegenzyde verbeeldt, boven de ingenome ſtad, eene vliegende Overwinning, welke gedekt
met den ſluijer van den Nacht, die alom met ſterren bezaaid is, in de eene hand cene Muurkroon
houdt, onder dit randſchrift:
VICTO RIA PER VIGIL.
w

WAAKZAAME OVERWINNING.
En
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En om te weeten waarin dezelve beſtaat, leeſt men verder op den voorgrond, tot meerdere 1678.
-men

opheldering:
LEWIA NOCTU CAPT A. MD CLXXV III.

LEEUWE B r NACHT IN GENOMEN. 1678.

Dit verlies, en dat de eerſte vuurigheyd
der Engelſchen om den Spaanſche Nederlan
den te hulp te koomen niet weynig, door
de inwendige huyslyke oneenigheden, was
verminderd, gaf aanleyding, dat de Spaan
ſche Landvoogd te Bruſſel, op de ſterke
aanhouding der Staatſche Gezanten, niet

(1) Holl.

1678. pag.
95.

(2) Reſol.
der Staat.
Gener.

15 Maart
1678.

Geweſten voor handen waande , be

tuygden de Franſche Afgezanten alle de
ſteden, welke zy uyt krachte (5) dier #. W.

weeken bewilligde, maarook de door
Vrankryk aangeboodene voorwaarden ver
klaarde (1) te zullen aanneemen ; mids
het van alle zyne overwinningen, in alle
andere werreldsdeelen op zynen Meeſter

Verbonden zouden moeten wedergee- #
ven, onaangezien de Vreede geſlooten pag. 697.
wierdt, niet te willen inruymen, dan
naadat aan Zweede door de overige
Bondgenooten de van hem begeerde vol
doening zoude weezen gegeeven. Deeze
nieuwigheyd, en dat dit eene zaak was,
waarmede het Spaanſche ryk geen de min

behaald, zoude moeten afſtaan.

En de

ſte gemeenſchap had, deed de Vereenigde

wyl de Vereenigde Geweſten geenen tegen
ſtand by dien Koning meenden te ontmoe
ten, vermids zynebenden geheel (2) Sicilië
reeds ontruymd hadden, vonden zy goed
den Heer van Beverning als Buytengewoo
nen Afgezant aan den Koning van Vrank

Geweſten niet weynig verbaasd ſtaan, en
aan de oprechtheyd van Vrankryks handel

alleen in den verzochten ſtilſtand van zes

Merkur.

den zoolang gewenſchten Vreede tuſſchen
Vrankryk, Spanje, en de Vereenigde

twyfelen ; zulks zy zich ſedert zeer

naauw, door 't (6) ſluyten van een onder

(6) w.

ling Verbond met Grootbrittanje vereenig- #
den, uyt krachte van 't welke dat Ryk ge- pag. 612.

ryk te zenden, mids de zelve, om den houden was aanſtonds den oorlog aan den
(3) Holl.
Merk.

1678. pag.
II5.

veldtogt te openen, op de grenzen (3)
van Nederland was gekomen. Den eerſten
van Zomermaand had hy te Wetteren,
daar de Koning zich ophieldt, opgehaald
door den Maarſchalk de Lorges, by den
zelven gehoor, en bragt het zooverre, dat
het zevende lid van 't ontworpen Verdrag
van koophandel ten genoege zyner Mees
teren wierdt afgedaan, en de begeerde ſtil

Koning van Vranklyk te verklaaren, by
aldien hy, voor den uytgang des Beſtands,
van de voorgemelde nieuwigheyd niet af
ſtondt. Tot dat eynde wendde men on
dertuſſchen alle bedenkelyke poogingen
aan; maar alles was te vergeefſch, totdat,
de ſtilſtand nu zynde op 't uytgaan, zyne
Gezanten (7) eyndelyk, den zesden van ##

Oogſtmaand, van de geëyſchte bezithou- N#
ſtand van wapenen voor zes weeken inge ding afſtonden: invoege vier dagen daar- #
willigd, welke met den eerſten van Hooi naa des middennachts, in 't verblyf (8) #.

(4) Holl.

maand zynen (4) aanvang zoude neemen, dier Afgezanten, het Vreedeverbond en #aten

Merkur.

om waare 't moogelyk, ook de overige
Bondgenooten tot het aanvaarden der aan
geboodene voorwaarden te brengen. Als
nu de zaaken op zoodaanigen voet draaf
den, dat men eerſtdaags het treffen van

1678, pag.
I2. I •

dat van den Koophandel tuſſchen hunnen #.
Koning en de Vereenigde Geweſten, vol- 1678.
gens 't ontwerp door hem voorheen opge
geeven, getekend, en deswegen ſedert
deeze penningen gemunt wierden.

I. De gedenkpenning, die de zelfde voorzyde als de voorgaande heeft, voert op de tegenzydeſlan
den'
III. Deel.

|
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1678. ſlangeſtaf van Merkuur, belend met eenen blixemſchicht, het zinnebeeld der (1) gezwindheyd,
(r) Joan. binnen dit om- en opſchrift:
Piërii Va
leriani

PACE IN LEGES SUAS COMPOSITA NEO MAG I. X. AUGUs T 1:

Hiërogl.

MD CLXXVIII.

lib.XLIII.

cap. 28.

DE VREE DE VOLGENS ZTN VOORSCHRIFT, TE NIEUMEEGE
GESLOO TEN. DEN 1o. VAN OOGST MAAND. 1678.

II. De eerſte legpenning heeft, rondom het kopſtuk van den Franſchen Koning, deezen tytel op
de eene zyde:
LUDO VICUS MAGNUS REX.

KONING LO DE WTK DE GROOTE.

De gevleugelde ſlangeſtaf van Merkuur, die het teken van eenen gezwinden Vreede is, ſtaat
op de andere zyde, binnen dit randſchrift:
PACE IN LEGES SUAS CONFECTA.

DE VREEDE VOLGENS Z2 N VOORSCHRIFT GEMAAKT.
III. In den rand der voorzyde, van den tweeden, die het kopſtuk des Franſchen Konings
voert, leeſt men deezen verſchillenden tytel:
LUDo v1 cus XIIII, DE1 GRATIA FRAN c1 AE ET
NAVARRAE REX.

LODE WYK DE XIV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
VRAN KR2TK EN NA VAR RE.

Rondomdeeze
den ſlangeſtaf
(#iërii tegenzyde
ſpreuk: van Merkuur, het zinnebeeld van den (2) Vreede,

ſtaat in den rand der

Hiërogl.
lib. XV.

SUPER AS EDUCIT AD AURAS.

cap. 46.

HY BRENGT HEM TE VOORSC HTCN.

Verder leeſt men op den voorgrond, tot welk gebruyk dees legpenning gemaakt is, naame
lyk:

-

REVENUS CASUELs. 1678.
VOOR DE TOEVALLIGE INKOMSTEN 1678.

Door de geëyſchte bezithouding der ſte zen: 't gene zy, ſedert (5) den gedaanen
(5) W.
den, welke by 't ſluyten van den Vreede eyſch der gemelde bezithoudinge, genoeg Temple
Memor.

moeſten worden ingeruymd, was zoo ge zaam en in zoodaanigen ſtaat berend hiel

wigtige zaak tot het uyteynde toe nog ge den, dat hy voorgaf van met tienduyzend pag. 612.
ſtaadig in onzekerheyd gehouden: invoege man in ſtaat te zyn, om een leger vier
de Prins van Oranje, vertrouwende dat de maals ſterker het hoofd te konnen bieden.

#e
Memor

Vreede geenen voortgang zoude hebben; Hoe 't zy, immers rukte de Prins, in Bra
dewyl hy (3) het de eere van Vrankryk bant gekomen, ten ſpoedigſte het leger
meende tena te zullen gaan, om van die byeen, en viel mids de getroffen ſtilſtand
eyſchen af te ſtaan, en, zoo dit al ge geëyndigd was, den veertienden van

P"3"3" ſchiedde, den tyd te kort te zyn, dat Oogſtmaand, by Sint Denys met zoo
het Vreedeverbond ook door Spanje zoude groote kloekmoedigheyd en beleyd op het
konnen getekend worden, zoo vertrok Franſche leger los, dat hy hetzelve naa een

hy, zynde hem door de Staatſche Gemag hardnekkig gevecht, (6) geheel in wanor- (o) w.

# tigden geluk (4) op zyne reys gewenſcht, de bragt, en, hoewel de nacht het voort- Temple
van Holi naar Brabant, om zich aan 't hoofd van 't zetten van den ſlag verhinderde, alle de

#y verbonden leger te ſtellen; by het welke ervaarenſte Krygshoofden van gevoelen
"

zich tienduyzend Engelſchen tot hulpe der waaren, dat, indien hy de vryheyd gehad
Spanjaarden gevoegd hadden, om de Fran had van dien den volgenden dag, en met
çoizen, onder den Hertog van Luxemburg de hulpe van zes- of zevenduyzend in
van Bergen in Henegouwe te doen verhuy aantogt zynde Engelſchen, te hervatten,
hy

#
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hy in ſtaat zoude geweeſt zyn, om Bergen wierdt beſchonken. De Staaten vernoeg- 1678.
te ontzetten, ja aan Vrankryk de gevoe den zich ook niet (2) met den Prinſe, we- GSRE
ligſte neep, die 't nog ooit geduurende de gens het bevochte voordeel by brieven ge-#t.
geheele oorlog getroffen had, tot redding luk te wenſchen, maar deeden, door vier #.
der gemeene zaake toe te brengen. En Gemagtigden, (3) de zelfde betuyging aan #

waarlyk had de Prins, ſtaande dit gevecht, de Prinſes zyne Gemaalin afleggen. En #
zynen perſoon zelf niet ontzien, invoege ofwel het Franſche leger zyne ſtandplaats Ge:
die groot gevaar zoude geloopen hebben, had moeten verlaaten, en onder de gunſt #*
ten waare de Heer van Ouwerkerk juyſt des nachts, met verlies van tenten en pak
van paſſe eenen Franſchen Hopman van 't kaadje (4) naar de beſchanſing van Bergen #
paard had geſchooten: waarom hy ook en Henegouwe wyken, zoo beweerde die Gener.

# door den Staat, wegens 't behouden van 's Landaardt echter de zeege behaald, en dus #'
1678.
G#
19 Aug. Prinſen leeven, met een paar goude ſpoo den geſlooten Vreede gewroken te hebben:
#* ren en (1) twee diergelyke piſtoolen zooalsuyt deezenpenning is op te maaken.
-

-

e

Het kopſtuk des Franſchen Konings ſtaat op de eene zyde, omzoomd met deezentyteltotrand
ſchrift:

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEWYK DE GROOTE, ALLE RCHRISTEL rKS TE KONING.
Op de andere zyde houdt de Krygsgod Mars in de eene hand eenen wapenſtandaard, en in de
andere eenen Vreede-of Olyftak, onder dit randſchrift:

MARs PACIs VINDEx.
MARS WREEKER VAN DEN VREED E.

Verder ſtaat, tot meerdere opheldering, op den voorgrond dit opſchrift te leezen !
PUG NA AD FANUM SAN cT 1 DY ON IS II.
XIIII AUGU s T I: MD CLXXVIII.

VELD SLAG BT S INT DEN rS. DEN 14. VAN

OOG STMAAND: 1678.

Den volgenden dag ontſing de Prins van
(9w. Oranje eerſt (5) tyding van de Staaten van
Temple het ſluyten van den Vreede te Nieumeege,
# en
zondt aan
dienvolgens
aanſtonds
eenen Ge
magtigde
den Hertog
van Luxemburg,

bevochte zeege gelukgewenſcht, deed hy
den volgenden dag, naamelyk den drieën

twintigſten (8) van Oogſtmaand, verſlag (8) Reſol.
van zyn gehouden gedrag in't leger, tot #ten

e

wiens buytengewoone laſten door de Ver-

#.

-

om hem daarvan te verwittigen. Naa wc eenigde Geweſten tien tonnen ſchats waa- 1678.

derzydſche pligtpleegingen ontmoetten die ren (9) ingewilligd geworden, leverende #

beyden, ieder verzeld met de voornaamſte ten zelfden dage ook over het Verdrag, #t.
Bevelhebberen zyns legers, elkander in't

wegens het ophouden van allevyandlykhc- E".

(6) Reſol open veld, en ſlooten eenen (6) ſtilſtand den met den Hertoge van Luxemburg voor 1678.
#"
van wapenen, totdat de wederzydſche be Bergen getroffen. De Koning van Vrank
Gener.
-

-

22 Aug, krachtiging van den getroffen Vreede zou ryk had het Vreedeverbond, met de Ver
#eo.de zyn ingekomen. Vervolgens verliet de eenigde Geweſten geſlooten, vyf dagen

#s# Prins het leger, trok naar 's Graavenhaa tevoore met zyne goedkeuringe en handte- (io) Holl,
(1o) bekrachtigd,
en ſedert
aan zy-Me:
# ge, en zynde hem door acht Staatſche Ge |keninge
6
ne Afgezanten
te Nieumeege
gezonden.
#
pAg"
i&#8" magtigden (7) te Honsholredyk wegens de
|

e

Q qq 2
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1678. Het zelfde deeden ook de VereenigdeStaa vaart, waaren verleend geworden. Aldus
(ERECT
ten, den vyftienden van Herfſtmaand; (1) kreeg zoo groote en gewenſchte zaak haar
derStaaten
Gener.
zulks de Franſche Afgezanten ſedert zeer volle beſlag, en wierdt de Vreede eerſt met

#t

op de volkome uytwiſſeling aandrongen, dat Geweſt aan den Waal geſlooten, al

#o

en de Staaten hunnen Afgezanten vervol waar het oorlogsvuur, over zes jaaren
# gens daartoe magt gaaven : invoege den met zoo ongehoorden voortgang aan

# twintigſten van Herfſtmaand de uytwiſſe den Ryn zyn begin had genomen: 't ge
#", ling op de behoorlyke wyze (2) geſchied ne ook de aanleyding heeft gegeeven dat

'E# de,

naa dat te voore eerſt duyzend(3), en in de Vereenigde Geweſten, wegens

#" ſedert nog vyfhonderd (4) vrygeleybrie het voltrekken van den Franſchen Vree
# # ven door den Koning van Vrankryk, tot de, deeze vier gedenkpenningen gemaakt

#eſol
begunſtiging van de Nederlandſche ſcheeps
er Staat.
z

Gener.

-

9 Sept.
1678.

vant vreebeſlftit,
// Soo lang gezocht,
te lang geſtuit :

Int eindi noch rûſtig
doorgedreven.
Godt #et de vrede -

Naar kers leven

-

M-D -C -IL-XXVIIXI •

Voor
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Voorzigtigheyd en den Vreede: zynde de eerſtgemelde kennelyk door haare ſlang en ſpiegel, en 1678.

# tweede door zynen Olyftak en uytſtortenden hoorn van Overvloed. Het randſchrift luydt al- UISE

.

LIBERTAS PACIs soBoLES, PRUDENTIAE
A LUMN A.

DE VRTHE YD DE DOCHTER DES VREE DES, EN
VOED STER LING DE R VOORZIG TIG HET D.

. Boven de ſtad Nieumeege, welke in 't verſchiet op de andere zyde gezien wordt, hangen het

gekroonde wapenſchild van Vrankryk en dat der Vereenigde Geweſten, van een Hemellicht be
ſtraald, aan eene keten, en met verſcheydene bloemtroſſen te ſamen verknocht, binnen dit rand
ſchrift, zynde het vervolg van 't voorgaande:
OCCIDIT AD RHENUM, NASCITUR AD

VA HAL IM, CIOI OCLXXVIII.
GING ONDER AAN DEN RTN, EN VERRTS Tr
AAN DEN WAAL. 1678.
II. Vrankryk en 't Vereenigde Nederland geeven, op het voorſtuk van den tweeden, binnen

een ſlangerond, en boven eenen brandenden (1) altaar, ('t zinnebeeld van de beſtandigheyddes dier- #
bezwooren Verbonds) waar op het wapenſchild van Nieumeege gezien wordt, elkander de rech-ibºxif.
ter hand. Het op-en omſchrift is:
Yſu zo 1.
NEO MAG I GALLIA CUM BELGIO PACATA

PER AN GLIAM.
IVRA NK RTK MET NEDERLAND TE NIEUMEEGE
DOOR ENGELAND BEVREED IG D.

Op het ruggeſtuk ſtaat bovenop eenen werreldkloot, waar onder de Nyd en Oorlog verpletterd
leggen, de Vreede, hebbende aan de eene zyde den vreedebrengenden Merkuur, en aan de ande
re zyde twee gevleugelde kindertjes, die de wapenſchilden van Spanje, Vrankryk, en de Ver
eenigde Geweſten, zonder eenig by-of randſchrift, torſen.
III. Eenen lelitak en bundel van zeven pylen ziet men, op de voorzyde van den derden, met
eenen olytkrans omvlochten, en zeer naauw onderling verknocht, tuſſchen dit binnenſtaande by
ſchrift:

QUIS SEPARABIT ?

WIE zAL ZE SCHErDEN ?
Waarrondom in den

buytenſten rand nog te leezen ſtaat:

CONJUN GUNT SUA TEL A LEO, SUA L1 LIA GALLUS,

DE LEEUW EN FRANSMAN VoEGEN HUNNE PrLEN
EN LELIËN TE SAMEN.

-

Zynde dit het zelfde zinnebeeld, 't gene de Franſche Afgezant de Graaf d'Avaux in 's Graaven- eyHoli.
haage, op den gehouden vierdag, onder andere voor zyn Hof deed (2) verlichten. Op de tegen- Merku,
zyde leeſt men dit Nederduytſche vierlingdicht:
1678. pag.
226.

III. Deel.
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1678.

GEDACHTENIS VAN 'T VREÉBESLUrr,
Soo LANG GESOCHT, TE LANG GEST UIT,
IN 'T EINDT NO CH RUSTIG DOORGEDREVEN.
GODZ LAET DE VREDE MAEKERS LEVEN.
MDCLXXVIII.

IV. De laatſte, die de zelfde voorzyde heeft, voert, op de tegenzyde, en binnen eenen olyf
krans, dit Latynſche jaarſchrift:
A Do MINo V EN IENs Po PVL Is PAX
LAET A REF VL GET.

DE HEUGEL rKE VREEDE, KOMENDE VAN DEN HEERE,
IS D EN VOLKEN WE DER VERSCHEENEN.

Niets ontbrak nu aan dit zwaarwigtige van wege de Vereenigde Geweſten aan 't
werk, dan de afkondiging, welke denne Zweedſche Hof alsnog ophieldt, het zelfde

genentwintigſten van Herfſtmaandte Parys, bevel, temeer dewyl te Nieumeege, door de
en 's daags te voore in 's Graavenhaage, on Afgezanten derVereenigde Geweſten, nietal
der het ſteeken der trompetten, van de puy leen een verbond van onzydigheyd ten aan
(1) Holl. van 't ſtadhuys geſchiedde ; zoo als (1) zien van het Koningryk Zweede was ge
Merkur ook, den vyfden van Wynmaand, door ſlooten, maar zy ook (4) als Waarborgen
# * alle de overige Vereenigde Geweſten, wel op zich hadden genomen, dat diergelyke
ke van eenen algemeenen Vaſt- Dank- en onzydigheyd door den Koning van Spanje,

# Vierdag (2) gevolgd wierdt, op welken,

ten aanzien van de zelfde Kroon, zoude

#" onder 't aanrechten van veele vrolykheden, worden onderhouden. Zulks de gemelde

#pt

alom de vreugde vlammen ten Hemelſtee Staatsdienaar hier van aan het Zweedſche
gen, wegens dat het oorlogsvuur nugebluſt Hof tot geen kleyn genoegen kennis gaf,
was. Zoodra de Vreede te Nieumeegege en, mids de Vreede dus als geheel tuſſchen
ſlooten was, deeden hunne Hoogmoogend den Vryenſtaat en die Kroon herſteld
heden de noodige afſchriften van 't getrof was, op eene zeer prachtige wyze voor
fen Verbond opmaaken, om aan hunne Af zyn Hof deed vuuren, en onder an

gezanten aan de Buytenlandſche Hovenge dere milddaadigheden dit gedenkpenning
&# Reſol. zonden te worden (3), met laſt van open tje onder de toegevloeide menigte al
#at baare vreugdeblyken aldaar aan te rechten. daar te grabbel werpen : waarom het
Gener.
#t. Dus ontſing onder anderen ook de Heer ook zeer zelden hier te land te bekomen
Chriſtiaan Rumpf, welke zich teStokholm
1678.
-

. Onder eenen Olyvenkrans ziet men de wapenſchilden van Vrankryk, Engeland, en de Veree
nigde Geweſten, op de eene zyde, boven dit opſchrift:
GALL O-BATAVA PAX.

FRANscHE EN HOLLAND scHE VREEDE.
De ſtad Nieumeege, van een Hemellicht beſcheenen, ſtaat op de andere zyde, tuſſchen dit
om-en opſchrift:

PAx

(4) Reſol.
derStaaten
Gener

14 Aug.
1678.
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P A X O P T I M A (1) R E R U M.
NOVIO MAG I. ANN o 1678.

(1) Sil.
Ital. de

Bello Pun,
lib. Xl.

Xſu 595.

DE VREEDE IS HET HEYL ZAAMSTE ALLER ZAAKEN.

zE NIEUMEEGE GE SLooz EN IN 'T JAAR 1678.
d

De Vereenigde Staaten hadden het uyt
wiſſelen van hun beveſtigd Vreedeverbond,
tegens dat van Vrankryk, om geen andere
reden uytgeſteld, dan om aan den Koning
van Spanje aldus tyd te geeven van insge
lyks het zyne te konnen ſluyten. Want

(4)Gezanten, den zeventienden van Herfſt- @Reſol.

in de ſamenkomſten van den dertienden,

de Koning van Spanje, den veertienden van gue tom.
Slagtmaand(6)te Madrit, invoege de onder- ##

veertienden , en vyftienden van Oogſt
maand, hadden zich nieuwe zwaarighe
den opgedaan, die het ſluyten verhinder
den: mids de Franſche Afgezanten, buy
ten het overgeleverde ontwerp, nieuwe ey
ſchen voorbragten op het Graafſchap van
#h Beaumont (2) met dertien dorpen, en alles
1678,
pag. door
wat aan
waar
19 I.
het ginszyde
Prinsdom der
van Sambre
Chimaywas
met , zesen
dertig dorpen in handen van Vrankryk
» « v .

maand, in 't verblyf der Staatſche Afge- de Staaten

zanten te Nieumeege geſlooten. Den acht-

#.

entwintigſten der zelfde maand beveſtigde 1678.

de (5) Franſche Koning door eyge handte- (3) Actes

kening dat geſlooten Verbond, gelyk ook #
linge uytwiſſeling, ten overſtaan der Staats de la Paix

ſche Gezanten, door de Geheymſchryvers #
van het wederzydſche Gezantſchap, den II, pag.
veertienden (7) van Wintermaand, te Nieu- #Aa de
meege geſchiedde: moetende het zelve tot la Paix de

meerdere zekerheyd, zoo in de daglyſten #"
der Parlementen, en de Kamers der Reke-pag. 659.

ninge (8) van Vrankryk, als in die van den #
Hoogenraad, de mindere Raaden, en de Nimegue

ſtondt te vallen. Daarenboven begeerde Kamer van Rekeninge in Nederland geboekt #.
het eene onzydigheyd, en datter geene hulp
aan zyne vyanden , maar eene algemee
ne herſtelling en vergiffenis aan de Meſ
ſineezen zoude gegeeven worden. Dus viel
zeer veel hier over te doen: maar gelyk de
Vereenigde Geweſten voor de geëyſchte

worden. In welke laatſte de Heer Rogier

van den Wauwere thans (9) een van de zes ##
Kommyzen
Van (*)
zynendus
Vader
ſol: 6.
hebben
wy was.
voorheen
gemeld,
zal ##
-

, LJ'eel

-

genoeg zyn hier aan te tekenen, dat dees en 214.
was Heer van Quinaſte, en door den Ko

onzydigheyd, als gemeld is, inſtonden, ning tot den Ridderlyken ſtand, den tien- tische
zoo wierden ook de andere hinderpaalen den (1o) van Louwmaand des jaars zeſtien- # #
eerlang uyt den weg geruymd, ſtonden de honderdvyfenveertig verheeven : zynde de Brab.
(3) Reſol. Franſche Afgezanten (3) van de nog overi dees penning, die zyne betrekking op dee. E#"
#" ge in geſchil zynde punten af, en wierdt zen Spaanſchen Vreede heeft, met het be15 #t.
dus het Vreedeverbond tuſſchen de Konin gin van 't volgende jaar, tot zyne eere ge
1678.
gen van Vrankryk en Spanje, door hunne IIMUIlt.

zyn gehelmd wapenſchild, nevens het jaar 1679, ſtaat op de eene, enJazon, met het geſchaaks
te Guldenvlies in de rechter hand, op de andere zyde, binnen dit randſchrift:

v ICToR1 HAEC MERCES ERIT, PACEMQUE
FER EN D I.

D EEZE BELOON ING ZAL Z rN VOOR D EN VER WIN NAAR,
EN HET BRENG EN VAN D EN
R. rr 2

VREED E,

Uyt
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Uyt krachte van dit geſlooten Vreede
verbond moeſten, volgens des zelfs vierde
en vyfde lid, de ſteden Charleroy, Binch,
Limburg, Gent, en alles wat onder de
zelve hoorde, gelyk ook de ſteden Aath,
Oudenaarde, en Kortryk, met hunne om
leggende Kaſtelnyen, en alle gerechtighe

met alle haare omleggende en onderhoori
ge landen, Kaſtelnyen, rechtsgebieden,
en aankleevende gerechtigheden. Worden
de daarenboven alle de overige plaatſen en

landen, welke Vrankryk van de Spaanſche

Nederlanden alsnog in bezit had, voor
eeuwig aan die Kroone door Spanje afge
den, zoo en indiervoege als ze door den ſtaan, en in vollen eygendom opgedraagen.
Spaanſchen Koning voor den oorlog des Verſcheydene deezer afgeſtaane ſteden waa
jaars zeſtienhonderdzevenenzeſtig waaren ren niet weynig (3) verheugd van door dee- #
(1) Aa de bezeeten, thans door (1) Koning Lodewyk zen afſtand onder de thans zoo bloeijende Prov.unies
vanvergeefſch
Vrankrykwegens
te komen.
Ver-#
mids zy, te
de quaade
# aan de kroon van Spanje worden afgeſtaan; regeering
toEff zynde de ſtad Kondé en Menen met zyne
e

behandeling des alom bezwykenden Spaan
gelyks het ſlot Roodenhuys, het geheele ſchen gezags geklaagd hebbende, althans

# Roede daarvan alleen uytgezonderd, de:

land van Waas, de ſtad en het ſlot van zich onder de beſtiering van eenen Vorſt
Leeuwe met het onderhoorige land, even vonden, die in ſtaat ſcheen van hen, te
als ook de ſtad Saint Ghislayn, mids dat de gens alle vyanden van buyten, te konnen

veſtingwerken zouden geſlecht worden. beſchermen, en dienvolgens in volkome
Hier tegens bleef Vrankryk in het vreedige geruſtheyd de zoete vruchten van den .
bezit van het geheele Graafſchap van Bour getroffen Vreede voortaan doen ge
Het welke men niet duyſterlyk
(2) Actes gondië, met alle des zelfs ſteden, plaat nieten.
# # ſen, (2) landen, de ſtad Beſançon daaron uyt deeze drie Kamerykſche penningen
#Nine der begreepen, midsgaders ook van de ſte kan opmaaken, die, zoo wegens het voor
#" den Valençyn, Bouchayn, Kondé, Kame heen komen onder Vrankryk, als door
634,
ryk, Arië, Saint Omer, Ypere, War deezen gedaanen afſtand vooraltyd daar
wik, Warneton op de Leye, Poperinge, aan gehecht te zullen blyven, gemunt

Bailleul, Kaſſel, Beauvay, en Maubeuge,

zyn.

I. De voorzyde van den eerſten deezer twee penningen, welke ik, naa dat de derde reeds ge
(*) 1726. ſneeden was, # eerſt in dit (*) jaar te Bruſſel in de penningkaſſe van den Prins van Rubempré,
Ridder van 't

ulden Vlies, en Grootjagtmeeſter van Brabant, ontdekt heb, voert het gelau
rierde en geharnaſte borſtbeeld des Franſchen Konings, binnen dit randſchrift:
LUDov 1 c Us XIIII, D E1 GRAT 1 A FRAN c 1 AE ET NA VAR RAE
REX. 1677.
LODEW YK DE XIV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
VRANKR1 K EN NA VAR RE. 1677.
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De ſtad Kameryk,
de ondergeſtelde
Franſche
naam CAMBRAY te kennen geeft,
geeft, is
is op
de 1678.
1
tegenzyde,
onder dit als
jaarduydende
randſchrift,
verbeeld:
op de
DVL CIV S VIV EMV S.

wr zULLEN VERMAAKEL rKER LE EVEN.
II. De tweede heeft wederom 's Konings gelaurierde borſtbeeld, doch met de ſlinker zyde
naar buyten gekeerd, binnen dit verſchillende randſchrift, op het voorſtuk:
LUDO VICO VICTOR.E ET PACIS DATORE,
DOOR EO DE WYK D EN VERWINNAAR EN VREEDEGE EVE R.

De zelfde ſtad Kameryk, Cambray, ziet men op het ruggeſtuk, en daarboven dit verſchillende

jaarſchrift, zynde het vervolg van 't zoogemelde randſchrift des voorſtuks:
DVLCIVs VIVIMVs.
LEEVEN Wr VERMAAK ELTKER.

III. Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, dat op de eene zyde van den derden ſtaat,
leeſt men in den rand deezen tytel:
-

LUDO VICUS MAGNUS REX:
KONING LO DE WZCK DE GROOTE,

De andere zyde verbeeldt de ſtad Kameryk, onder dit jaarſchrift:
DV LCIVs VIVIMV s.

wr LE EVEN VERMAAKEL rKER.
Wie nu deeze zyn, die zulk een geluk genieten, geeft het opſchrift van den voorgrond te ken
nen; naamelyk

-

LES ESTATS DE CAMBRAY.

DE STAATEN VAN KAME RTK.

Niet zooligt waaren de andere Bondge-1 van eenen (1) byzonderen Vreede had af- (i) Holl.
nooten tot het aanvaarden der aangeboode- |geraaden, zoo had de tweede, dien echter #ns.
ne voorwaarden te brengen, voornaamelyk |geſlooten ziende, daar tegens, door zynen #.
-

5°

de Keurvorſt van Brandenburg, en de Ko- |Afgezant, een naadrukkelyk vertoog (2) #
ning van Deenemarke. Want gelyk de eer- | in 's Graavenhaage, doen inleveren: te- Gener.
ſteden Vereenigde Geweſten het aangaan ! meer, dewyl hy zyne wapenen nog met # #
III. Deel.

SSS

den
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1678. den zelfden voorſpoed bekroond zag. Want tig booten het met eenen Ooſtzuydooſten
TT ofwel zyne volken van 't eyland Ruge, wind naar 't eyland Ruge gewend, onder
Holl,
't gene zy met behulpe der Nederlandſche het opzigt van den Graave Tromp (5), wel (5)
Merkur.
ſcheepsmagt hadden ingenomen, door de ke als vrywillige het bevel over de vloot 1678. pag.
(1) Holl. Zweeden (1) weder verdreeven waaren, voerde , met meeninge om vooreerſt naar 247• .

#,
had hygemaakt
ſedert echter
noodige toe
# . pag- zoo
bereydſels
om hetdeandermaals
te Palmeroord, en den vyand derwaart ge
lokt hebbende, dan zeer ſchielyk naar
vermeeſteren.

Dus, naa de ſtad en 't ſlot Putbus te wenden, om de landing te on

(2)Reſol.

Helzingburg in Schoone van de Zweeden derneemen. Maar op den middag het wee
andermaals te hebben (2) gewonnen, der heel ſtil werdende, was men genood

der Staat.
Gener.

zeylde de Deenſche vloot naar Ruge, wer

zaakt om het anker te laaten vallen: Zulks

waart ook de Keurvorſt van Brandenburg de landing tot den volgenden dag wierd
te lande met zyne krygSmagt in aantogt (3) uytgeſteld , alswanneer bericht inkwam,
was, hebbende van de Vereenigde Gewes dat de Deenen op de ſpits van Wittauw
1678. pag.
ten, eer die den Vreede met Vrankryk ge reeds geland waaren. Omtrent den mid
246.
(4) Reſol. ſlooten hadden, in den aanvang deezes dag de kuſt by Putbus zynde genaderd,
der Staat.
Gener.

jaars, tot de uytvoering van dit voornee ſprongen de Brandenburgers buytenboorts

19 Febr.en men de vryheyd bekomen, om in hun tot het middenlyf in 't water, en won
# Land acht- of negenhonderd (4) matroozen nen dus den oever ; zulks de Zwee
te moogen werven. Den negentienden van den eerſt naar de oude veerſchans, en

Herfſtmaand zyne manſchapte Penemunde vandaar ſedert naar Straalzond wee
hebbende doen t'ſcheepgaan, wierdt den ken. Dus wierden zoo de Deenen als
volgenden dag het anker geligt, en den Drandenburgers van het geheele eyland

tweeëntwintigſten, op 't loſſen van drie Ruge meeſter , waarvan men de gedach
kanonſchooten, een uur voor dag met tenis op deeze twee penningen bewaard

tweehonderdtien ſchepen,en honderdveer

vindt.

Deenemarke, in de gedaante eener zittende vrouwe, als blykt uyt het wapenſchild 't gene
het vaſthoudt, wyſt, op de eene zyde van den eerſten, naar eene eerzuyl of naald, waar op te
leezen ſtaat:

RUGIA RECEPTA. XIII SEPTEMB R1s: MDCLXXVIII.
RUGE HERWONNEN. DEN 13 VAN HERFS TMAAND: 1678.

Een vliegende Arend houdt op de andere zyde, boven het hernomen eyland, een ſchild, waar
in ſtaat Chriſtiaan de V, en Frederik de V; onder dit randſchrift:

VO LITABIT FAMA PER ORBEM.

HUN ROEM ZAL ZICH DOOR DE WER RELD
VERS PRETD EN.
II. Naa
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RUG IA
IDEO AUTORE
VIRTUTE VINDICE
AUS PICIIS

SERENIS: ELECT:
BRANDENBURG:
ELICITER RECUPERAT
ANNO M-D Gº LXXIIX
M-SEPTEMBRE -

II.

Naadat de eerſte penning reeds geſneeden was, is my dees tweede nog in de handen geval

len ; wiens

voorzyde zeer uytvoerig het eyland Ruge, de vloot en plaatſen, alwaar de landing ge

ſchied is, verbeeldt. Op de tegenzyde, die geene verbeelding dan twee zeegetakken heeft, leeſt
men daar onder dit opſchrift:

-

RUGIA, DEO AUTORE, VIRTUTE VIND ICE,
AUS PIC IIS SERENISSIM I ELECToR 1s BRAN DEN BURG1 c1,
FELICITER RE CUPER ATA.

w

ANNO MD CLXXIIX: M ENs E SEPTEMB R E.

RUGE, ONDER GODS BESTIE RING,
EN DE BESCHERMING DER DAPPER HErD,

Doo R HET BELErD VAN DEN Doo R LUCHTIGSTEN

KEURVORST

VAN BRANDENBURG,
GELUKKIG LTK HERWONNEN.

IN HERFSTMAAND DES JAA RS 1678.

Op deeze wyze zich van Ruge, naa 't verbaasdplantte een wit vendel op de wal
veroveren zoo van de oude als nieuwe Veer

len, om 't verſlindende vuur te doen op

ſchans meeſter ziende, keerde de Keurvorſt houden ; doch was niemand, als zynde

met zyne benden terug in Pomeren, en dit buyten weeten van den Hoofdbevel
ſloeg met de hulpe der Deenen het beleg hebber geſchiedt, moedig genoeg om zich
voor Straalzond, waarin de Graaf van Ko buyten de ſtad te begeeven, onaangezien

ningsmark, naa 't ſtormenderhand over de belegeraars door eenen Trompetter, of

gaan der oude Veerſchanſe, zich had ge die van binnen tot het handelen gereed waa
worpen, en over zeshonderd man te voet
en zeſtienhonderd ruyters, het bevel voer
de, die door drieduyzend Burgers, wel
ke de wapenen hadden opgevat, onder
ſteund wierden. Dierhalven hebbende be

rcn, lieten verneemen: dewyl de Graaf van
Koningsmark het geſchut tegens de ſtad

zelve deed wenden, en die genen dreygde
te zullen doen ophangen, welke het hart
hadden om van de overgaave der ſtad te

ſlooten de ſtad tot het uyterſte te beſcher ſpreeken. De belegeraars beſtonden dan op
men, gaf hy de buytenſteden aan 't vuur nieuws door het inwerpen van vuur de ſtad
ten beſte, en den zynen bevel, om door te benaauwen ; invoege die eerlang aan de

't doen van geſtadige uytvallen den beleg zeven wyken in den brand ſtondt, het wit
geren het naderen te beletten. De Keur te Vendel andermaals geplant wierdt, en,
(i)Baſhag. vorſt dierhalven te vergeefſch(1) de inwoon met toeſtemminge van den Graaf van Ko
#ders
tot het overgeeven der ſtad, onder ningsmark, twee Gemagtigden zich by
rOW.unlCS
#” zeer harde bedreygingen, hebbende aan zyne Keurvorſtlyke Hoogheyd vervoegden.
fol 898 gemaand, gaf dan # , om met de ver Maar dewyl hunne geëyſchte voorwaarden
vaardigde vuurwerken vanalom de plaats als onaanneemelyk wierden van de hand
aan te taſten: het gene ſtraksmet zoogroot geweezen, zag men het vuurwerpen ten ,,,,,,,,
eweld geſchiedde, dat in 't kort wel de derden maale en met dien uytſlag hervat. E#
# der burgerhuyzen tot eenen puyn ten, dat het voorraadhuys van (2) oorlog Provinies
-

hoop gemaakt was. De Burgery daardoor

verteerd,SSSwel
twee derden de ſtadwoeſt,
vet :#
2.
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en dus de Graaf van Koningsmark | Keurvorſt van Brandenburg over te geeven:
eyndelyk teraade wierdt, om onder billy- | tot wiens lof, wegens het winnen van zoo
kere voorwaarden de ſtad Straalzond, den | aanzienlyke plaats, ik deezen penning ge
vyfentwintigſten van Wynmaand, aan den I maakt vinde,

Zyn geharnaſt borſtbeeld ziet men, mids het behaalen van deeze overwinning, met laurier be
kranſt, en den rand der voorzyde omzoomd met deezen tytel :

FRIDe R1cus WILHEL Mus, De1 GRAT 1A ELECTOR,
POM ERAN IAE DUX.

FREDERIK WILLEM, DOOR GODS GENADE KEURVORST,
HERTOG VAN

POMEREN.
en

-

Boven de gewonne ſtad ziet men, op de rugzyde, eenen vliegenden Arend, met zynen rech
ter klaauw eenenzeegekrans, en met den ſlinkeren eenen wimpel houden, waar op ſtaat:
r

PROSE QUENDO.
DOO R 'T VERVOLGEN.

Te weeten van het voordeel, dat hy op 't eyland Ruge behaald had. In den rand, en op den
voorgrond, ſtaat voorts nog dit om- en opſchrift te leezen:

STRALESUNDIA, FAVENTE NUMINE,
DUCTU SERENISS1M1 ELECToR1s BRANDENBURG1 c1,
DEDITIONE CAPTA.

ANNO SALu Tis

MDCLXXV III:

#

OCTO BRI s.

STRAAL ZOND, DOOR DE GUNST VAN GOD,

EN HET BELEYD VAN DEN DOOR LUCHTIGSTEN KEURVORST
VAN BRAND ENBURG
BT VERDRAG GEWONNEN.

IN 'T JAAR DER ZALIG HErD 1678.

DEN # VAN WrNMAAND.

sedert wierdt nog de ſtad(1)Gripswald, | te aanvaarden. De Duytſchers, hoewel niet
M# naa eenige dagen belegs, tot de overgaaf |zoo gelukkig, waaren desgelyks van de
# "8 gedwongen, en door 't behaalen dier voor- |zelve nietmin afkeerig, en des met een zeer
(1) Holl.

deelen de Noordſche Bondgenooten temeer ontzaglyk leger, onder den Hertog van (2) Holl.

weygerig om de harde Vreedevoor- |Lotteringe, welke (2) in dit jaar met des ME
waarden, door Vrankryk aangebooden, | Keyzers Zuſter trouwde, in 't laatſte van #rs.
Bloei
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ſcheen, om Fryburg te herwinnen. Doch welken togt hy van 't Duytſche leger, on
de Franſchen, onder den Maarſchalk van aangezien het door den voorigen nietwey

Krequi, mids de ingegaane ſtilſtand in Ne nig afgemat was, zoo kort gevolgd wierdt,
derland, ook vandaar met de noodige hulp dat hy op de hoogte van Gegembach aan
benden bytyds zynde verſterkt, was die de Kints zynde gekomen de Keyzerlyke
zelf te Brizak over den Ryngetoogen, zoo achterhoede, beſtaande uyt vyf-ofzesduy

om den oorlog op den bodem des Duytſchen zend ruyters en drie regementen dragon
ryks te voeren, als om dien landaardt, ders, onder den Hertog van Lotteringe,

met het dekken der alom openleggende ontdekte, in ſchyn van zich achter dien
Duytſche ſteden en landen de handen vol ſtroom te willen handhaaven. Doch als de

(i) Holl. werkste geeven. Wel is waar dat (1) de Franſchen daarop afkwaamen, weeken
Hertog van Lotteringe waande de Franſche zy naar Offenburg, zulks die daardoor
krygsmagt, door 't afſnyden van den toe
voer, terug en weder over den Ryn te
zullen doen trekken: maar deeze poogin
gen waaren vruchteloos, want integendeel
ging de Maarſchalk van Krequi met eenige

waadden, en de afwykenden wyd en zyd
met geen gering verlies verſtrooiden; mids

de weg naar de gemelde ſtad te naauw was,
'om allen in goede orde te konnen aftrek
ken, zulks veelen (4) der Keyzerſchen zich

(4) Holl.
Merk.

afgeſtookene benden de verſchanſing, wel in 't gebergte moeſten begeeven. De Maar- # Pºg
ke de Duytſchers voor hunnebrugby Ryn

ſchalk dus begunſtigd, en Ortenbergſe- ”

felde hadden, den zesden van Hooimaand,

dert hebbende ingenomen , wendde het

met die uytkomſte aantaſten, dat deeze,
waanende het heele Franſche leger op 't
lyf te krygen, hals over kop langs de brug
naar Rynfelde weeken, en veelen elkan

naar Straatsburg, om zich van des zelfs
Rynbrugge, langs welke de Keyzerlyken
nu een- en andermaal in de Elzas gevallen
waaren, meeſter te maaken. En hebbende

der door de naauwte en die verwarring in te vergeefſch den overtogt over de zelve

't water drongen, temeer dewyl de Fran van den Magiſtraat dier ſtad verzocht, liet
çoizen daarop aanzettende, alles neder hy de ſchans Kel, welke de Straatsburger

(2) Holl maakten, 't gene zy achterhaalen (2) kon
den, en het dus weynig ſcheelde, of zy
zouden tegelyk met de vlugtenden binnen
Rynfelde hebben gedrongen, tenwaare de
Stedevoogd door 't ophaalen der valbrugge
den indrang had belet, en dus de achter
ſten genoodzaakt of in den Ryn hunne ge

#"

brug aan de overzyde des Ryns dekte,
door de zynen aantaſten, en den zesen
twintigſten van Hooimaand van twee kan
ten indiervoege beſtormen, dat de bezet
ting, geene kans ziende om de aanvallers

af te keeren, met deuyterſte verbaasdheyd
over de brug en naar Straatsburg week.
wiſſe dood te vinden, of het geweld van De verwinnaar liet nietalleen de gewonne
den overwinnaar af te wachten. De Fran beſchanſing als onhoudbaar ſlechten, maar
çoizen ſedert nog geſtaadig met nieuwe ben ook, om de Duytſchers het komen over den
den uyt de Nederlanden zynde verſterkt, Ryn langs dien oord te beletten, den zes
wierdt de Hertog van Lotteringe niet weyHoll.
den van Oogſtmaand (5), de befaamde (5)
E
nig beducht, dat zy zouden trachten die Straatsburger Rynbrugge door 't vuur, voor 16,8"
per in Zwaben te dringen , dus trok hy zoo veel het hem moogelyk was, vernie- Pºg *37
door 't Zwarte wald langs de ongebaande len. Van welke drie onderſcheydene voor
wegen naar Lauffenburg: doch naauwe deelen, door de Franſchen op de Duyt

# pag. lyks was dit van den (3)Maarſchalk van Kre ſchers behaald, de gedachtenis op deezen
*34
qui verſtaan, of die beſloot met zyn leger penning bewaard wordt.

Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, is de rand der voorzyde omzoomd met deezenzy
nen gewoonlyken tytel:
LUD OVICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LO DE W2 K DE GROOTE,
III. Deel.

ALLE Rc HR Is TE L rKSTE

KO N ING.

N E D ER LA N D SC H E
Op de tegenzydement de Franſche Koning, wiens hoofd door eene bovenvliegende Overwin
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1678.

- ning gekroond wordt, eenen zeegewagen, die door vier paarden wordt voortgetrokken, binnen
dit randſchrift:

DE GERMAN is AD RHENOFELD AM, AD KINZAM FLu MEN,
AD ARG EN To RAT U M. M DCLXXVIII.

OVERWINNING EN OP DE DUYTSC HERS B r R rNFELD E, AAN
DE RIVIER DE KINTS, EN B2 STRAATSBURG, 1678.

Sedert hebben beyde de Veldheeren el de behoorlyke orde ontworpen zyn
kanderen, zonder dat er iet van belang de, vervoegden zich zoo de Keyzerlyke
voorviel, door 't doen van verſcheydene als Koninglyke Afgezanten, den vyfden
beweegingen, tot het eynde van den veld van Sprokkelmaand des jaars zeſtienhon 1679.
togt ſlechts gade geſlaagen, en dit de Duyt derdnegenenzeventig, ieder in zyn ver
ſchers het gewigt des oorlogs doen bevroe trek op 't Raadhuys der ſtad Nieumeege.
den, 't gene hen, mids Vrankryk nu zy Naadat de Franſche de Keyzerfche, de
nen byzonderen Pays met Spanje en de Keyzerſche wederom de Franſche Afge
Vereenigde Geweſten geſlooten had, in 't zanten door eenen Edelman hadden laaten

vervolg nog veel zwaarder ſtondt op den begroeten, begaaven zich eerſt de eerſten,
hals te komen. De Franſche Koning had
voorheen in zyne overgeleverde voorwaar
den betuygd, met het Keyzerryk den Vree
de, op den voet van het Munſterſche Ver

(1) Holl.
Merkur.

1678. pag.
74

Aét de
toen de anderen, in de (3) kamer der Be (3)
la Paix de

middelaaren, alwaar het ontworpen on Nimegue
III.
derling Verbond, naadat het tegens elkan tom.
Pag. 436.
der was naagezien en vergeleeken, eerſt
bond te willen (1) maaken; mids hy voor door de Keyzerlyke, en toen door de
Philipsburg, dat hy verlooren had, Fry Franſche Afgezanten, wierdt ondertekend,
burg zoude behouden, of die ſtad weder en door hunne Geheymſchryversbezegeld. Act.de
krygende de laatſte in verwiſſeling der eer Den volgenden (4) dag wierdt ook het la(4)Paix
de
Nimegue
ſte afſtaan. Totnogtoe hadden de Duyt Vreedeverbond tuſſchen 't Keyzerryk en tom. Il I.

ſchers, op hoope van iet groots ſtaande den Koning van Zweede geſlooten. Ver P48.437
dees laatſte veldtogt te zullen verrichten,
zich niet verklaard: maar die op de ver
haalde wyze t'hunnen naadeel zynde afge
loopen, betuygden eyndelyk de Keyzer
lyke Afgezanten , den eenentwintigſten
(2) Act. de (2) van Wynmaand, nietalleen den voor
la Paix de
Nimegue geſlaagen ſtilſtand van wapenen, maar
tom. III.
P33.74

volgens dat,

den zesentwintigſten van

Sprokkelmaand (5) door den Koning van

(5) Actes
de la Paix
de Nime

Vrankryk, den negenentwintigſten van
Lentemaand door den Keyzer, en vier da- III.
#epag.
tom.
gen te voore (6) door de Ryksvergadering 528.
te Regensburg, zynde beveſtigd en goed- de
(6)laActes
Paix
gekeurd, het zelve uytgewiſſeld, en dus de Nime
ook de aangeboodene voorwaarden van de voorige vriendſchap en eenigheyd tuſ: gue
tom.
II. pag.
Vreede te aanvaarden, indiervoege dat ſchenden Keyzerlyken arend en den Fran 52.3

Philipsburg aan 't Ryk en Fryburg aan ſchen haan, volgens deezen gedenkpen
Vrankryk zouden blyven. Sedert verſchey ning, herſteld, welke op het ſluyten van
dene nog openſtaande verſchillen van min den Vreede tuſſchen den Keyzer en den
der belang vereffend, en het Verbond in Koning van Vrankryk gemunt is.

De Vreede, ſpeelende op eene harp, heeft eenen Leeuw aan zyne voeten, welke een zwaard
met eenen lauriertak omvlochten vaſthoudt.

In 't verſchiet houden de Keyzerlyke Arend en de

Franſche Haan te ſamen eenen olyftak, binnen dit randſchrift, op de voorzyde:
COR
/

H IS TO RIP EN N IN GE N.

III. Boek.
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CORDA VELUT CHORD AE FATO JUN GUNTUR AMICO. 1679.

1679.

DE HARTEN Wo RD EN GEL rK HARPS NAAREN Doo R 'r

T"

GUNSTIGE LOT VEREE NIGD. 1679.

-

Op de tegenzyde ziet men den Vreede het verbrooken en weggeworpen krygstuyg vertreeden,
en nevens eene uytgebluſte fakkel eenen bundel pylen vaſthouden, en met eene ketenſamenbinden:
terwyl in 't verſchiet de voorheen verjaagde Landman thans in volkome ruſt en veyligheyd zynen
akker ploegt. Het randſchrift is een vervolg van het voorgaande:

,

sIC, FACE RESTINCTA, GAUDIA PACIs ARANT. 1679.
-

OOK DOET DE B L1 DE VREE DE, NAA '7' U2 TB L USS EN WAN
DE OORLOGS FAKKEL, DE LAND EN WEDER
- -

-

BEBOUWEN. 1679.

-

---

SERVATAE DIVINITVSREIP.
MIRACVLVM-AFTERNAE!
# POSTERITATISMEMORIAE :
IN HOC-MONVN ENTC

t

.

II. Naadat de voorgaande plaat reeds geſneeden was, ## my nog deeze drie der vier volgende
t t 2,

i

ge

s

V.

N E D ER LA N D S C H E

26o

1679. gedenkſtukken in de penningkaſſe van den Heer Herman Vos in 's Graavenhaage voorgekomen:
wier eerſte op de eene zyde, boven eenen ſtapel wapenen, die door twee geweldige winden wor
(1) virg. den overhoop geblaazen, den Vreede verbeeldt, welke met eenen wagen, door vier paarden voort
Ecl.IV, getrokken, vanomhooge uyt de wolken nederdaalt, onder deeze ſpreuk, eenigszins ontleend van
*ſ" 5.
(1) den Mantuaanſchen Heldendichter:
-

EX ALTO NAS CITUR ORD O.

vrºr DEN HEMEL KoMz oN's DEEZE sc HIKKING.

#
(3) Pſal

De andere zyde verbeeldt in 't verſchiet de verheerlyking van (z) Chriſtus op denberg, en voor
waart de verloſſing van Andromeda door Perſeus, onder deeze (3) gewyde ſpreuk:

3) Pſalm

CXXXIII.

A JEHOV A FACTUM EST HOC.

V. 23.

DIT IS

VAN DEN

HEERE GESCHIED.

r

Met welke verloſſinge die van Europa van zyne oorlogskluyſters betekend wordt. Voorts leeſt
men op de dikte des rands nog dit vryduyſtere omſchrift:

UNUs DEUs soL. UNA FIDEs vERITA8. UNUM
FoEDUs COR.
EEN GOD EENE ZON. EEN GELOOF EENE WAARHEYD.
E EN VERBOND EEN HART.

(4) Ten-

III. Tuſſchen de wapenſchilden van Saxen, (4) Gulik, Kleef,

en Berg,

ſtaat in den rand der

ſelii
Num. eene zyde van den tweeden dees tytel:
Saxon.
lin. Alb.

s

pag. 6oz.

JOHANNEs

-

-

-

GEORG1 vs II, DE 1 GRAT1A DUX SAXo N1AE,

JULI E, CLIV12e, ET MONT1u M, ELECToR.
jo HAN goR IS DE II, Door Gods GENADE HERTOG VAN
SAXEN, GULIK, KLEEF, EN BERG; KEURVORST.

Meer binnenwaart leeſt men, tuſſchen twee palmtakken, die in de gedaante van eenen krans

zyn ſamengeſtrikt, dit opſchrift van den Koninglyken Harpzangdichter:
sUscIPIANT MONTES PACEM POPULO. Ps ALMo 72.
VERsu 3. ANNO MD CLXXIX.
DE BERG EN ZULL EN DEN VOLK EN VREEDE DRAAG EN.

PSA LM 72. VERS 3. IN 'T JAAR 1679.
(5 F. van

#
Onder deeze palmtakken ſtaat U. THALE R, aldus genaamd, omdat zoodaanige ſtukken in
# # 't jaar vyftienhonderdnegentien (f) in Joachimsthal in Duytſland allereerſt gemunt zyn.
# üytr.
fol. 9.

Op de andere zyde wordt Herkules, om zyne bedreevene (6) heldedaaden, # ; mids dees
penning aan de zulken is omgedeeld, welke in de Ridderſpelen, ſedert den tweeden tot den (7)

#.
vanhadden:
Slagtmaand
wegens
den Nieumeegſchen Vreede te Dreſde gehouden, den opgehangen
#" zevenden
prys behaald
waarom
ook in den bovenrand ſtaat:
fab. 4.

#fen
ſelii Num.
Sax. lin.

VIRTU TE PARATA.
-

Alb. pag.
6O I.

Sº

DOOR DE DAPPER HETD VERKREEG EN.

IV. Met

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

III. Boek.

2 61

IV.rand
Metdeezen
het borſtbeeld
van den zelfden Keurvorſt is de voorzyde van den derden beſtempeld, -o
1679.
wier
tytel voert:

JoHANNzs GEORGIvs DUx sAxon1z, saer, Ronan,
IM PE R11 A Rc H1 MA RS CH AL L Us, ELECT oR.

Jo HAN goR1s, Herzog VAN sAxEN, VAN HET HErLIGE
ROOMSCHE RYK AARTS MAARSCHALK, EN KEURVORST.

Op de tegenzyde zyn de ſchaal en het zwaard der Gerechtigheyd met den Vreedetak verknocht,
onder deeze ſpreuk:
PAX ET JUSTITIA.
DE VREEDE EN GERECHTIGHE YD.

V. Op de cene zyde van den laatſten ziet men de uytgelate duyf met (1) eenen olyftak in den (!)! Boek
bek, tot een teken dat de wateren meeſt gedaald waaren, terug naar de Arkekeeren. In den rand # kap.
ſtaat dit jaar- en omſchrift:

#. ir.

AVRE A PAX Pot IVs TIE I, o ARGENT IN A, T VIs oVE
M VN Vs DIVI No s V BV oLAT AVXILIo.

DE GUL DE VRE E DE VLIEGT, o sºrR AArsBURG, v EN DEN
UWE N, ALS EEN BETER GESCHENK, DooR DE GoD
LrKE HULP, TEGEMOETE.

-

En dewyl de ſtad Straatsburg, welke deezen penning gemunt heeft, volgens den inhoud van

het geNooten Vreedeverbond, aan 't Ryk gehecht, en zy dus by haare Vryheyd gehandhaafd
bleef, leeſt men boven het wapenſchild dier ſtad, dit langwylige opſchrift, op de andere zy
de:

PACE INTER LEOPOLDUM I. ROMANo Ru M IMPE RAT o REM
ET LUDO V 1 CU M X IV. GA LL 1 AE REGEM
N EO MAG I FACTA,

SE NAT Us Pop u Lus Q UE A RG EN TO RAT EN SIS

SERVATAE DIVIN ITUS REIPU B L1c E MIRACULUM

AETERNAE PostERITAT is MEMORIAE

1N Hoc MoNUMENT o coNSECRA VIT.
VII. KA L EN DA s FEBRUARI 1: M DCLXXIX.

DE VREE DE TUS sc H EN DEN Roo Msc HE N KErzE R
LEOPOLD DEN I.
"

EN D EN FRANSC HEN KONING LO DE WYK DEN XIV.

TE NIEUMEE GE GESLOOT EN Z rN DE,
HEEFT DE RAA D EN 'T VOLK VAN STRAATSBURG
DIT WONDERWERK DER GOD L2TKE BE WAAR INGE

VAN DEN VRTENSTAAT AAN 'T ONS TERVELTKE
GE HEUGEN DER NAAKO MELINGEN
DOOR DIT GEDENKTEKEN TOEGE WTD.

DEN zESENTWINTIGSTEN VAN LovWMAAND: 1679.
11I. Deel.

VV V

Uyt

«l

N E DE R LA N D sc H E
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Uyt krachte van dit geſlooten Vreede te zullen doen tellen. Evenzoo, teweeten

1679.

- verbond, moeſt de Hertog van Lotterin om ook den Vreede tuſſchen den Biſſchop
ge, 's Keyzers Zwager, in zyne Staaten, van Munſter en den Koning van Zweede te
(1) Act de volgens den inhoud van het (1) twaalfde bevorderen, beloofde Koning Lodewyk
#
en dat op eenen eene goede ſomme gelds aan dien Kerk
1Inegue lid, herſteld worden,
to: ï voet, in de tien volgende leden wydloopig voogd, of in de zelfde Bank, of wel in die
-

-

e

Pºg 424 uytgedrukt. Doch de zelve vondt de Her van Amſterdam, te zullen (5) doen ter (5) Aa de
togzoo hard en onaanneemelyk, dat hy, hand ſtellen: invoege den negenentwintig- # Paix de
liever zyne erflanden willende miſſen dan

ſten van Lentemaand de Vreede, zoo met #

die op zoo ſlaafſche voorwaarden ontfan Vrankryk als den Koning van Zweede, te pag. 381.
gen, tegens den gemaakten Vreede door Nieumeege door des Biſſchops Afgezanten
zynen. Afgezant te Nieumeege eene zeer wierdt (6) getekend. En vermids dees nu (6) Act, de
naadrukkelyke aantuyging liet doen, en de laatſte der in oorlog geweeſt zynde #
die den Pauſlyken. Afgezant als Middelaar Roomſche Vorſten was, zoo had de Paus-tom. V.
Afgezant het
genoege ſamenkomſten,
van eyndelyk, #”
(2) Aaes op eene plegtige wyze (2) ter hand ſtellen. lyke
naa zooveele
gehoudene
e

# Op den zelfden dag, dat dees Vreede met
# # het Ryk geſlooten wierdt, was ook de opgeſtelde ſtaatsſchriften, en ondergaane
Ill Pag. Vreede door de Hertogen Joris, Willem, moeijelykheden, den Vreede tuſſchen alle

***

en Rudolf van Bronswyk en Lunenburg,

de Roomſche Vorſten, die alleen het voor

(3) Aa.de (3) waar over de handelingen te Nieumeege werp zyner afzendinge geweeſt was, door
# begonnen waaren, te Sell in dit jaar met dit ſluyten van den Vreede tuſſchen den
# de Koningen van Vrankryk en Zweede ge Koning van Vrankryk en den Biſſchop van
pag. 536, troffen. En dewyl de Franſche Vorſt geene Munſter, onder zyns Meeſters bemid
middelen wilde onbeproefd laaten, om deling herſteld te zien : zulks niemand
den zelven te bekomen, verpligtte hy zich zich hebbe te verwonderen, van door
(a) Aa de on, aan hunne Hoogheden, wegens het den Paus, mids het zoowel gelukken
### wedergeeven van 't Landſchap Bremen aan zyner aangeboode bemiddelinge, dusdaa

#

de Kroon van Zweede, in de Bank van nigen penning te zien in 't licht gee

# #g. Hamburg (4) driehonderdduyzend guldens

VCII,

Het Pauſlyke borſtbeeld, verſierd met eene Vesperkap en driedubbeld gekroonde muts, ſtaat
op de voorzyde omzoomd met dit randſchrift:
INNOCENT I Us XI PONT 1 FEx MAXIMU s.
PAUS

(7) Joan.
Openb.
kap. V.
Y. 8. en

kap. VIII.
Y. 3 en 4.
(8) I. Boek
der Mach.

Iwwogewrius

DE XI.

Op de tegenzyde ziet men door eenen Engel, die uyt de wolken komt, den Vreedetak aan de
Kerk brengen, welke, naaſt een lam ter aarde eknield, een rookend wierookvat, 't zinnebeeld

der (7) geſtorte gebeden, vaſthoudt. Het #chrift (8) luydt aldus:
FE CIT PACEM SUPER TERRAM.

kap. X1V.
y. I 1.

Hr HEEFT DEN VREEDE GEMAAKT IN DEN LANDE.
Niet

H IS TO RIP EN N IN GE N.

III. Boek.
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Nietalleen had de Franſche Koning zorg gedoogen, dat hunne krygsbenden op den 1679.
gedraagen, dat op den zelfden dag de Vree bodem des Ryks hunne winterlegering
de tuſſchen den gemelden Biſſchop en den hielden. En opdat de Koning van Vrank
Koning van Zweede wierdt getekend, maar ryk in ſtaat zoude zyn om met de wape
die Kerkvoogd ook aan hem in 't byzonder nen zynen Bondgenoot in 't Noorde te
(1) Aét de moeten belooven (1), dat hy ten aanzien konnen byſpringen, zoo ſtondt hy den
la Paix de
(3) Aét de
Nimegue van den oorlog, die alsnog door den Ko zelven toe in Chatelet, (3) Huy, Ver ] a Paix de
tom. IV.

ning van Deenemarke en den Keurvorſt viers, Aken, Duren, Linnik, Nuys, en

pag. 38o.

m. l l I.
van Brandenburg achtervolgd wierdt, Sons bezetting te moogen leggen en hou to
p2g. 43**
zich altyd geheel onzydig zoude houden, den, tot tyde en wyle hy den Vreede
ja zynebenden, die nog in den dienſt dier tuſſchen den Koning van Deenemarke,
Vorſten waaren, ten verzoeke van Vrank midsgaders den Keurvorſt van Brandenburg
ryk moeten teruggeroepen. Diergelyke met Zweede, volgens het overgegeeven

Nimegue

omzydigheyd hadden de Vereenigde Ge ontwerp, zoude tewege gebragt hebben.
weſten, de Koning van Spanje, en de En waarlyk aldus betoonde Vrankryk dat
Hertogen van Bronswyk Lunenburg, op hy de beſcherming van Zweede niet ver
de begeerte van Vrankryk, ten aanzien gat, 't gene om zynent wille en t'zynen
van de Kroon van Zweede, moeten beloo voordeele alleen den oorlog voorheen had
ven en naakomen, jaa de laatſtgemelden, begonnen, ja geduurende de zelve, als
zooals gezegd is, het ingenomen Geweſt zynde niet magtig om aan zoo veele vyan
van Bremen wedergeeven. De Keyzer den tegelyk het hoofd te bieden, het ver

had ook gelyke onzydigheyd ten aanzien

lies van zoo veele landen en ſteden, enkel

van Zweede beloofd, en daarenboven in

ten gevalle van Vrankryk, zich getrooſt

eenen ſtilſtand van wapenen, voor eenen had te ondergaan. Deeze beſtandigheyd
(2) Artik.
XXVI.

bepaalden (2) tyd, bewilligd, onder be des Franſchen Konings, om aan het in ge
ding, zoo ſtaande die tyd de Vreede in 't vaar zynde Zweedſche ryk zyne kracht
Noorde tuſſchen de in oorlog zynde Mag daadige beſcherming langs de gemelde we
ten niet herſteld was, dat de Keyzer noch gen te doen gevoelen, gaf ondertuſſchen

het Ryk geene de minſte hulp den oor aanleyding tot het maaken van deezen ge

loogende Vorſten zouden geeven, veelmin denkpenning.

"

Op de eene zyde ziet men de Zweedſche Kroon, Schepter, en Ryksappel op eene tarweſchoof (4) Le
leggen, zynde het wapenſchild van den Hu ze van Waza van (4) Grypsholm, 't gene naa 't Blaſon de
Toit.
verjaagen van Chriſtiaan den II, in den pe 6on van Guſtaaf den I. den Zweedſchen troon be- lad'Or
tol.

klom, waar van de tegenwoordige Koning door zyne Grootmoeder Katrina in de vierde voort
teeling (5) afkomſtig is. Boven deeze verbeelding van het tegenwoordige Zweedſche Koningly- # Hubn.
geſlachtk.

kehuys, leeſt men dit randſchrift:

tafel. 91,

GAL L US PROTECTOR.

DE FRANS MAN BESCHERMER.

Op de Zweedſche werreld, als blykt uyt het daarop ſtaande woord SU ECIA, ZWEE- (6)Pſalm
XVIJ.

DE, zit de Franſche haan, onder dit (6) randſchrift:

Y. 8. en
LVIl.

SUB U MB RA AL ARUM.

Y. t.

ONDER DE SCHADUWE U WER VLEUGEL EN.
VV V 2.

Ge

*
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Gelyk Vrankryk langs deeze wegen de zend anderen onder den Generaal Ma
beſcherming van Zweede ongemeen be joor Treffenfelt vooruyt, om den wy
hartigde, zoo ſpande deeze Kroon ook kenden alle moogelyke afbreuk te doen,

e-na

van haaren kant alle krachten in, om door

en in den aftogt te belemmeren. En

de wapenen zich eenen roemryken Vree waarlyk (3) als de Keurvorſt tuſſchen den
de te bezorgen, en had tot dat eynde, negenentwintigſten en dertigſten te Knik

(3) Holl.
Merk.

1679. pag.

terwyl de Keurvorſt van Brandenburg met kerneze gekomen was, gelukte het Tref 27 •
het beleg van Straalzond bezig was, een fenfelt, de Zweeden in hun leger te Filze
leger van zeſtienduyzend man in Lyfland overvallende, vier zoo ligt- als zwaarge
(1) Holl. 1

op de been (1) gebragt, dat onder het be wapende regementen ruyters te verſlaan,

Merkur.

leyd van den Veldmaarſchalk Horn langs en van hen by die ontmoeting acht ven
Kourland naar Pruyſſe doen trekken, en dels, twee ſtandaarden, en eene keteltrom

1678. pag.
255

omtrent Filze het geluk van over de Memel, mede te voeren. Invoege der Zweeden le
en dus tot in 't hart van dat Geweſt te drin

ger, den volgenden dag, over den Memel
gen: mids de Hoogbevelhebber Gartzken, week: doch ſtaande die aftogt viel de
die ſlechts eenige regementen aldaar onder Hoogbevelhebber Gartzken in hunne ach
zyn gebied had, niet in ſtaat was om den terhoede, ſmeet ze onaangezien de Veld

Zweeden het verder indringen te beletten.'

(2) Holl.
Merk.
I

679. pag.

26.

maarſchalk Horn aldaar zelf het bevel

Om echter den ingevallen vyand het hoofd voerde, overhoop, en veroverde, met
te bieden, trok dan de Keurvorſt den ne omkomen van twaalfhonderd vyanden en
genden dag deezes jaars, niettegenſtaande neemen van tweehonderd gevangenen, hun
Holl.
de ſtraffe koude, in perſoon uyt Berlyn, ne meeſte pakkaadje, (4) oorlogsvoorraad, (4)
Merkur.
tegelyk zyne benden byeen, en den (2) en troswagens. Sedert ſloegen de Zwee 1679. Pag.
twintigſten met de zelve over den Weys den, onder de gunſt van den volgenden **
ſel, en hoewel hy aldaar wel twintig my nacht, ter rechterhand af, en naamen
len van het Zweedſche leger was, zoo be hunnen weg door Samaïten, Littouwe,
goſt dat echter met allen moogelyken en Kourland : invoege zy nog wel veer
ſpoed weder terug te trekken, ten eynde tig mylen, met onwil en tegenſtand der
25.

het gevecht te ontwyken. De Keurvorſt inwoonderen, in het ſtrafſte des winters
integendeel, om meer ſpoeds te maaken, moetende afleggen dus geen tweeduyzend
liet zyn voetvolk op ysſleden voortbren gezonde voetknechten van zoo ontzaglyk
gen, en onder den Hoogbevelhebber leger weder in hun land terug bragten.
Gartzken, mids die den vyand nader was Hoe 't zy immers gaf de Keurvorſt aan
dien geſtaadig door uytgezondene benden hunne Hoogmoogendheden van dit verjaa
ontruſten en ophouden. Dus den zesen gen der Zweeden kennis, en dat behaalde
twintigſten van Louwmaand Koningsber voordeel aanleyding tot het munten van
gen en twee dagen daarna Labiau hebbende deeze gedenkpenningen, welker eerſte in

bereykt, zondt hy, onder den gemelden de penningkaſſe van den Heer François
Bevelhebber, vyfduyzend zoo ligt- als Fagel, Griffier der Algemeene Vereenigde
zwaargewapende ruyters, en nog duy Staaten, gevonden wordt.

I. Op de voorzyde ziet men, onder de gunſt eener opgaande zonne, het Zweedſche leger
Pruyſſe
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Pruyſſe intrekken, en voorwaart den Noordſchen Leeuw eenen berg beklimmen, om den Pruyſ- 1679.
ſiſchen Arend uyt zyn daarop gemaakte neſt te verjaagen, binnen deeze ſpreuk ontleend van den (DTwen.
(1) Treurſpeldichter Seneka:
act. III,
V. 614 &

61 5.

QUEM DIES VIDIT VENIENS SUPERBUM:

-

AN No MDCL XXIIX.

HEM, DIE N DE MORGENS TO ND HOO VAARDIG ZAG.

IN 'T JAAR 1678.
Gelyk men op de tegenzyde het Zweedſche leger, onder het dreygen van eenengeharnaſten arm,
en eenige blixemſchichten, die uyt de lucht komen, in 't verſchiet ziet terug uyt Pruyſſe vlieden,
zoo wordt voorwaart de Noordſche Leeuw door den Pruyſſiſchen Arend op de vlugt gejaagd, on
der dit randſchrift, 't gene het vervolg van 't voorige is:
-

HUNC DIES VID ET FUG IENS JACENTEM.
ZIET DE A VO NDSTO ND VERSLAAG EN.

Waardoor, gelyk het opſchrift van den voorgrond te kennen geeft,

-

PRUYSSE, IN 'T J A A R 1679, VERLOST IS.

PRUss IA

LI B ER AT A, A NN o M DCL XXIX.

NWER SAG
KANWO MAN

/ 1 IETz FINDT N
DIEILIEF LANDSCHE
F SOLDATEN R
DEM GEBEN WIRID
E MERCVRIVS V

II. De eene zyde van den tweeden, dien ik in de penningkaſſe van den Heer Koenraad Chri
ſtoffers te Amſterdam ontdekt heb, naa dat de eerſte reeds geſneeden was, verbeeldt den vliegen

den Merkuur, met eenen Vreedeſtaf in de eene hand, en eene geldbeurs in de andere, of omdat de (2) Ou
(2) Vreede veeltyds door 't geld gemaakt wordt, of om dat hy als de Beſchermgod des Koophan-dian R
dels by de Ouden geëerd wierdt. Op de andere zyde, die geene verbeelding heeft, leeſt men tuſ:

#..

ſchen de woorden IN PREUSEN, IN PR U2 SSE, dit Hoogduytſche opſchrift:

- -- -

WER SAG EN KAN WO M AN IETZ F IN DT

DIE LIEF LAN DSCHE SOLDATEN,
DE M GEB EN W IR D. ME R CUR I US DEN BEUTEL

MIT DUCATEN. 1679.
WIE ZEGGEN KAN WAAR ME N THANS DE LTFLANDSCHE
SOLDAAT EN VINDT, DIEN ZAL MERKUUR DEN

B U2 DEL MET DUKAAT EN GE EVEN. 1679.

Gelyk de Keurvorſt door dit behaalde 1 van de voorwaarden en verbindteniſſen,

voordeel nu de handen ruymer gekreegen ( met Vrankryk door de andere Moogend

#" had, en dus van zins (3) was het gemeene | heden ten naadcele der Noordſche Bond
iſ 9, pag. belang der Bondgenooten met meer naa genooten geſlooten, temeer afkeerig, en
28.

druks te onderſteunen, zoo was hy ook | deeden die in 't algemeen, gelyk de Keur
III. Deel.
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1679 vorſt van Brandenburg in 't byzonder, hunne beſchanſing verkracht hadden, en

6,,Aa,T daartegens op de allerkrachtigſte wyze

zich dus in ſtaat vonden, om Minde te

déla Paix ſchriftlyke aantuyging (1) door hunne Ge konnen belegeren. Des bleef den Keur

#
gue tom. zanten den Bemiddelaaren te Nieumeege vorſt geen andere weg open, om zyne
-

-

ïII, pag overleveren. Desonaangezien hadden de landen voor 't genaakende gevaar te be

#*

geſlootene Verbonden hunnen voortgang, ſchutten, dan de aangeboodene Vreede
en maakte Vrankryk, van zooveele en voorwaarden van Vrankryk, hoe hard

magtige vyanden ontlaſt, den noodigen toe die ook waaren, te aanvaarden. Hy
ſtel om zyne legers langs de ingewilligde zondt dan aan zynen Afgezant den Heer
ſteden tegens Brandenburg te wenden. Meynders in Vrankryk bevel, om op
Doch dees niet in ſtaat zynde om alleen den aangebooden voet het Verbond met

eenen Koning te wederſtaan, die tevoore den Franſchen Koning te tekenen, het ge
reeds zoo veele overwinningen op de Bond

ne dan ook, den negenentwintigſten (7) #".

genooten, toen ze nog alle zeernaauw ver van Hooimaand te Saint Germain ge-#pag.
eenigd waaren, behaald had, zoo wierdt ſchiedde. Mids die Vorſt, om een by- 158.
'er vooreerſt een ſtilſtand van wapenen, zonder merkteken van geneegenheyd tot
# ſtaande (2) de geheele Grasmaand, geſloo de bevordering van den Vreede te geeven,
N#ten, en ſedert nog verlengd, met beding zoo tot de herſtelling van den Koning zy
toºn: "Y. dat Wezel en Lipſtad door de benden van nen Bondgenoot, als uyt het vernoegen,

#e den Franſchen Koning zouden bezet (3) dat hy had opgevat wegens den Keurvorſt
# de worden, terwyl men over den Vreede
# zelf ſtondt te handelen. Maar de tyd we
pag. 469 derom zynde verloopen, eer dit groote
werk tot een goed eynde gebragt was,
rukten de Franſchen alle hunne omleggen
de benden, ten getale van veertigduyzend

tot zyne oude verbindteniſſen te zien we
derkeeren, hem beloofde eene ſomme van

driehonderdduyzend kroonen binnen twee

jaaren, naa 't beveſtigen des voorigen
Verbonds, te zullen geeven (8); om hem (8)Holl.

dus eenigszins te ontheffen van de koſten, #,

g:#" (4) man, onder den Maarſchalk van Kre die hy geduurende de voorige oorlog te- #**
1679 pag. qui byeen, en met de zelve in de landen gens Zweede met zoo goed geluk, hoewel
14°.
van Brandenburg, en doende alom de nu vruchteloos, gedaan had. En dewyl de
Keurvorſtlyke krygsvolken de eene ſtand Koning van Vrankryk op deeze zoo voor
:) Holl
plaats naa de andere verlaaten, en tot on zigtige wyze, nietmin door de wapenen dan
# der het geſchut van Minde wyken, ver door eene gemaatigde geldſpilling, zoo dit
1679
ſpreydden zy (5) wyd en zyd den ſchrik als de voorgemelde Vreedeverbonden had
# hunner wapenen, te meer dewyl zy, on weeten uyt te werken, is het ook geen won
#ns aangezien de tegenſtand der Brandenburge der dat men tot des zelven lof deezen ge
152.
ren, over den Wezer geraakt (6) waaren, denkpenning heeft zien in 't licht komen.

Zyn gelautierd borſtbeeld ſtaat op de voorzyde, wier rand omzoomd is met deezen tytel:

LUDoV1 cus XIIII, FRANc1 e ET NAVARRz

REX.
LO
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*

LODE WYK DE XIV, KONING VAN VRANKR rK
EN NA VAR RE.

Onder een ſchild, waar op een overvloedshoorn, uyt welken goude eldſtukken rollen, en
bloote degen ruſten, ſmeedt de Voorzigtigheyd, op de rugzyde, met den

# van 't Vorſte

lyke vermoogen den tak des Vreedes, tuſſchen dit om- en opſchrift:

SUB CLY PEO, FERRO, ET, AURO, PACEM
PRUD EN TIA CU DE NS.

DE VOORZIGTIG HET D, ONDER '2 S CHILD (DER BESCHE R

MINGE) Door DEN DEGEN EN 'r GovD, DEN
/

VREEDE SME E D EN DE.

Uyt krachte van 't vyfde lid deezes het Oldenburgſche op honderdvierentwin
tigduyzend ryksdalers, boven de dagelyk
burg gehouden aan den Koning van Zwee ſche laſten, gebrandſchat. Op deeze wy.
de weder te geeven, al hetgene hy van den ze bleeven de Françoizen zich aan deeze
zelven, zoo(1) in Pomeren, voornaamelyk zyde van den Wezer ophouden, in hoope
Verbonds, was de Keurvorſt van Branden

#PE# Straalzont en Stettyn, als ook elders door dat eerlang ook een Vreede met den Ko
Nimesje de wapenen had gewonnen. Want hoe ning van Deenemarketen genoege van hun
# wel dit vry hard was, zoo moeſt hy ech nen Koning zoude geſlooten zyn: temeer,
ter zich des getrooſten, en op 't voor (3) mids de Heer Meyerkroon tot dat eyn-

3) Holl.

ſchrift van Vrankryk van 't gemaakte Ver de door den Koning van Deenemarke naar Merk
bond met Deenemarke afzien; 't welke

Vrankryk was gezonden. En hoewel dit #?
I7C. *

niet zoo ligt zynde te beweegen, dus nu eene zaak van zeer groot gevolg was, mids . .
al het geweld van den oorlog ook alleen Koning Lodewyk zich in geene handeling
ſtondt op den hals te krygen. En waarlyk wilde inlaaten , ten waare de Kroon van
had de Maarſchalk van Krequi niet zoodra Zweede tegelyk daar in wierdt begreepen,

het uytwiſſelen van dit Verbond verſtaan, zoo is echter de Vreede tuſſchen de Ko
of hy trok met zyne benden van voor Min ningen van Vrankryk en van Deenemar
de af, en door de Lunenburgſche en ke, den tweeden van Herfſtmaand, te
Munſterſche landen, naar het Oldenburg Fontainebleau (4) geſlooten, en binnen (a) Holl.
ſche, en begeerde dat zyne volken te zes weeken de wederzydſche bekrach-Merk.
Dortmond in bezetting ontfangen zouden tot
tiginggeenuytgewiſſeld.
En dewyl
aldus, #?
kleynen luyſter
van VrankI75. **
worden. De Burgery was hiertoe, als
ſteunende op de onzydigheyd des Ryks, ryk, en tot geen minder voordeel van
in den beginne wel onwillig, maar ziende zynen Bondgenoot den Koning van

eerlang eene beukery geſticht, en ver

cohen ſcheydene (2) ſtukken geſchuts van Lipſtad
iMerk,

# Pºs

*

Zweede,

de Vreede in 't Noorde nu

volkomenlyk herſteld was, zoo is 't

aanvoeren, opende zy onder Verdrag haa niet zonder reden dat deeze twee pennin
repoorten. Zywierdt echter ontwapend, gen daaraan hunne geboorte verſchuld

haar ſedert ook veel gelds afgeperſt, en

zyn.
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I. Het ſierlyk geharnaſte borſtbeeld van den Franſchen Koning ſtaat, op de voorzyde van den
eerſten, omzoomd met dit randſchrift:

-

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LO DE WYK DE GROOTE, A LL ERC HR IS TE L rKS TE KO N I WG.

Gelofteſchilden,

Op de tegenzyde hangt de gehelmde Overwinning aan eenen palmboom drie

# by de Romeynen (1) Ancilia genaamd, waarop ſtaat:
Moog.

-

DE GERMAN Is, III ULTRA RHENUM PULSIS: DE

Pa8-535.

HISPAN IS: DE BAT AV IS.

BEHAALD VAN DE DRIE MAAL OVER DEN RTN GEj AAGDE
DUTTSC HERS: VA N DE SPANJAARDS: VAN
DE HOLLAND ERS.

Aan den voet van deezen palmboom ziet men eenen opgerechten altaar, voerende dit
ſchrift:

op

-

oB sUEcUM ET HolsATUM ARMoRUM viRTUTE, Ac
'

FIDE EXIMIA, IN INTEGRUM RESTITUTOS.

i

-

-

WEGENS DE ZWEED EN EN HOLSTE TNERS DOOR DE KRACHT
DER WAPEN EN EN EEN E ONGE MEE NE GETROUW HETD
IN HUN GE HEEL HERSTELD TE HEBBEN.

##

Vermids ook de herſtelling van Holſteyn, hoewel in een bezonder (2) lid, ten zelfden dage

1679. pag, door den Franſchen Koning was bedongen.
176.

-

Naaſt
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Naaſt deezen altaar ſtaat de Vreede, die met eene toorts de daarvoor leggende krygswapenen in 1679.
-

brand ſteekt, dewyl nu de Vreede, volgens dit opſchrift, in't Noorde herſteld was:
PAX SEP TENT RION IS. M DCLXXIX.

DE NOORDSCHE VREE DE. 1679.
En
vermids die door den
den
bovenrand:

zonderlingen byſtand van Vrankryk was tewege gebragt, leeſt men in
-

A

SOCIORUM DEF EN SO RI.

AAN DEN BESCHERMER DE R BONDGE NOO TEN.

II. Het kopſtuk des Franſchen Konings ſtaat, omringd met dit randſchrift, op de eene zyde
van den tweeden:

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LO DE WYK DE GROOTE, A LL ERC HR IS TE L rKS TE KON ING.

Op de andere zyde ziet men de Overwinning met de eene hand op eenen altaar ruſten, aan
wiens voet door den nevensſtaanden Vreede een ſtapel van weggeworpene wapenen verbrand wordt,
onder dit randſchrift:

SOCIORUM DEFENSOR.

BescHERMER DER Bo NDG ENoorEN.
Te weeten, met aan Zweede en Holſteyn, zyne Bondgenooten, door de wapenen de gemel
de voldoening te bezorgen, als waar door volgens het opſchrift van den voorgrond, herſteld
wierdt

DE NOORDSCHE VREED E 1679.
PAX SEPT EN TRIO NIS. MD CLXXVII II.

Hoewel, volgens den inhoud van dit
Verbond, de belangen tuſſchen de Konin
gen van Zweede en Deenemarke genoeg
zaam geregeld waaren, zoo was echter
ondertuſſchen, met bewilliginge dier bey
de Vorſten, de ſtad Lunde, gelegen in Scho

en door de tuſſchenkomſte van den gemelden
Johan Joris, Keurvorſt van Saxen, eerſt ee
nen ſtilſtand van wapenen troffen, en ſedert,
naa verſcheydene ſamenkomſten, ook eyn
delyk dat groote werk zelf gelukkiglyk
ten eynde bragten: vermids ook de Vreede

ne, verkooren , om den Vreedehandel , tuſſchen de twee Noordef Kroonen vier

die te Nieumeege begonnen was, zoo on
der de bemiddeling van den Hertog Johan
(1) Holl. Joris (1) den II. Keurvorſt van Saxen, als
Merkur onder 't gezigt der twee belang hebbende

# Pas Koningen, aldaar tot een goed eynde te

"

brengen, en waaren dierhalven vanwege
Deenemarke de Heeren Aldenburg, Juël,

G)Reſol. en Bierman, (2) en van wege Zweede de
derStaat. Heeren Guldenſtiern en Oerenſtedt , als

weeken, naadat die tuſſchen Vrankryken
Deenemarke te Fontainebleau geſlooten
Holl.
was, op den zesentwintigſten (4) van (4)
Herfſtmaand wederzyds wierdt onderte Merk.
1679. pag&
kend. By dit Verbond wierden alle verbin 184.
deniſſen, tot naadeel van elkanderen ge
maakt, van ſtondenaan afgeſchaft en ver
nietigd, met belofte van geene nieuwe te
zullen aangaan, maar allen handel en wan

#y
#on

volmagtigde Afgezanten derwaart gezon del tuſſchen de wederzydſche onderdaanen
den. Welke in 't byzyn van den Buyten zynen vryen loop onverhinderd laaten ge
#" gewoonen Franſchen' Afgezant den Heer nieten. En dewyl zyne Deenſche Maje
1679 Pag-Izaak de Pas, Markgraaf(3) van Feuquieres, iſteyt, uyt eene begeerte tot de algemeene
1 77- -
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1679. ruſt, in den Vreede met den Koning van verd hadden, volkomen herſteld te wor
Zweede, naar de inhouden van het Rot

den. Dus voordeelig eyndigde zoo naa
ſchildſche,Koppenhaageſche, en Weſtfaal deelige oorlog voor Zweede ; zulks
ſche verbond, dit tegenwoordige aanging, men aldaar tot lof des Konings, wel
zoo ſtonden die met hunne aanhangſelen in ke geduurende de oorlog zich aan 't
volle kracht te blyven, en dus ieder, vol hoofd der legeren een- en andermaal, ter.

(1) Holl. gens het vyfde en zesde (1) lid van het te beſcherminge zyns Lands, gewaagd had,
# Fontainebleau geſlooten Verdrag, in alle nu de Vreede zoo voordeelig getrof
# * landen en ſteden, die beyde de Koningen fen was, ook deeze penningen gemunt
op elkanderen, ſtaande dees oorlog, vero heeft.

I. Het gelaurierde borſtbeeld des Zweedſchen Konings ſtaat in 't harnas, en binnen dit rand
ſchrift, op de voorzyde van den eerſten:
CARO LUS XI. DE I GR AT 1 A R EX SUE CIAE,

KAREL DE XI., DOOR GODS GE NA DE KONING VAN ZWE E D E.
(2) #

Op de tegenzyde zit het Koningryk Zweede in de gedaante eener vrouwe, 't gene, houdende

# #n

eenen Olyftak in de rechterhand, met den ſlinkeren arm op zyn gewoonlyk wapenſchild leunt,

monde,

dat uyt drie goude kroonen (2) op een blaauw veld beſtaat. Het randſchrift luydt aldus:

tomel II
Pa3. 45O.

CUM CAROLO FAUSTA ES, SINE QUO FUN ESTA
FUISSES. 1679.

MET KAREL Z rT G r GELUKKIG, ZONDER WIE N G1 RAMP
ZALIG ZOUD GEWEEST ZTN. 1679.

II. Het ſierlyk geharnaſte borſtbeeld van den Zweedſchen Koning ſtaat insgelyks op het voor
ſtuk van den tweeden; binnen dit zelfde randſchrift:
CA
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CAROLUs XI, De1 Gratia REx sUECIAE.
KAREL DE XI, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN ZWEED E.

Het ruggeſtuk verbeeldt de Zweedſche Kroon, welke hier voor (*) zoo vinnig van alle kanten

(*) III. Det!

wierdt aangevochten, thans op eenen zwaaren vierkanten ſteen, in 't midden van verſcheyden te fol. 211.

vergeefſch geloſt en geknakt ſchiet- en ſteekgeweer, veylig ruſten, te meer,dewyl die Kroon op
's Konings
door det (*)
ſluyten
vanzelve,
deezenhem
Vreede
verzekerd
nu eene
hand,
even hoofd
als eertyds
Kroon
beſchikt
had, enwierdt,
waaromwelken
eene hand,
uyt hoogere
de wol- ("# Dcel

ken komende, onder den Hebreeuwſchen naam des HEEREN, eenca Krans en Vréedetak op " "
de Kroon legt. Het rand- en opſchrift is dusdaanig:
A COELO EST, QUAE DAT PACEM, CONSTANTIA

VICTRIX. 1679.
DE OVERWINNNENDE STAND VASTIGHErD, DIE DE N
VREE DE GEEFT, IS VAN DEN HEMEL. 1679.

III. De laatſte voert, rondom de geharnaſte beeldenis des Zweedſchen Konings, in den rand der
eenc zyde deezen verſchillenden tytel:
CAROLUS REX SUE c1AE.
KAREL KO NING VAN ZWEED E.

Op de andere zyde is het Zweedſche ryk, eveneens zittende als op den eerſten, verbeeld, on
der dit verſchillende randſchrift :

VIRTUTE AUGUSTI. 1679.
DOOR DE DAPPER HETD DES DOOR LUCHTIG EN

KONINGS. 1679.

,

Elf dagen, naadat dit Vreedeverbond zynde, hoewel dan ten koſte des verzoe
te Lunde geſlooten was, 't gene binnen kers, nog eens met zoo veel vergrooten.
veertien dagen, of ook eerder, zoo het Tot meerdere beveſtiging dier Verbonden,
moogelyk waare, door de wederzydſche kwam men ſedert nog overeen, dat des
(1) Holl. (1) Koningen moeſt bekrachtigd worden, Deenſchen Konings Zuſter Ulrika Eleo

#, wierdt ook aldaar en door de zelfde Af nora, aan den jongen Zweedſchen Koning
#** gezanten, voor den tyd van tien jaaren, tot Vrouw zoude gegeeven worden; waar
cene zeer naauwe verbindenis van oprechte van ook het huuwelyk in 't volgende jaar

vriendſchap en onderlinge beſcherming te (3) wierdt voltrokken.

Ondertuſſchen (3) Hoil.

ens allen de genen opgerecht, welke be wierden de gewonnene ſteden en landen #re.
eenen dier twee Koningen , of door de Deenen, volgens het gemaakte 17.

#

door de wapenen, of anderszins, het minſte
onrecht of geweld toe te brengen. Invoege,
uyt krachte van dit Verbond, de te hulp
geroepen Vorſt zynen Bondgenoot nietal

ey Hou
Merk,

Vreedeverbond, aan de Zweedſche krygs

volken ingeruymd : want by 't zesde lid
was bedongen, dat Elzenburg den acht
tienden , en Landskroonden twintigſten
leen met vierduyzend man te voet en twee van Wynmaand, midsgaders het eyland
duyzend ruyteren, benevens hunne wape Ruge twee dagen laater, en Maarſtrand,
men en krygsruſting, midsgaders met tien Uddewald, het Bahuziſche leen, Gothland,
wel uytgeruſte (2) oorlogſchepen, binnen Karelsburg, en de Zwingerſchans den laat
twee maanden naa de gedaane kennisgee ſten dier maand (4) aan de Zweeden moes- (4) Holl.

# Pºë ving, op eygen koſte moeſt onderſteunen, het
ten geweſt
wordenvan
overgeleverd.
dewylſtaande
aldus #
Schonen, En
't gene
#" g,
maar ook deezen onderſtand, des verzocht
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1679. de laatſte oorlog van 't Zweedſche ryk was | nigd, vindt men de gedachtenis daarvan
T afgeſcheurd, door de gedaane inruyming op deezen penning vereeuwigd, welke in
der Deenen, nu met het zelve, tot zyne , de penningkaſſe van den Heer Hendrik van

groote blydſchap, wederom wierdt veree- | Heteren in 's Graavenhaage bewaard wordt.

De gelaurierde beeldenis van den Zweedſchen Koning is, op de voorzyde, met dit randſchrift
beſtempeld:
HOC SOLO VINDICE TUTA:

verL1G Door DEEzEN HANDHAAVER ALLEEN:
De zelfde Vorſt is, op de tegenzyde, in Romeynſch krygsgewaad ſtaande verbeeld, voor
wiens voeten het ingeruymde Schonen, in de gedaante eener vrouwe knielt, en hem het op

den grond leggende wapen des Geweſts aanbiedt 5 onder dit byſchrift, als het vervolg van 't
voorgaande:

REDEO, VETERES AUCTURA TRIUMFOS.
KEER IK WEDER, ZULLENDE DE OUDE ZEEGE PRAALEN
VERMEERDEREN.

Eer dees Vreede geſlooten was, waaren (2) te kennen van alle de rampen, vergie- (1) Holl.
de Deenſche krygsbenden, op voorgeeven tingen van onſchuldig menſchenbloed, en Merk.
1679. pag.
van de Franſchen te willen ſtuyten, tot de verdere ongevallen, die daaruyt te wach 19O.
aan de Elve afgezakt, en ſedert die getrof ten ſtonden. En waarlyk, mids de Ham
fen was aldaar nog merkelyk vermeerderd, burgſche Gemagtigden volſtandig weyger

ja thans te raade geworden om de ſtad
Hamburg, als op den Holſteynſchengrond
(1) Holl.
en (1) bodem leggende, ook tot het afleg
Merk.
#pag. gen. van den eed van onderwerping door
189.
dwangmiddelen, waare het moogelyk, te
brengen, en van haar, zoo wegens voor

den aan 's Konings gedaan verzoek te ge
hoorzaamen, zoude die ſtad geweldiger
hand zyn aangetaſt geworden , zooniet
door de tuſſchen komſt van Vrankryk en
den Hertog van Sell by voorraad, op den
eerſten van Slagtmaand, naar (3) de oude Merkur.
(3) Holl.

gewende beſchimpingen eene rechtmaatige tydsrekening, een vergelyk getroffen waa

voldoening, als wegens een beter gedrag re: by 't welke het geſchil bleef opge
voor het toekomende de noodigezekerheyd ſchort, totdat het zelve door eenig min
te erlangen. En dewyl op den zelfden tyd nelyk Verdrag, of door middel van rech
ook eenige Deenſche oorlogſchepen op die ten onderling zoude beſlecht zyn. Onder
rivier gekomen waaren, die de Hamburg tuſſchen beloofde de Koning de ſtad Ham
ſche Koopvaardyſchepen te Gelukſtad aan burg eene volſlaage vryheyd, zoo in den
hielden, wierden eenige Magiſtraatsperſoo Koophandel als haare rechten, te zullen
nen aan den Koning te Pinnenburg gezon
den, om des zelven begeerte te verſtaan.
Den negenden van Wynmaand dan ſtelde
de Deenſche Rykskanſelier hen zyns Mee

laaten genieten, zonder den minſten hin

der aan de zelve toe te brengen. De Magi
ſtraat integendeel verbondt zich, om de
uyterſte tekenen van hoogachtinge in al

ſters bovengemelde eyſchen ter hand, met le voorvallen aan den Koning te zullen be
betuyginge, zoo zy weygerden hem hier toonen; midsgaders met al zyn vermoogen
in te wille te zyn, van zich onſchuldig | te verhinderen dat hem eenige de minſte
kleyn

1679. pag.
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kleynachting wierde aangedaan, en eynde- | tweehonderdtwintigduyzend toe te zullen 1679.

# lyk, zoo er al iets mogte misdaan zyn,|betaalen. Welk Verdrag aanleyding tot het

"m

#du aanſtonds tot vergoeding van het zelve ze- maaken van dit gedenkſtuk gegeeven heeft,

# ventigduyzend ryksdalers, en voorts nog, |'tgene medeinde penningkaſſe van den Heer
pag. 649. in vier paijen binnen twee jaaren, tot (1)| Hendrik van Heteren gevonden wordt,

In 't verſchiet ziet men, op de eene zyde, de ſtad Hamburg, en meer voorwaart haare landen
bebouwen: Omhooge ſtaat des HEER EN naam in eene helderſchynende wolk, uyt welke eene
hand komt, die eene kroon boven het hoofd van den praalenden Vreede houdt, welke naaſt den
Deenſchen Elefant den Oorlogsgod Mars en verſcheydene wapenen vertreedt, binnen deeze twee

Latynſche dichtregels tot randſchrift:
SUPPRIMO CAL CE FACES BELL I, VIGILANDO REPELLO :
PER ME RURA, SCHOL AE, CUR1A, TEMPLA VIRENT.

IK VERTRAP MET DE VOETEN'

DE STOOKE BRAND EN DES OORLOGS;
IK WE ER ZE A F DOOR WAAK EN:

EN DOOR MT BLO EIj EN LA N DEN, SCHOOL EN,
RAAD HUYS EN KERRKEN.

Onder welke verbeelding voorts nog op den voorgrond de tyd van het treffen van dit Verdrag
op deeze wyze ſtaat aangetekend:

D1E I NOVEM BR1s, PAX, 1679.
VREEDE, OP DEN EERSTEN DAG VAN
SLAGTMAAND, 1679.

Op de andere zyde ſtaat, onder eene duyf, die met eenen olyftak in den bek uyt eene helder
ſtraalende wolk nederdaalt, en tuſſchen de Godin Pallas en den Vreede, die ieder eene gebrooke
ſchicht in de hand hebben, een bundel pylen, welke met eene ſlang, gelyk zy zelve met eenen

olyftak omvlochten en onder eene kroon met het Hamburgſche wapenſchild behangen is. Op den
voorgrond leeſt men het woord CONCORDIA, EEN DRAGT, en in den rand tot om
ſchrift deeze twee Latynſche dichtregels:
III. Deel.
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FRANGERE CONCOR DES POTERIT VIS NULLA SAGIT TAS,

FRANGERE DISCORDES VEL LEVIS AURA POTEST.
G EEN GEWELD ZAL DE VERE ENIGDE PTL EN KONN EN

VER BREEKEN; 'T GENE ZELF EEN LIGTE WIND DE
O NVEENIGEN VERMAG TE DOEN.
,-

---- -- ..." »
*

-

•

-

- -

Niets mangelde nu aan de volkome ruſt ſlag deeden, die het zelve goed bevonden,
van Europa; mids het Verbond van Vree en hen laſt gaaven van (5) onveranderlyk (5) Reſol.
de en koophandel, tuſſchen den Koning te blyven ſtaan op de gedaane eyſchen, van #"
van Zweede en de Vereenigde Geweſten, dat de Staatſche onderdaanen met geen 9 juny
inmiddels ook was geſlooten. Want wat zwaardre tollen, dan de meeſt bevoor- “79.
Spanje belangde, dewyl de oorlog ſlechts rechte Volken, zouden moogen bezwaard
in eene vyandlyke verklaaring beſtaan worden; dat de belaſtingen, ſedert het jaar
(1) Act.de

had, zoo was de Vreede door de herroe zeſtienhonderdveertig tot zeſtienhonderd
ing van de zelve ligtelyk (1) herſteld. zesenvyftig, op de (6) buytenlandſche (6)Act, de

koopmanſchappen gelegd, op den voet, #

la Paix de

Als het Vreedeverbond met Vrankryk te

Nirinegue

Nieumeege door de Staatſche Gezantenge zoo als ze door de Zweeden zelfs betaald #
troffen was, had men wel gewenſcht een wierden, zouden geregeld worden; uytge- Pºg 643.

tom. 1 V.
Tag 52.4.
&c.

diergelyk met Zweede te konnen ſluyten, zonderd in het Ryk Zweede, en het Groot
en dierhalven toenmaals, als gemeld is, hertogdom Finland, en eyndelyk de we
ſlechts een Verdrag van onzydigheyd ge dergeeving, van eenige genomene ſchepen
troffen, ter oorzaake van de traagheyd, met en koopmanſchappen. En ofwel de Zweed
welke de Zweedſche Afgezanten de noo ſche Afgezanten hiertoe niet ligt te bren
dige bevelen huns Hofs, door 't achter gen waaren, zoo wierden nogtans eynde
volgen van den Deenſchen kryg, konden lyk deeze zaaken, door den yver der we
bekomen. De Koning van Vrankryk, die derzydſche Afgezanten, in zooverre gere

(2) Reſol.
der Staat.
Gener.

24 April
1679.

gaarne een eynde van dit groote werk wil geld, dat den twaalfden van Wynmaand (7) Reſol.
de maaken, deed door zyne Gezanten (2) tuſſchen de Heeren Oxenſtiern en Olyven- de Staaten
de Vereenigde Staaten aanmaanen, om ee krans van wege Zweede, en de Heeren #
nige Gemagtigden tot het uyt den we van Beverning en Haaren vanwege de Ver- 1679.
ruymen der nog openſtaande geſchillen met eenigde Geweſten, het Verbond zoo van
Zweede te benoemen ; 't gene ook den Vreede (7) als Koophandel (8) te Nieumee- (8) Actes

zesentwintigſten van Grasmaand geſchied ge wierdt geſlooten, en zoo gewenſchte ##

tyding door den Heer Bikker, Edelman der #
we van Leyde, Beverning, en Maureg Nederlandſche Gezanten, aan de Algemee- #pag.
nault gelaſt, om met (3) den Franſchen ne Staaten gebragt, en hy door de zelve #Aade
Afgezant d'Aveaux, en die van Zweede met eenen gouden penning en eene (9) ke- #e
de: wordende de Heeren ten Hove, Leeu

(3)Reſol.
der Staat.
Gener.

26 April
1679.

in onderhandeliug te treeden, en den Heer ten, honderd dukatons waardig, in er- #
van Heukelom nevens den andere Gemag kentenis beſchonken. Dit Verbond, door pag. 698.
tigden tot de Buytenlandſche zaaken be de goedkeuring (1o) der Staaten ſedert #

voolen eene lyſt der Vorſten en Staaten op zynde beveſtigd, is aan den Heer Rumpf in G#
te ſtellen, die men in 't Zweedſche Ver Zweede (1.1) gezonden, om aldaar uytge- ##
bond meende te begrypen. En hoewel de wiſſeld te worden. Inwoege aldus aan Eu-(#Reſol.
Heer van Beverning ſedert naar Nieumee ropa alom de Vreede wierdt wedergegee- #ten
ge, even als van Leeuwe van Leyde naar ven, welken het nu acht jaaren, ſedert de 18 Dec.
aan de Vereenigde"
Engeland, verreysde, zoo wierdt echter op Franſchen den Oorlog
n,
Een
dat dit de handeling niet mogte vertraa Geweſten verklaarde

(4) Reſol.
der Staat,
Gener.

1 o Mey
1679.

ontbeerd had.

gen, de Heer Witſe (4) in hunne plaats geluk voorwaar 't gene niet hoog genoeg
benoemd, en het Verbond inzooverre te achten was, en dus ook eenen voet gaf
ontworpen, dat zy daar van, den negen tot het munten van alle deeze volgende ge
den van Zomermaand, aan de Staaten ver denk-en legpenningen.

I. Op
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I. Op de eene zyde van den eerſten, geleydt de Voorzigtigheyd, welke in de rechter hand
eenen ſpiegel houdt, met de ſlinker het blinde Geluk, aan eenen teugel gebonden: waarachter in
eene ſtille zee een ſchip door eene donderbuy tegens de rotſen wordt geſmeeten, onder deeze

ſpreuk op eenen vliegenden wimpel:
PRO SPICE DU M PROSPERA.
ZIE TO E IN VOO RSPO ED.

Voor de ſtad Nieumeege,welke op de andere zyde over den Waal in 't verſchiet verbeeld wordt,
ziet men aan eenen palmboom de wapenſchilden van Vrankryk en Zweede, en aan eenen tweeden

die van den Keyzer, Spanje, de Vereenigde Geweſten, Deenemarke, Bronswyk, Munſter, en
Brandenburg, welke teſamen tegens de twee eerſten in oorlog waaren geweeſt, opgehangen. Op
den voorgrond leggen eenige weggeworpene krygswapens, waar boven men op eenen wimpel
leeſt:
-

v.. "

-

NEOMAGI PAX FACTA.
DE VREEDE TE NIEUMEEGE GEMAAKT:
II. Op de eene zyde van den tweeden, ziet men de ſtad Nieumeege in 't verſchiet, voorwaart een

gedeelte der ſchanſe Knotſenburg, waarnevens verſcheydene Afgezanten, mids de Vreede nu alom
gemaakt was, van elkanderen afſcheyd neemen, onder deeze woorden, die omhooge, ter weder
zyden van het wapen der ſtad, op eenen wimpel geleezen worden:

FIRMATA NEO MAGI PAX. 1678.

DE VREE DE TE NIEUMEE GE GEMAAKT 1678.
t
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tot den
Vrankryk, dedergrond
vreededemet
en Spaanſchen
den Staatſchen
vandaarom
't ſluyten
Dat is, door
bevreedigde
wapenſchilden
op de andere
zyde, binnen
welke
gelegd,
#
orſten onder eene helderſchynende Zon, en dit randſchrift, verbeeld is:
PACATUS SOL IS VIRTUTIBUS ORBIS.
DE WERRELD DOOR DE KRACHT DER ZONNE
BEVREED IGD.

ILVIDOVICO MAGNO)

QVIBATAVISDEBELLATIS
IHIISPANIS TOTIES DEVICTIS

SEQVANIS BIS sVBACTIS
GERMANIs VBIQVE svPERATIS

HosTTvMcLassievs EvoatisETINcENsis
II ToTI FERE EvRoPAE coNIVRATAE
IET IFOIEIDIERATAIE

/

/

IPACIENMI IDEIDIT
IMIPEIRAVIT

N

N

V

ANNO MIDCLXXVIII

LVIDOVICVS MAG NVS
IRIEX CHRISTILANISSIMVS
IRAIRO MOIDIEIRATIONIS IEXEMPLO)

\)

\

COMPRESSO VICTORIAIRYMIMIPIETV

GESTORVMIFIDVCIAAIDNOVAPROPERANS

NTERFORTVNR. OBSEQVENTIs ILLECEBRAS
PACIs MEMOR QVI VINCEBAT

|

PER DISPENIDILAVICTORIARVM
ORBEM CIHIRISTIANTVM
IPACIE ID ONAVIT

N

MID CIL XXIX

s
d van den
opdde voorzyde
dat op
borſtbeeld
geharnaſte
hetmen
III. Rondom
omſchrift:Koning,
ing, dat
deezenvan
tyteldentotFranſchen
in den rand
ſtaat, leeſt
derden

LUDOVICUS MAGNUS REX.

KoNING LoDeWrx DE GRooz E.
De tegenzyde, die geene verbeelding heeft, voert alleenlyk dit hoogmoedige opſchrift:
LUDOVICO MAGNO, QUI, BATAvIs DEBELLATIS,

HISPANIs ToTIEs DEvICT is,
SEQUAN IS BIS SUBACTIS, GERMAN Is UBIQUE SUPERATIS,

HOSTIUM CLAssIBUs FUGATIs ET IN CENsis,
-

TOTI
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TOTI FERE EUROPAE CONJURATAE ET FOEDERAT AE

1679.

PACEM DEDIT, IMPERAVIT,
ANNO MD CLXXVIII.

AAN LODEWrK DEN GROOTEN,

DIE HEBBEN DE DE NEDERLANDERS zº'o ND ERGE B RAGT,
DE SPA Nj AA RDS ZOO ME NIGMAALS VERSLAAG EN,

DE BOURGOND IËRS TWEEMAALS VERMEESTE RD,
DE DUTTSCHE RS ALOM OVERWONNEN,
EN DE VrANDL rKE VLOO TEN VERj AAGD EN IN
B RAND GESTOKEN,

AAN HET BrNA GEHEEL TE GENS HEM sAM ENGE ZWoo R EN
EN VERBOND EN EUROPA

D EN VREE DE HEEFT GEGE EVEN,
EN IN 'T JAAR 1678. VOOR GESCHREE VEN.

# De vierde, die het zelfde voorſtuk heeft, voert, op het ruggeſtuk, dit verſchillende op
ſchrift:

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS,
RARO MODERATION IS EXEMPLO,

COMPRESSO VICTORIARUM IMPETU,
GESTORUM FIDU CIA AD NOVA PROPERANS,
INTER FOR TU NAE

oBSEQUENTIS ILLECEBRAS PACIS MEMOR,
-

QUI VIN CEBAT,

PER DISPEN DIA VICTORIARUM,
ORBEM CHRISTIAN U M PA CE D ONA VIT:
M D CL XXIX.

zo DEWrK DE GRooz'E, ALLERCHRISTEL rKs TE Kow ING,
DE DRIFT ZrNER OVERWINNING EN BE TEUGE LENDE,
TERW rL Hr DOOR 'T VERTROUWEN OP ZrNE Voo RIGE
HELDEN DAADEN
NIEUWE NA Aj AA GT,

-

-

HEEFT, IN 'T MIDDEN DER AANLoksELEN
VAN HET GEDIE Nsz'IGE GELUK
AAN DEN VREE DE GEDACHTIG,

EN oWERWINNAAR zrNDE,
z'EN KOSTE zºrNER OVERWINNIAwGEN,

TOT EEN ZELDZAAM VooRBEELD VAN INGEzrooGENHErD,
DE CHRIS TE WERRELD MET D EN VREEDE
BESCHONKEN 1679.

III. Deel.
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V. Het borſtbeeld des Franſchen Konings, gedekt met een gelaurierd helmet, ſtaat op de voor
zyde van den vyfden, en daarrondom dit randſchrift:
LUDO VICUS MAGNUS, ORBIS PACIFICATOR.

LODEWrK DE GROOTE, VREEDEMAAKER DER WERREL D.

Op de rugzyde wordt de Vreede, die op den aardkloot ſtaat, van de bovenverbeelde Franſche

#
, het zinnebeeld van dien. Koning,
heeft:

beſcheenen , waar op deeze ſpreuk haare betrekking
•

SOLUS HAEC OTIA FA CIT,
Hr ALLEEN VERSCHAFT D EEZE RUST.

VI. Het geharnaſte borſtbeeld des Franſchen Konings, met eene kante das verſierd, ſtaat op
de eene zyde van den zesden, met deezen tytel omzoomd:

A

LU

H IS TO RIP EN N IN GE N.

III. Boek.

229
1679.
- --

+-

LUDO VICUS MAGNUS REX.
KONING LOD EW2 K DE GROO2TE.

Op de andere zyde ziet men den zelfden Vorſt, met eenen Koninglyken mantel omhangen, de
werreld, die hem door de Overwinning wordt aangcbooden, met eenen Olyvenkrans bekroonen,
onder deeze ſpreuk: PACATORI ORBIS. MDCLXXIX.

AAN DEN BEVREEDIGER DER WERRELD. 1679.
VII. Rondom het borſtbeeld des Franſchen Konings, dat in 't harnas op 't voorſtuk van den
zevenden ſtaat, leeſt men in den rand deezen tytel:
LUDO VICUS MAGN us,

FRAN c1 e

ET NAVARRAE REX.

LODEWrK DE GROOTE,
EN NA KONING
VARRE. VAN VRAN KR rK
e

Op eenen Laurierſtronk ziet men eenige Olyftakken ingeënt, binnen deeze ſpreuk, op het
ruggeſtuk:
SIC INSIT A FLORENT.

DUS INGEËNT B Lo EIj EN z'n
Dat is, de Vreede uyt de Overwinningen zynde opgewaſſen. Verder leeſt men op den voorgrond,
tot welk gebruyk dees legpenning gemunt zy:

ExTRAORDINAIRE DES GUERRES.Nié79.
Voo R 'z B UrTENGEWOONE DES OORLOGS. 1679.
VIII. De voorzyde van den achtſten is, rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, beſtem
peld met deezen tytel:

LUDovicus XIIII, De1 GRATIA FRAN c1 AE ET NAVARRAE REX.
LODEWTK DE XIV, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
VRANK RTK EN

NA VAR RE.

De tegenzyde vertoont, tegenover eene helderſchynende zon, eenen regenboog, het zinne
beeld van 't gemaakte Vreedeverbond. Waarop ook het randſchrift zinſpeelt.
TERRAS JUBET ESSE QUIETAS.
HT DOET DE LAN DEN IN VREEDE ZTN.

Voorts ſtaat op den voorgrond, om te weeten tot welk gebruyk hy gemunt zy:
TRESOR ROYAL. 1679.

voor De KoNIGLrke scharxAMER. 1679.
Aaa a 2

IX.

De
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1679.
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IX. De negende, die het zelfde voorſtuk heeft, verbeeldt, op het ruggeſtuk, den Vreede,

- welke door eene zon beſcheenen, en eenen Overvloedshoorn houdende, naaſt eenen altaar ſtaat,
binnen dit randſchrift:

LAET ITIA TEMPORUM. 1679.
DE VRUCHTBAARHEYD DE R TrDEN. 1679.
X. Rondom het borſtbeeld der Koninginne, leeſt men in den rand der voorzyde van den tien
den deezen tytel:
MARIA THER E s A, D E1 GRATIA FRAN c1 AE ET NAVARRAE REGINA.
MARIA THE REZA, DOOR GODS GE NA DE KONINGIN VAN
VRANKARTK EN NAVARRE.

-

Eene duyf keert, op de rugzyde, tot een teken dat de Zondvloed geëyndigd was, met eenen
Olyftak in haaren bek, naar de Ark, onder deeze ſpreuk:

-

ExoPTATA OM NIBUS ADEST. 1679.
DE LAN GGEWENSCHTE IS NU AAN ALLEN

VERSCHE EN EN 1679.

XI. Het borſtbeeld des Franſchen Konings ſtaat, binnen deezen tytel, op de eene zyde van den
elfden, in 't harnas:

-

LoUIs XIv, RoY DE FRance ET

DE NAVARRE.

LODE WYK DE XIV, KONING VAN VRANKRYK
EN NA VAR RE.

De andere zyde verbeeldt eene zaal, waar in een groot maatgezang, onderſteund door allerhanden
ſnaarenſpel, wordt gehouden, boven dit opſchrift:
PAIX A TOUTES NATIONS. 1679.
VREEDE AAN ALLE VOLKEN. 1679.

XII. De twaalfde heeft op de voorzyde, rondom den Koning van Vrankryks geharnaſt borſt
beeld, dit randſchrift:

LOUIS XIV, ROY DE FRANcE ET DE NAVARRE.

LoD EWrK DE x IV, KONING VAN VRANKR rK
EN NAVARRE.

Op de tegenzyde, zit de zelfde vorſt op zynen troon, en ontfangt met open armen den drie
dubbelen Vreede: zulks zyn Hof daar door, volgens 't ondergeſtelde opſchrift, was geworden
CCII

-

2'EMPEL DES VREE DES. 1679.
TEMPLuM PACIS. 1679.
XIII. Naa

\
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XIII. Naa dat de voorgaande plaaten geſmeeden waaren, zyn door my nog deeze twee Franſche
penningen ontdekt. De eerſte in de penningkaſſe van den Heer Herman Vos in 's Graavenhaage,

wiens voorzyde met des Konings zeer ſierlyke beeldeniſſe, omzoomd met deezentytel, beſtempeld
is:

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODE WYK DE GROOTE, ALLE RCH RIS TE L TKS TE KO N ING.
Het Franſche ryk, op de tegenzyde als eene zittende vrouw verbeeld, houdt op zyne rechter
knie de Koninglyke kroon, en leunt met zyn hoofd, tot een teken der bekome veyligheyd, op
zyne ſlinker hand in volkome geruſtheyd; 't gene ook dit randſchrift beveſtigt:
SECURITAS GALLIA RUM. MD CL XXIX.

GERUS THE YD VAN VRAN KR2 K. 1679.

XIV. De laatſte eyndelyk, die een legpenning is, en by den Heer Hendrik van Heteren in
's Graavenhaage gevonden wordt, vertoont op de eene zyde, boven een landſchap, in de lucht
eenen regenboog, het zinnebeeld van den Vreede, dewyl gelyk zyne kleuren alleen veroorzaakt #"
worden van de recht tegenover geſtelde zon, door de (1) verbuyging haarer ſtraalen in eene rege- Traité
nende wolk, zoo ook de Koning van Vrankryk, die de zon voor zyn blazoen heeft, den regen- #hyſiome
boog van den te Nieumeege geſlooten Vreede, in 't midden der oorlogswolken, volgens zyn voorſchrift had gevormd. Waarom tot randſchrift ſtaat:

€j

SOL IS OPUS. 1679.
HET WERK DER ZON NE. 1679.

De andere zyde, die met het wapenſchild van Parys beſtempeld is, voert in den rand dit om
ſchrift:

-

AUGUSTE ROBERT DE POMEREU, DE LA z PREVOTE'
DE MER cAT U RE.

AUGUSTUS ROB BERT VAN PoME REU, VAN DE TWEEDE
PRO VOOSTDT DES KOOP HANDELS.
III.

Deel.
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Waarlyk hadden de Dichters nu wel luſt, om dit groote werk, waaraan hy
ſtofte om op verheevene toonenden weder
gekeerden Vreede toe te zingen: maar wat
vreugde kon er zyn op den Nederlandſchen
Zangberg, daar de zelve, mids het over
lyden van Jooſt vanden Vondel, zynen
oudſten en grootſten Poëet, thans in die

reeds veele jaaren beſteed had, tot zyn
voorgeſteld eynde te brengen, ja deed hem

het zelve vernietigen, en liever op het dich
ten van menig Treurſpel toeleggen. Dat der
Maagden of ſinte Urſul deed ieder zien,

dat hy niet vreemd van de gevoelens der

pe rouwe zat. Want hoezeer ook zyn Roomſche kerke was: en waarlyk eerlang
naam reeds onſtervelyk zy, zoo verplig verklaarde (7) hy zich openlyk voor de (7) Leev.

ten my echter zyne zonderlinge gaaven zelve, waar van het toneelſtuk van Peter #
nogmeer zyns alhier te gedenken. Tot en Pauwels, de Maagdenbrieven, het ""
Vader heeft hy gehad Jooſt vanden Von Eeuwgety der Heylige ſteê, en zyne Al- 8) L
del, een Hoedemaaker te (1) Antwerpen, taargeheymeniſſen (8) getuygen zyn. De S# #
en tot Moeder Sara Kraanen, ( wier Moe uytgaave van Maria StuardsTreurſpel koſt- delpagso.

der aldaar om 't Geloof, als zynde het ge te hem honderdtachtig guldens boete :
voelen der Doopsgezinden toegedaan, doch met algemeenere toejuychingeſchreef
had in 't gevangenhuys gezeeten) die ſe hy zyne verdere tooneel- en andere dicht
dert naar Keulen gevlugt, en aldaar ge werken, die van de verſtandigſten gepree
trouwd zynde , onder andere kinderen zen wierden. Maar alle deeze geleerde
deezen Vondel, (2) in 't jaar vyftien ſchriften gaaven hem grooteren roem dan
honderdzevenentachtig geteeld hebben. voordeel, zulks hy naazyner Vrouwe dood

Vandaar met zyne Ouderen eerſt te Uyt met twee kinderen bleef zitten, en ſedert,
recht, daarnaa te Amſterdam met der woon

zynde gekomen, gaf hy van jongs af bly
ken van zynen dichtzuchtigen (3) geeſt,
en zich in den echt met Maria de Wolf,

die meeſt alleen de winkelneering ter koſt

door het ongeregeld leeven, ſlecht beleyd,
en bot verzuymzyns Zoons, alle zyne zaa
ken zoodaanig overſtier en in 't wilde lie
(9) Leev.
pen, dat hy in (9) den ouderdom van ze van
Von
ventig Jaaren zich door de armoede ge del Pag,61.

winninge gadeſloeg, terwyl haar Man ge dreygd zag : waarvoor hy alleen door de
heel op de Dichtkunde toeleydde, ja, om edelmoedigheyd van Anna van Hoorn,
tot hoogeren top te ſteygen, zich in de La Vrouwe van Vlooswyk, beſchut wierdt,
tynſche, en vervolgens ook(4) in de Griek mids die by haaren Man, Burgermeeſter van
del Pag. 15. ſche taale deed onderwyzen. Hierdoor Amſterdam tewege bragt, dat de Dichter
geraakte hy in ſtaat om den vereyſchten met de bedieninge van Boekhouder in de

honig uyt die bloemen te vergaderen, waar Bank van Leening wierdt begiftigd: waar
mede zyne Gedichten ſedert zoo rykelyk van hy jaarlyks zeshonderdvyftig guldens
bedauwd , en des van al de werreld zoo kon (1o) trekken. Doch meer de dichtkunſt

*

(#.

gretig ontfangen wierden. Staande de Bar dan zyn beroep, en het ſchryven van ver- del Pag,63.
dan van bezwaarde pan
neveldſche tyden trok hy die ſtreng, en 's heevene
Mans omkomen als eene Marteldood aan den behartigende, wierdt hy ſedert van die
ziende, gaf hy zyn (5) Treurſpel van Pa bediening, # nogtans zyne wedde,
lamedes, of de vermoorde Onnozelheyd, (11)ontſlaagen.Verſcheydene kunſtſtukken (11 Leev.
in 't licht. Hierdoor geraakte hy in zwaa vertaald
ſedert nog
door bekroop
hem gemaakt
of inderym
zynde,
hem temet
las- #.
righeyd, doch wierdt echter, door zyn
Burgerrecht beſchut, ſlechts verweezen in tige ouderdom: zulks hem het (12)ſchry- (#) Leev.
driehonderd guldens boete. Maar dit wek ven door de Geneesheeren verbooden #.
te nogmeer zynen geeſt op tot het ſchry wierdt, te meer, mids te gelyk met zyn
ven van menig vinnig Hekeldicht, waar geheugen hem ook de krachten allengs be
in de aardtigheyd der vindingen en ſcherp gaaven : waarby eyndelyk eene geringe
heyd der uytdrukkingen om de kroon ſtree ziekte kwam, die hem den vyfden van

#

• --

den.

Met een en Zoon van den Hemel

Sprokkelmaand (13) deezes jaars, in den

(13) Leev.
van Von

wordende begunſtigd, liet hy dien Kon ouderdom van ruym eenennegentig jaaren
ſtantyn (6) noemen; mids hy eenen aan uyt het leeven ſleepte. Drie dagen daar
vang gemaakt had met het leeven van dien naa wierdt zyn lyk in de Nieuwe kerk be

del pag.74

Grooten Keyzer, even als Virgilius zynen graaven, door veertien Dichters derwaart
Eneas, in twaalf boeken, en keurig Hel gedraagen, en ieder (14) der zelve met (#.
dendicht te beſchryven : hoopende dus ning
eenenbeſchonken:
dusdaanigen wordende
zilveren gedreeven
pen- #.
zyne gedachJ

twee Konſtantynen naa te laaten. Doch dat

Zoontje in zyne kindsheyd zynde geſtor tenis ook daarenboven nog op deeze pen
ven, benam hem de dood zyner Thuys ningplaat bewaard, welke omtrent vieren
vrouwe, die in den jaare zeſtienhonderd twintig jaaren voor zyn overlyden gemaakt
negenendertig voorwiel , ſedert ook den is.
I. Zy
-

-
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I. Zy vertoont zyne beeldenis met mantel en bef, binnen dit Latynſche randſchrift :
JUSTUS VONDELIUS, POETA, AET AT1's SUAE 67.
joo ST VAN DEN VONDEL, HOOFD DICHTER, IN zºrNS
OUDER DO MS 67. j AA R.

II. Zyn kopſtuk is, als zynde zoo uytmuntend Dichter geweeſt, op de voorzyde, met eenen (r) Virg
Laurierkrans, die aan (1) Apollo, den God der Dichteren, is toegewyd, omvangen, en die we- Ëé. Vii.
der met eenen wimpel omſtrengeld, waar op te leezen ſtaat:

Y. 62 & 64.
Phaed. lib,

IIl. fab.17.

JOOST VAND EN VON DEL GESTo Rv en de N 5 van
FEBRUAR 1 U s 1679.

En dewyl (2) de Zwaanen, zoowel als de Dichters zelfs, ook aan Apollo zyn toegewyd, ziet (,, A.Al
men
eene zingende
Zwaan, op de tegenzyde, binnen eenen diergelyken krans en wimpel, met dit CLRXXIV,
ciati Embl.
verſchillende
opſchrift:
-

's LANTs oUTSTE EN GROOTSTE PoËET.
GE Boo R EN D EN 17 vAN NOVEMBER: 1587.

Veele gedichten kwaamen op zyn droevig afſterven in 't licht, doch geen zag men op zymen

# geſteld, totdat, omtrent drie jaaren naa zyne dood, de Heer Johan Six, Heer van

Leev,

immenum en Vromade, (3) Oudſchepen en Raad der Stad Amſterdam, dit Latynſchetydvaars

(#

daarop liet uythouwen:

delPag-74.

VIR PH o E B o ET MVs Is GRATV's VoN DE LIV s HIC Est.
Het welke ik aldus vertaald vinde:
HIER RV's T VAN VoN DE L, Hoo G BEIAARD,
AP o LLo EN zIIN zAN GB ER G VVA ARD.
Bbb b 2.

-
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Den twintigſten van Slagtmaand deezes gevolgd, en naa deezes overlyden, den
- jaars ſtorf ook de Heer Peter van Schoo achtſten van Louwmaand in 't jaar zeſtien
ten, Hoogleeraar in de Wiskunſt te Ley honderdeenenzeſtig, aan zynen jongeren
de. Hy was de Zoon van Frans van Broeder Peter van Schooten, welke den
Schooten, welke in 't jaar vyftienhonderd- | tweeëntwintigſten van Sprokkelmaand zes

eenentachtig aldaar gebooren, en in den tienhonderdvierendertig gebooren was,
ouderdom van dertigjaaren, om de Wiskunſt toegeſtaan dat Beroep eerſt voor een jaar,

#f in de (1) Nederduytſche taal op die Hooge en naamaals vooraltoos waar te neemen:

#

ſchool te leeren, aangeſteld was gewor- ) zynde nu over negen jaaren aan hem ook
den: onaangezien hy ,

##

de Wiskunſt tweemaals 's weeks

Acad.

des Lands zynde, in die hoedaanigheyd, in de Latynſche (2) taal te leeren ; 't ge- #
ſtaande zelf dit Hoogleeraarſchap, de |ne hy tot zyne dood toe heeft achter- pag. 93.
veldtogten van Prins Maurits telkens by- ; volgd. Zyn overlyden wordt op deezen

-

woonde. Den elfden van Wintermaand ºpenning, en de zelve in de penningkaſſe
des jaars zeſtienhonderdzesenveertig, met | van den Heer Balthazar Scott , Oud

het ſtervelyke ook die waardigheyd afleg- |ſchepen en Raad, midsgaders Ontfan
gende, is hy door zynen oudſten Zoon |ger van 's Lands middelen te Amſterdam,
Frans van Schooten in het Hoogleeraarſchap bewaard.

De gemelde Hoogleeraar Peter van Schooten zit in zyn boekvertrek aan eene tafel, op de voor
zyde, houdende in de ſlinker hand eenen winkelhaak, en in de rechter eenen paſſer, waar mede
hy eenen aard- of hemelkloot, afmeet, binnen dit randſchrift:

ACCIDIT IN PUNCTO, QUOD NON SPERATUR IN ANNO.
DAAR GEBEURT WEL IN EEN EN OOGENBLIK, HET GENE IN
GEEN JAAR VERWACHT WORDT.

Rondom zyn gehelmd wapenſchild, waar mede de tegenzyde beſtempeld is, leeſt men dit om
en opſchrift:

PETRUSA SCHOOTEN, PROFEssoR MATHEsEos LEY DAE,
OBIIT 3o. NOVEMB R1s, 1679.
PETER VAN SCHOOTE N, Hoo GLE E RAAR IN DE WIS KUNST'

TE LE2 DE, O VERL EEDT DE N 3o. VAN
SLAGTMAAND: 1679.

Gelyk dees Hoogleeraar in dit jaar de
Hooge ſchoole te Leyde, zoo was ook in
't zelfde de Heer Gilles de Roy, Prioor
van het Roodklooſter, 't gene buyten

Dit Geſticht, 't gene om de uytneemend
heyd zyner Fonteynen (3) zeer vermaard (3) san

is, heeft zynen oorſprongk van zekeren #

Prieſter Gillis Olivier, welke aldaar eerſt ff Rub"
Bruſſel aan den ingang van 't Soniënboſch een eenzaam leeven leydde, ſedert eenen vall tol. 3.
legt, dat, tot geen kleyne droefheyd aller Willem Daniëls, Kappellaan van Sinte

Klooſterlingen, door de dood ontvallen, Godule, by zich nam, en in 't jaar der
tien
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tienhonderdzesenzeſtig van Vrouwe Johan ſtichte klooſter was. Sedert hebben nog 1679.
e-ar,

na, Hertoginne van Brabant, de magt ver zesentwintig anderen die waardigheyd be
worf, om ter plaatſe, daar nu het Rood kleed, welke, naa 't overlyden van Lau-,(2) San

klooſter ſtaat, uyt hunne gemeene goede

rents (2) Strooband, in 't jaar zeſtienhon- deri
###5tab,

# # een verblyf (1) voor negen perſoonen derdzeventig aan deezen Gilles de Roy, illuſt
torn. | | |
#" te ſtichten: 't welke, mids de muuren van als achtentwintigſten Prioor wierdt opge- # # #
tom iſ, binnen rood geverwd wierden, daarom ſe draagen. Hy was van Bruſſel geboortig, fel. 12.

#" dert het Roodklooſter genaamd is. Naa 't
overlyden van Gilles, 't gene binnen twee
jaaren ſedert voorviel, nam Willem Daniëls

nog twee andere Heeren by zich; uyt wier
ingebragte goederen, met toeſtemminge
van den
van Kameryk, nietalleen
in 't jaar dertienhonderdnegenendertig eene
kappel geſticht, en dus dit verblyf tot een
volſlaagen klooſter opgerecht, maarook
door hen gezamentlyk de kleeding en lee

#

#

Hooge ſchool te Loven tot Liçen
tiaat in de Godsgeleerdheyd verheeven,
en had, tot Leermeeſter in zyn eygen
klooſter over de jonge Monniken zynde
aangeſteld, eenen uytmuntenden yver,
in

ſtaande dat bewind, doen blyken. Negen

jaaren ſedert met geen mindere toejuychinge
Prioor van het Roodklooſterzynde geweeſt,
heeft hy met het leeven, in dit jaar, die
waardigheyd afgelegd, en wordt zyne ge
vensregel der Reguliere Kanonniken aan dachtenis op deezen gedenkpenning be
vaard wierdt, zulks de gemelde Willem waard, die my te Bruſſel in handen is ge
Daniëls de eerſte Prioor van dit nieuwge vallen.

De voorzyde is met zyne beeldeniſſe in Geeſtlyk gewaad beſtempeld, en voert in den rand dit
opſchrift E

AEGIDIUS DE RoY, PRIOR RUBEAE VALL1s, sanctie
THE o Lo G1 AE L 1 c EN T 1 AT U s.

GILL ES DE ROr, PRIOOR VAN HET ROODKLOOS TER,

Lagewraar per herLige godsgeleerdherp.
Op de tegenzyde is, onder een brandend hart, 't gene twee Engelen vaſthouden, tuſſchen
twee vruchthoorens zyn blazoenſchild, voerende drie kroonen, verbeeld, boven deeze ſpreuk,
zoo op zynen naam als zyne ordre zinſpeelende:
REGALITER ET REGULARITER.
KONING L2 K EN REGEL MAATIG.

III. Deel.
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Aauwelyks was het oorlogs
## vuur, 't gene eertyds, met
#N É het belegeren van vier ſteden,
aan den Ryn zoo ligtvaardig

gemelde huuwelyk geenen voortgang,
maar vondt men thans goed Don PaulSpi
nola Doria, Markgraaf van los Balbazes
naar Vrankryk te zenden, om, waare het

KÖs"SSP3 ontſtoken was, thans door

moogelyk, een Huuwelyksverbond tuſ

-

#

den onvermoeiden arbeyd en vlyt der we ſchen zynen Meeſter en de Prinſes Maria

derzydſche Gezanten zoo gelukkig aan Louiza, Dochter des Hertogen van Or
den Waal weder uytgebluſt, of men zag in leans, te bewerken. Den zevenentwintig

de Spaanſche Nederlanden menigvuldige ſten van Grasmaand te Paryszynde aange
vreugdevuuren, wegens het Huuwelyk land, deed de Spaanſche Afgezant, in een
van hunnen jongen Vorſt, ontſteeken. byzonder gehoor te Saint Germayn, den

Want zoodra de Spaanſche Koning zynen

tienden van Bloeimaand, aan den Franſchen

manlyken ouderdom bereykt had, was Koning opening van zynen laſt, en daar
men ſtraks bedacht geweeſt om hem eene naa, terwyl men hierover ten Hove beraad
Gemaalin te bezorgen, en had men des al ſlaagde, den elfden van Zomermaand zy
over drie jaaren het oog op zync Nicht ne (3) ſtaatlyke intreede te Parys, en had # #l.
(1) Hubn. Maria Antonia, Dochter van Keyzer (1) twee dagen laater zyn openbaar gehoor by 1679. pag
geſlachtk.
229.
tafel. 127. Leopold geworpen, ja die zaak toenmaals den Koning, die het gedaane verzoek voor
zooverre voortgezet, dat zelf de Spaan deelig voor zyn Ryk oordeelende, naa de
CTK.

ſche Afgezant den Vereenigde Staaten van toeſtemming zyns Broeders bekomen te
(2) Reſol.
der Staat.
Gener.

23 Nov.
1676.

het geſlooten Huuwelyksverbond zyns
Meeſters met die Prinſeſſe, by ingeleverd
vertoogſchrift, (2) in Slagtmaand kennis
gaf. Doch het zy haare jongheyd, of het
ſluyten van den Vreede daarin eenige verandering gemaakt hadde, immers had het

hebben, den tweeden van Hooimaand,

by cene tweede gehoorgeeving, in het
verzochte Huuwelyk zyner Nichte met
den Spaanſchen Koning bewilligde. 't Ge
ne aanleyding tot het munten van deezen
gedenkpenning heeft gegeeven.

Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, waar mede de voorzyde beſtempeld is, leeſt men
in den rand deezen tytel:
L U
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LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LO DE WYK DE GROOTE, A LL ERC HR IS TE L2TKS TE KON IN G.

Op de rugzyde ziet men den Spaanſchen Afgezant de Dochter van den Hertog van Orleans
voor zynen Meeſter tot Vrouw verzoeken, welke naaſt den Franſchen Koning ſtaande door hem,
tot een teken zyner bewilliginge, den gemelden Gezant met de hand wordt aangebooden, onder
dit randſchrift:

PAX PRO NU BA.

DE HUUWELTKS LUYTEN DE VREED E.

Voorts leeſt men, tot meerdere opheldering, dit opſchrift op den voorgrond:
MA R1A LUDov 1c A AUREL 1 E CARoLo II HISPAN1 A Ru M REGf
COL LOCATA. MD CLXXIX.

MARIA LOUIZA VAN ORLEANS AAN KAREL DEN II KONING

VAN SPANJE TEN HUUWELTK GEGE EVEN. 1679.

Aanſtonds hierop gaf de Spaanſche Ge
zant by afgevaardigde renbooden van de
verkreege bewilliging des Franſchen Ko
nings tot het verzochte huuwelyk aan zy

ook een violet fluweelen kleed aan, wierdt
door den Dolfyn en haaren Vader zelf met

nen Meeſter kennis.

wiens boord in 't ronde met hermynen

Welke, terwyl men

de hand derwaart geleyd, en de ſleep van
haaren mantel, die zes ellen lang, en

by den Paus het kerkelyke ontſlag van bont bezet was, door haare Zuſter, door
Gº Holl. den (1) band der te na beſtaande maagſchap de Groothertogin van (3) Toskaanen, en
# verzocht , den noodigen Volmagtsbrief door de Prinſes van Guize gedraagen.
# " met eenen open naam naar Parys afvaar De Kardinaal van Bouillon, verzeld met
A

I (OTC).

-

(3) Holl.
Merk.

1679. Pag,
234

digde, voor den genen, welke zynen den Biſſchop van Tulle als Diaken, en met
perſoon by de aanſtaande Ondertrouw den Biſſchop van Sees als Onderdiaken,
moeſt verbeelden, met verzoek aan den plaatſte zich, naadat het geheele Hof zich
Franſchen Koning van zoodaanigen naam in orde geſteld had, in eenen armſtoel

daar in te vullen, als zyne Majeſteyt zelve op den voet van den hoogen altaar, wer
begeerde , welke dan ook den Prins van waart zich de Koning en Koningin begaa
Konti daartoe benoemde. De Huuwelyks ven, en de ondertrouwde Prinſes, alsook
voorwaarden ſedert zynde opgeſteld, en den de Prins van Konti geleyd wierden. Naa
elfden van Hooimaand ondertekend, mids

dat men den trouwring, die van goud en

gaders den dertigſten de Ondertrouw ver zilver geſmeed, en door den Spaanſchen
richt, zoo geſchiedde de Trouw zelve 's (4) Afgezant aangebooden was, naar de (4) Holl.

daags daaraan met Koninglyke Staatſië te wyze der Roomſche Kerke gezegend had, #
Fontainebleau; werwaart zich de Franſche

2

ſtak de Prins van Konti die aan den ping #rs

Koning en Koningin, de Dolfyn, de Her van haare ſlinker hand, en gaf haar dertig
tog en Hertogin van Orleans met de ver goude ſtukken op trouw : waarop de Kar

cotion loofde (2) Prinſeſſe hunne Dochter,en't ver
Meik.

dinaal, hebbende eerſt van den Prins van

dere Hofgezin, vyf dagen te voore hadden Konti uyt den naam des Spaanſchen Ko.

# P*8 begeeven. De koſtlyke Hofkappel van 't

nings, en toen van de Prinſes zelve, de

Koninglyke ſlot was verkooren tot de bewilliging en toeſtemming tot het voltrek
plaats, daar die plegtigheyd zoude geſchie ken van 't onderlinge Huuwelyk bekomen,
den; alwaar in 't midden eene ſtellaadje dit doorluchtige paar ter beveſtiging den

drie trappen hoog, en onder eenen hemel, huuwelykszegen gaf, vervolgens, op de
was opgerecht, welke beyde met violet allerſtaatlykſte wyze de Hoogmiſſe deed en
fluweel, bezaaid met goude leliën, be naadat die geëyndigd was, in de tegen
kleed waaren.

De ondertrouwde Prinſes,

woordigheyd (5) des Spaanſchen Afge- &#"

die eene goude kroon, alom bezet met zants , den Franſchen Koning op het 13, pag.
edel geſteente, op haar hoofd droeg, had Evangeliboek den eed , van den laatſt- *3%.
Ccc c z
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1579. geſlooten Vreede heyliglyk te zullen ſchen lofzang de plegtigheyd zynde be
onderhouden , afnam , evenals ook de |ſlooten, zag men alom niet dan vreug
Koning van Spanje insgelyks op den |detekenen, en in de Spaanſche Nederlan
zelfden dag te Madrit deed. Voorts |den ook deeze penningen in 't licht ko
met het zingen van den Ambroziaan- |men.

I. In den rand der voorzyde van den eerſten, die met des nieuwgetrouwden Koningsbeeldeniſle
beſtempeld is, leeſt men deezen tytel:

CAROLus II, De1 GRAT 1A HISPANIAR u MET IN D1ARvM REX.
KAREL DE II, Doo R GODS GE NA DE KONING VAN SPANJE
EN DE INDIËN.

De beeldenis zyner Gemaalinne, in het haair gehuld, ſtaat op de tegenzyde, en in der zelver
rand dit omſchrift:

MARIA LUIS A, D E1 GRAT 1A HISPANIARuM ET
IND I A R U M REG IN*A.

MARIA LOUIZA, D OOR GODS GE NA DE KONING IN VAN

SPA Nj E EN DE IN DIEN.
II. De
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II. De tweede, die door de Kaſtelny van Kortryk gemaakt is, voert op de eene zyde, rondom 1679.
het borſtbeeld van den jonggetrouwden Vorſt, deeze tytels:

CAROLUS II, De 1 GRAT 1A HISPANIARUM ET IN DIARUM

R EX3

FL ANDRIAE COMES.

KAREL DE II, Doo R Go DS GENADE KONING VAN SPANJE
EN DE IN DIËN, GRAAF VAN VLAAND RE.

Tuſſchen de gekroonde wapenſchilden van Spanje, Vrankryk, en dat der Kortrykſche Kaſtelnye,
houden, op de andere zyde, twee geſtrengelde rechter handen een hart en twee olyftakken, bin
nen dit randſchrift:

FAED ERA JUN CXIT AMOR. ANNO 1679.

DE LIEFDE HEEFT DE VERBOND EN BEVESTIGD. IN 't
j AA R 1679.

III. Op de voorzyde van den derden, leeſt men in den rand, rondom het geharnaſte borſtbeeld
des Spaanſchen Konings, deeze tytels:

CARoLUs II, De1 GRAT1A HISPANIARu MET IN DIARu M REX.
KAREL DE II, Doo R Go DS GE NA DE KONING VAN SPANJE
EN DE INDIEN,

Het borſtbeeld zyner Gemaalinne ſtaat op de rugzyde, binnen dit randſchrift:
MARIA LUDO VICA, D e 1 GRAT 1 A HISPAN 1A Ru M

IN D1A Ru Mosu E REGINA.
MARIA LOUIZA, DOOR GODS GE NA DE KONINGIN VAN

SPA Nj E EN DE IND IËN.
Sedert wierdt haar in alle voorvallende om zich van de vermoeidheyd der reyze

gelegenheden (1) de rang als Koninginne uyt te ruſten, tot den derden der volgende
van Spanje gegeeven, door alle uytheem maand, alswanneer zy, naa het middag
1679. pag ſche Afgezanten en Hovelingen des Hofsin maal gehouden te hebben, onder het los
238.
die hoedanigheyd gelukgewenſcht, en alles branden van 't geſchut, zich naar zekere
tot haare aanſtaande afreyze vervaardigd: prachtige houte loots begaf, welke met
welke zy, naa afſcheyd van den Koning drie vertrekken (2) voorzien, van buyten (2)
Holl.
Merkur.
haaren Oom en 't verdere Hofgezin geno meeſt verguld, en van binnen Koninglyk 1679. pag.
men te hebben, den twintigſten van Herfſt toegeruſt, tot haare overlevering op den 239 •
maand, van Fontainebleau, in gezelſchap oever van de rivier Bidaſoa, geſticht was.
van beyde haare Ouders, en een verder Deeze wierdt door den Prins van Harcourt
ſtaatlyk gevolg van doorluchtige perſoonen, verricht, en zy door Don Antonio Alva
ondernam. In 't doortrekken der ſteden res Gomes, Markgraaf van Aſtorga ontfan
wierdt haar alle bedenkelyke eerbewyzing gen, en zoo van de overlevering als ont
aangedaan, en zy door haaren Vader tot fanging de behoorlyke tuygſchriften (3) (3)Holl.
..
Amboize, en door haare Moeder tot Or opgeſteld en uytgewiſſeld. Toen verlieten Merk.
1679. paſ,

(1) Holl.
Merkur.

leans zelf uytgeleyd. Den dertigſten kwam

haar de Franſche bedienden, en traden de 24O.

zy te Poitiers, vervolgens te Bourdeaux,
en eyndelyk, den negenden van Wyn
maand te Sint Jan de Luz, de uyterſte
grensſtad van Vrankryk. Hier verbleefzy,

Spaanſchen in hunne plaats, en Haare Ma
jeſteyt met haare nieuwe Staatjufferen over
de opgeſlaage brug in een jagt, waarin ee
ne ſierlyke kamer rondom met glaze ven
D dd d
ſteren

MII. Deel.

-

29o

v

N E DE R L A N D S CH E

|

1679. ſteren gemaakt was, 't welke door twee of alle de Spaanſche ruytery loſte haar hand
(JHoTT roeiſchuyten naar den Spaanſchen oever geſchut, en heeft men in de Spaanſche Ne
M#kut,
wierdt voortgetrokken. Niet zoodra was derlanden de gedachtenis deezer overvaar
#
Pag- de Koningin van (1) de brug afgeſtoken,

te ook op deezen legpenning vereeuwigd.

Op de eene zyde ſtaat het gehelmde wapenſchild van den Heer Jakob Madoets, die in dit jaar

(1)Troph. (2) Schepen der ſtad Bruſſel was. Op de andere zyde ziet men den Koning en de nieuwe Koningin
de Brab

om II

"

van Spanje in een ſchip zitten, wiens roer door den Vreede beſtierd wordt. In het zeyl ſtaan, on

der eene Koninglyke kroon, de Letters C en M, zynde de eerſte van beyde hunner Majeſteyten

naamen, tuſſchen twee Mirtetakken, evenals in den rand dit omſchrift:
VENTI DISCEDITE, NAVIGAT UNA PAX ET AMOR, 168o.
VERTREKT G2r OORLOGSWIN DEN; WANT DE VREEDE EN
LIEFDE VAAREN - HIER IN EEN SCHIP. 168o.

Op deeze wyze met allen moogelyken nacht, door de onderlingebedgemeenſchap,
ſpoed wordende voortgeroeid, zoo was het wierdt voltrokken. Sedert hieldt men al
echter avond eer haare Majeſteyt den over daar verſcheydene tooneel en renſpelen,
kant bereykte, en aldaar voor de eerſte voor dat zy zich gezamentlyk naar 't Ko
maal haaren voet op den Spaanſchen bo ninglyke luſthuys Buenretiro begaaven;
dem zettede: des onaangezien wierdt met om die van Madrit den noodigen tyd tot
de karroſſen, muylen, en draagzetels, die het bequaamlyk toeſtellen der onderhan
op haare aankomſt wachtten, de reys by den zynde eerepoorten te geeven, welke
(3) Holl, toortslicht (3) nog dien avond tot Iron de bereydwillige gemeente aldaar, om den
# voortgezet. Vanwaar zy, naa twee da luyſter hunner eerſte intreede te vergroo
# " gen toevens, het naar Vittoria wendde, ten, met byna onnoemelyke koſten langs
onderwege tyding krygende dat de Spaan verſcheydene ſtraaten, markten en toe
ſche Koning, door eene verkoudheyd te gangen, der Koninglyke ſtad Madrit bezig
Burgos opgehouden, haar aldaar zoude waare op te rechten. Met den aanvang 168o.
verwachten. Dierhalven begaf zich de des Nieuwen jaars was alles vaardig, des
nieuwe Koningin, nu voor de eerſte maal geſchiedde de ſtaatlyke intreede (5) hunner (s)Holl.
in 't Spaanſch zynde gekleed, in allen Majeſteyten, den dertienden van Louw-Merkur.
68o. pag.
ſpoed derwaart: doch de Koning kwam haar maand, met zoo groote pracht, dat die al-#
drie uuren tegemoete, en te Quintana Pal leen bequaam was, om 't uytgebreyd ver- 5.
-

la onderſcheppen. Hier geſchiedden nog moogen van zoo grooten Koning uyt te
maals veeleplegtigheden in het beveſtigen beelden. De ſtraaten, venſters, en daken
van het in Vrankryk reeds geſlooten Huu waaren gepropt met menſchen, alles juych
welyk , welke, mids de ziekte van den te van vreugde, alles daverde van vrolyk
Biſſchop van Burgos, door den Patriarch heyd, en de opkomende nacht wierdt als
oo Hon van Indië verricht (4) wierden. Naau in eenen dag verkeerd door het groote ge

Merk

#

welyks waaren die geëyndigd, of de tal (6) der ontſtokene vreugdevuuren. On- @Holl.
Merkur.
Pºe jonggetrouwde Vorſten wierden van alle der anderen zag men in de Spaanſche Ne-# Pag
de Grooten met gelukwenſchingen be derlanden, daar de vreugdetekenen niet 6..
groet, aten des middags in 't openbaar minder waaren, wegens het voltrekken
- met elkanderen, en reeden des naamiddags van 's Vorſten Huuwelyk, deeze legpen

naar Burgos , alwaar het huuwelyk dien ningen munten.
. -
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"
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168o.

I. De borſtbeelden van den Spaanſchen Koning en zyne Koningin ſtaan, onder eene Koningly
ke kroon, en binnen dit randſchrift, op het voorſtuk van den eerſten:

-

CAROL Us ET LUDO V1c A, D E1 GRAT1 A HISPAN 1 AR U M ET
IN DIAR U M REGES. 168o.

N

k

O

-

KAREL EN LOUIZA, DOOR GODS GE NA DE KONING EN

KONINGIN VAN SPANJE EN DE INDIËN. 168o.
A

Op het ruggeſtuk ziet men eenen olyftak, die den Vreede met eene koornaair, welke de Vrucht

baarheyd des Huuwelyks betekent, te ſamen geſtrikt, en omvangen met dit randſchrift:
*

PACIs soBOLISQUE PROPAGO.
DE VoorzzETTING VAN DEN VREEDE EN HET GESLAc Hz.
II. Het wapenſchild van den Raadsheer Peter Ferdinand Rooſe ſtaat, onder het jaar 8o. op de
voorzyde van den tweeden, op wiens tegenzyde de Huuwelyks godin Juno is gezeeten, welke

twee ſamengekoppelde harten, en daar op de wapenſchilden van Spanje en Vrankryk, voor haare
knien houdt, binnen dit randſchrift :

"

DURABIT AMOR IS PAX N O DO FIRMATA DIU.

DE VREEDE, Doo R DE N KNOOP DE R LIEFDE GESTERKz,
'
.

ſ
*

.

.
*

.

.

zAL LANG DUUREN.

-

Terwyl men aldus door geheel Spanje met zoogroot een overvloed, pracht en

- ; D.

en de Spaanſche Nederlanden niet dan vreug deftigheyd, als eenig Hof van Europa,
detekenen, wegens het Huuwelyk van zulks zy zich altyd uyt goud liet dienen,

RS:

hunnen Vorſt, zag bedryven, waaren die jaa zelfs de waterfleſſchen, het groote koel
van den huyze van Oranje bezig met de vat, de ſleutels van haare kamer, en alles
naagelaatene kleynooden, goude en zilve wat zy aanraakte van dit edele metaal was,

re vaten, en andere tilbaare goederen van Eene pracht, voorwaar! welke de groot
de overleede Vorſtlyke Grootmoeder in ſte Koning der Chriſtenheyd niet gewor
'sGraavenhaage te verdeelen. Deeze Prinſes, derd, noch iemand aan deeze zyde van 't
-

van wier Huuwelyk (*) voorheen ge magtige Perziſche

# #" waagd is, had #

haar Mans

#

# heeft. Deeze

Prinſes, door de Staaten van Holland voor

den, zich den meeſten tyd op 't Oude hof heen bevoorrecht (2) om van haare Leen- en
(2) Reſol.
•

w

(1) W.
Temple
Memor.

pag. 398.
en 399•

aldaar opgehouden, en geduurende zoo de
voorleeden tegen- als tegenwoordige voor
ſpoed van haaren Huyze alom eene recht
Vorſtlyke grootmoedigheyd in al haar ge
drag en Hofgezin doen uytmunten. Want
(1) naa haar Mans dood nooit boven de

goederen by uyterſten wille te moogen be- der SE
ſprek doen, was in 's Graavenhaage, en #
den ouderdom van drieënzeventig jaaren, 1649 fol.
den achtſten van Herfſtmaand des jaars ***

zeſtienhonderdvyfenzeventig overleeden ;

\Reſol.

zulks toenmaals de Algemeene Staaten het #

honderdtweeëndertigduyzend guldens aan rouwbeklag (3) door eenige hunner Ge- ##
inkomen hebbende, leefde zy echter altyd magtigden by de aanweezende, en door #
D dd d 2

brie
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168o. brieven aan Maria van Simmere, (1)Hen Edelman kennis geeven, met toewenſehin
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(5EET rike Katryne, Vrouw van Lodewyk Graaf ge van een beſtandig geluk aan den Staat.
de Staaten van Anhalt, haare Dochters, en andere af Invoege dees Heer op ontfangen laſt, uyt
# weezige Vrienden lieten afleggen. Beyde den naam van hunne Hoogmoogendheden,
deeze Prinſeſſen hadden zich nu ſedert ee op eene zeer beleefde wyze afſcheyd heeft
i675
nigen tyd in 's Graavenhaage, tot het doen genomen, en allen (3) voorſpoed op de (3) Reſol
der gemelde verdeelinge, opgehouden, en, aanſtaande reyze aan de Prinſes van 'An- #"
die voltrokken zynde thans alles tot haare halt toegewenſcht: wier gedachtenis ik in 15 jan.
Gener.

afreyze weder laaten vervaardigen, mids 't volgende jaar op deezen penning be- **
gaders ook daarvan aan den Heer van Pal waard vind, welke waarſchynelyk tot het

13 Jan.

jant, als Voorzittend lid ter Vergaderinge doen van geſchenken zal gediend heb

ióóe

der Algemeene Staaten, (2) door eenen

(z) Reſol.
der Staat.

ben.

De voorzyde vertoont het borſtbeeld van Frederik Hendriks Dochter, welke den eenender
tigſten van Louwmaand des jaars zeſtienhonderdzevenendertig gebooren, en eenentwintig jaaren.
daarnaa met Johan Joris van Anhalt Deſſau getrouwd is. In den rand ſtaat tot omſchrift:
HEN R1 c A CATHAR1N A, PRINCE Ps AURIACA
HEN RIKE KA TRTNE, PRINSES VAN ORA Nj E.

De tegenzyde voert, onder eene Vorſtlyke muts, haar wapenſchild, zonder eenig randſchrift,
hebbende alleen op den voorgrond, het jaar
1 68 1.

# Reſol.
er Staat.
Gener.

12 Jan.
168o.

De Koning van Vrankryk, die in dit zich by den Franſchen Koning op het aljaar door zynen. Afgezant in 's Graavenhaa lernadrukkelykſte beklaagden, ja dat de
ge te vergeefſch de Vereenigde (4) Staaten Koning van Engeland hun beyder belan
een- en andermaal aanzocht om een nader
gen met al zyn vermoogen aan 't Franſche
Verbond van onderlinge beſcherming met Hof onderſteunde, zoo was echter alles te
hem te ſluyten, had het geſchil wegens de vergeefſch, en bleef die Kroon in 't gewel
tien ſteden en haare afhangelykheden van dige bezit dier toegeweezene Landen. In
de Nederelzas, 't gene by den Nieumeeg de Spaanſche Nederlanden hieldt zy den
ſchen Vreede niet afgedaan, maar door den zelfden voet in 't beſlechten derlandſchey

Keyzer aan de uytſpraak van eenige Ge
magtigden geſteld was, tegens aller ver
wachting aan zekere door hem te Brizak en
Mets opgerechte Gerechtshoven gebragt,

"

dingen, 't welke, volgens 't gene te Nieu
meege bedongen was, door wederzydſche
Gemagtigden te Kortryk, moeſt geſchie

den. Tot dat eynde waaren reeds in 't
de bezitters vervolgens derwaart gedag voorgaande jaar (6) zoo de Franſche als 6) Hoil.
vaard, en, niettegenſtaande die deswege Spaanſche Gemagtigden ten beſtemde plaat- SE
aan de Ryksvergadering te Regensburg ſe by elkanderen gekomen, doch zonder #689 pag.
hunne klagten inleverden, de in geſchil echter totnogtoe iet te beſluyten: dewyi"
zynde landen geweldigerhand doen in bezit die van den Allerchriſtelykſten Koning
neemen, ja by vonniſſe van den tweeën onverzettelyk vooraf begeerden, dat de
twintigſten van Lentemaand te Brizak en Spaanſche Koning afſtand zoude moeten

(5) Hon. van eene maand (5) laater te Mets, als aan doen van den Hertoglyken tytel van #
#, zyn Ryk onderhoorig verklaaren. En Bourgondië (7), dien hy op den Nieu- Reſidsas
7 #* * hoewel de Keurvorſten van Trier en den
meegſche Vreedehandel gebruykt had, en #
Palts, wegens het daarby geleden ongelyk, thans in zyne Volmagtsbrieven wederom 7 j#
1

ge- 168o.

Iſ I
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enkele
welgevallen
van
Vrankryk ſtondt,
gebruykte; mids dat Hertogdom by den
laatſtgeſlooten Vreede aan Vrankryk was om den tempel van Janus, die door 't

afgeſtaan. Ieder ſtondt verzet over zoo on ſluyten van den Nieumeegſchen Vreede pas
verwachten handel, en bevroedde wel dat, geſlooten was, door 't hervatten van den

gelyk men op deezen penning ook open oorlog, die, mids dit gehouden gedrag, on
Iyk te kennen geeft, het dus maar aan 't vermydelyk ſcheen, weder te openen.
l

De voorzyde is met het kopſtuk des Franſchen Konings, evenals de rand daarrondom met dee
zen tytel beſtempeld:

LUDovicus XIIII, De1 GRAT1 A FRAN c14E ET NA VAR RAE REX,"
LODE WYK DE XIV, DOOR GOD S GE NA DE KONING VAN
VRANKRYK EN NA VAR RE.
/

De geſlooten tempel van JANUS, zoo als de bovengeſtelde naam te kennen geeft, is op de
tegenzyde, onder dit bygeſtelde Franſche randſchrift, verbeeld:

-

-

J' EN AY LA CL EF.
IK HEB ER DE SLEUTEL VAN.

En ofwel, door den getroffen Vreede, de oorlog geëyndigd was, zoo leeſt men echter nog op
den voorgrond:
EXTRAORD IN AIRE DES GUERRES. 168o.

VOOR DE BU2 TEN GEWOONE OORLOGSZAAKEN. 168o.

Van deezen onverwachten eyſch des
Franſchen Konings gaaven de Spaanſche
Gemagtigden op 't allerſpoedigſte aan hun
Hof kennis, 't gene, hoe zeer ook door 't
ſluyten van den laatſten Vreede van zyne
voorige Bondgenooten verſteeken, echter
een beſluyt nam om geenszins, tot afbreuk
zyner aangeboore grootsheyd, Vrankryk
hier in te wille te zyn, maar het opko
mende onweeder, waarmede het zich ge
dreygd zag, door 't verwylen der hoofd
zaake, waare het moogelyk, ſchaadeloos
te doen overwaaijen. Maar dit bragt in re

gendeel tewege, dat de Franſche Gemag
tigden, denderden van Bloeimaand, aan

de Spaanſchen een geſchrift ter hand ſtel
den ; waarby zy verklaarden gelaſtte zyn
de vergadering af te breeken, indien men
168o. pag
voor den vyftienden (1) van Hooimaand
I25

(1) Holl.
Merk.

III. Deel.

den begeerden tytel aan hunnen Meeſter
niet afſtondt.

Welke inmiddels nietalleen

de plaatſen, die hy gehouden was over te
geeven, in bezit hieldt, maarook daaren
boven verſcheydene dorpen rondom die
ſteden, welke den Spaanſchen Koningtoe

behoorden, door zyne benden liet in beſlag
neemen, veele tolhuyzen aldaar voor de

Spaanſche ſteden in Nederland oprechten,
ja der zelver inwoonders doorgeweld dwin
gen de tollen aldaar en niet aan Spanje te

betaalen , en dit alles onder voorgeeven,
dat de in bezit genomene plaatſen afhange
lyk waaren van die, welke hem by den
Nieumeegſchen Vreede waaren afgeſtaan.
De Spanjaards, niet in ſtaat om geweld
met geweld te keeren, wendden zich in
deeze bekommering dierhalven naar de
Vereenigde Staaten, die door hunne be
Eee e

mid

168o.
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168o. middeling te wege bragten, dat, hoewel gebuurvorſten tegens dit beſtaan van Vrank
- de Franſche Koning van den eyſch van den ryk beſtandig te weezen, de Spaanſche
tytel van Bourgondië niet afſtondt, hy Koning reeds te voore Don Pedro Ronquil
echter den bepaalden tyd tot den vyftien lo voor Buytengewoonen. Afgezant naar
(1) Holl. den (1) van Herfſtmaand verlengde. Staan Engeland had gezonden, alwaar hy den geM#ku#, de welke, de Spaanſche Koning, om een vaarlyken ſtaat der Spaanſche Nederlanden,
#. * maal ruſt te erlangen, en op 't ſterk aan en het belang dat de Engelſchen in der zel
(#oll dringen der Vereenigde (2) Geweſten,inden ver behoudenis hadden, zoo wel wiſt voor
#ns afſtand van den Bourgondiſchen tyteleyn te draagen, dat zyne Britſche Majeſteyt
I47.
delyk bewilligde. Maar dit bragt geenszins zich met Spanje in een wederzydſch bede beoogde ruſt tewege, mids de Franſche ſchermend Verbond inliet, en dat den ze
Koning ſedert niet naaliet van nog dag aan ventienden (3) van Zomermaand onderte- (3)Holl.
dag nieuwe plaatſen, onder den ſchyn der kende: 't gene ik meen de aanleyding tot # pag.
voorgewende afhangelykheyd, zyn Ryk het munten van deezen legpenning in 't i38.
in te lyven. Invoege, om door de hulp der volgende jaar gegeeven te hebben.

Op de voorzyde zit de Spaanſche Koning, even als in den oorlogstyd, in volle wapenruſtinge
te paarde; binnen dit randſchrift: CAROL Us II, DE 1 GRATIA HIS PANIARUM ET IN DIARUM
REX. 1681.

KAREL DE II, DOOR GODS GENADE

KoNING VAN

SPA Nj E

EN DE INDIËN. 1681.
Twee geſtrengelde rechter handen, 't zinnebeeld des geſlooten Verbonds, houden te ſamen bo

ven den Hoorn van overvloed, den Olyftak des Vreedes met de Engelſche Roos, op de tegenzy

de; wier rand omzoomd is met dit omſchrift:

PACE DATA, HAEC DET CONNEXIO FRUCTUM.
DAT, DE VREEDE GEGE EVEN Z2 N DE, DEEZE VERBIND z'E
N IS DE VRUCHTE VERSCHAFFE.

En dewyl de olyftak anderszins weynig gemeenſchap met de ſteekelige roos heeft, leeſt men
meer binnenwaart:
PAR ET IMPAR.

GEL2TK EN ONG ELTK.

Het opwellen deezer heevige geſchillen ne gelegenheyd aan de hand, om, mids
het verſchynen eener ongemeene (4) groo- (4) Holl.

tuſſchen den Franſchen en Spaanſchen Ko
ning gaf aan de zulken, welke uyt dezeld
zaame verſchynſelen des Hemels, als ze
kere voorbooden van naakende onheylen,
den Wolken en Landen met ſtyve kaaken
gewoon zyn veelvuldige aanſtaande zwaa

reeds vlottende gemoederen nogmeer be- Merkur.

righeden te voorſpellen, thans geen kley

vreesd te maaken. Deeze (5) Star wierdt #is.

te
Staartſtarre,
door
't voorzeggendiere
van #
#• P3g
voorhanden
zynde
watersnooden,
tyden, peſt, oorlog, brand, aardbeevin

gen, en veranderingen van regeeringe de (s)Holl,
te

l
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te Straatsburg voor de eerſte maal in Slagt trent zes uuren des avonds op, en ver- 168o. '
maand des voorleeden, en naderhand door dween omtrent tien of elf uuren des nachts. T

meeſt alle de ſteden en landen van Europa, De ſtaart, die klaar doch (4) bleek was, #"
# Pools naar
de verſchillende (*)aspuntshoogten der zoodat men de vaſte Starren daar onder 683, pag.
oogten.
verſcheydene plaatſen, tot in het begin kon beſchouwen, ſtrekte zich, als de Star *19.

#l. van Sprokkelmaand (1) deezes jaars ver- zelve tot aan den gezigtkring (*) gekomen (*) Hori
# pag. ſcheydenlyk gezien. Den zeſtienden van | was, van het Zuydweſte naar 't Noord- "
Wintermaand des voorgaandenjaars, wierdt ooſte, en bereykte byna den hoogſten
zy, mids de heldere geſteldheyd der lucht, top van de lucht. Dit geheymwonder
van de Starrenkundigen geoordeeld het vyf van den Almoogenden Schepper , ge
de deel van 's Hemels uytſpanſel met haa lyk het de beſchouwers met verwonde
ren ſtaart te beſlaan, als zynde zyne leng ringe vervulde, heeft ook onder ande
te van achtenzeſtig graaden, waar van ie re aanleyding gegeeven, dat in Duytſch
der op duyzend mylen wordt gerekend. land, ter gedachtenis zyner verſchynin
De Star zelve had de grootte van die derge ge, deeze twee gedenkpenningen gemunt

2. I7.

meene valte Starren, kwam dagelyks om

Zyn.

ERSTEE

J Nut,"

TAR 168 o IMNov.voRN

TAGs,INDER.nr HERNACH
ENDs.D:16 DEc. DAERAM
oSTEN DIELEzTEDIIFEB!

681.IM8 DIE GRosTELANG

sEIN/

ES SCHWEIFS.76.
UFNACHORIDNUNG,IDER,

STERN DROHT N

BoEsEsAcHEN'
TRAY, NYR !
W

GoTT

l

VVIRI)SVVOL

I. De eerſte bevat, op de voorzyde, de verſcheene ſtaartſtar, en op de tegenzyde dit Hoogduyt
ſche opſchrift:
DES CO MET EN ER STE ER SCHE IN UNG WAR 168o.

IM NOVEM B R 1, VOR TAGS IN DER my:
HER NA CH A BENDS DE N 16. DECEMB R Is DAER
AM

DIE LEZTE DEN

GROST EN :

11 FEBRUARI 1 1681. IM 8:

DIE GROSTE LAN GE DES SCHW EIFS 76.

sEIN LAUF NACH ORD NUNG DER ZEICHEN,
DOCH GEG EN NORD OST.

DE EERSTE VERSCHE TN ING DER STAARTS Z'AR RE WAS
IN SLAGT MAAND 168o,
VOOR DE IN DAG

IN DE MAAGD:

VERVOLGENS DES AVONDS VAN DE N 16. VAN WINTERMAAND
DAAR AAN DE GROOTSTE:

DE LAATSTE D EN 1 1 VAN SPROKKEL MAAND 1681.

IN DEN STIER:
DE GROOTSTE LENGTE DER ROEDE 76:
HAAR LOOP NAAR DE OR DE DER HEM ELS TEKENEN,
D O CH TEG EN 'T NO ORD OOSTE.
1
hºt

::%
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II. Onder de verbeelde Staartſtar heeft de tweede , op den voet der eene zyde, dit op:

- ſchrift:

ANNO 168o, 16 DECEMB R1s:
1681 IN JANUAR 1o.

IN 27 JAAR 168o, D EN 16. VAN WINTERMAAND:
EN 1681. IN LOUWMAAND.

De andere zyde, die geene verbeelding heeft, voert dit Hoogduytſche kluppeldicht en jaar
ſchrift:
DER ST ERN DROHT BOESE SACHEN:
T RAV NV R! GoT T VVIRDs VV oL MACHEN.

DE STAR RE DRE rG DE QUAA DE ZAAKEN:
BETROUW MAAR! GOD ZAL HET WEL MAAK EN.

Wegens den oorſprongk der ſtaartſtarren Hoogeſchoolen, zynde te Leyde, om den
is het gevoelen der Natuur- en Starrekundi loop des Hemels naa teſpooren, een groot
gen verſcheyden. De oudſten, zynde die plat, met al het gene tot het doen dier
voor Ariſtoteles geleefd hebben, beweeren, waarneemingen noodig is, boven op het
dat, behalven de zigtbaare ſtarren, de dak der ſchoolvertrekken toegeſteld, en
(1) Ro- lucht nog een (1) oneyndig getal andere be waarop de Hoogleeraars in de Natuurkun
#é vat: welke door haare kleynte onzigtbaar de by heldere lucht des avonds veelmaals
phyſitome zyn, doch zich dan als eene ſtaartſtar ver leſſen geeven. Deeze bediening wierdt
#
Pag- toonen, als er veele door 't beweegen digt thans door de Heeren Bucher de Volder
9O.
by elkandere komen, evenals het wit van en Wolferd Senguerd bekleed, zynde de
den Melkweg, 't gene alleen door de veel laatſte over vyf (5)jaaren tot dat ampt be- 6)Aad.
heyd der onzigtbaare ſtarren wordt ver roepen. Hiertegens kwam die vermaarde Regiſt.
oorzaakt. Ariſtoteles wil dat zy haar be School in dit jaar haaren Hoogleeraar Jo-P***s.
ginſel hebben uyt de door de zon opgetrok han Frederik Bokkelman te verliezen. Wel

g#, kene en opeengepakte (2) zwaveldeelen,

ke den achttienden van Grasmaanddesjaars

#e. welke door de beweeging ontſtoken, en zeſtienhonderdtweeëndertig in Duytſch
Part II, door ons als dan gezien worden. Rohault land gebooren, een groot liefhebber van de
pas 218 in tegendeel meent, dat zy, gelyk'er vee Muzyk , en zoo ongemeen ervaaren in
le ſtarren eertyds aan de ouden bekend ge rechts- en ſtaatszaaken was, dat hy nietal
weeſt doch thans aan ons onbekend zyn, leen voorheen te Heydelberg tot Hoog

ſtarren zyn , die van plaatſe veranderd,
en uyt haare draaikolken vervoerd, in de
lucht haare ſtraalen, op de wyze byna als
de zon in 't ſchilderen van den regenboog,
in diervoege verbreeken, dat die aan ons
(3) Ro- oog als (3) ſtaarten voorkomen. Anderen

#" weder willen, dat ze eene(4)ontſtokeuyt

leeraar in het Burgerlyke recht wierdt aan
geſteld, maarook door den Keurvorſt van
den Palts tot zynen (6) Hofraad verhee- #"
ven. Doch het ſlaafſche hofleeven moede pag. 5o.

zynde, is hy in 't jaar zeſtienhonderdze
ventig, op 't verzoek van de Verzorgers
der Hooge ſchoole te Leyde, aldaar tot

tomefi. waaſſeming der zonne zouden zyn. Sene Hoogleeraar beroepen, en heeft dus de jeugd

#" ka, Kopernikus, en verſcheydene ouden eerſt van 't Burgerlyke recht, en ſedert den
Science

ſtellen weder vaſt, dat ze waarlyk dwaal derden van Hooimaand des volgenden jaars

#. ſtarren, gelyk alle andere, zyn, en dus

in dat der Volken onderweezen. In 't jaar

#ag, 9. met het begin der werreldzynde geſchapen, zeſtienhonderdvyfenzeventig zag hy zich (7)Acad.
in zoo ver afgelegene en wyduytgeſtrekte tot (7) Hoofdbeſtierder dier Hooge ſchoo- #

wielingen en draaikolken des Hemelsvlot le verheeven, en hebbende drie jaaren daar-

4

ten en dryven, dat zy naa eenen omloop naa, eene geleerde redevoering over 't af
van menigtejaaren, zoo niet eeuwen, dan ſterven van zynen Amptgenoot Albert Ru
enkelyk door ons konnen gezien worden, ſius gedaan, is hy zelf, den drieëntwintig
als zy van haaren gewoonlyken renkring ſten van Wynmaand deezesjaars, overlee
dat gedeelte doerloopen, 't gene aan ons den, en zyne uytvaart door den Hoog

oog het naaſte is. Doch wat hier van zy, leeraar AntoniMattheus, met eene (8) La- #d.
dit te onderzoeken, en haare verſchynin

tynſche redevoeringe vereerd, ja ook zyne #.

gen waar te neemen, is het voorwerp der gedachtenis op deezenpenning bewaard.
*
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Op de voorzyde zit de gemelde Hoogleeraar, in zyn boekvertrek, en houdt met zyne uytge
ſtrekte rechter hand een zwaar kuſſen, waarop de Keurvorſtlyke muts en wapenſchilden van den

Palts leggen. Met den ſlinkeren arm leunt hy op eene tafel naaſt verſcheydene zyner uytgegeeve
ne werken, wier tytels daarop geleezen worden. Omhooge houden twee blaazende Engelen eenen
wimpel, voerende dit opſchrift:

ILLIC FATIGOR, HIC REQUIESCO.
DAAR WORD IK VER MOE ID, HIER RUST IK.

En gelyk hy een groot liefhebber van de Muzyk was, zoo zyn verſcheydene gereedſchap

#
# kunſt op
ſchrift:
-

den voorgrond verbeeld, en is het tafelkleed voorts nog bezet met dit op
-

NATUS AD D1 E M XV III A PR I L Is AN NI MD CXXXII.
DE NATUS AD DI EM XXIII O CTO BR Is A N NI MD CLXXXI.

GEBOOR EN DEN 18. DAG VAN GRAS MAAND DES JAARS 1632.
GESTORVEN DE N 23. DAG VAN W2 NMAAND DE S j AA RS 1681.

Onder zyn gekroond wapenſchild, 't gene op de rugzyde door twee kindertjes, ieder met
eenen hamer in de hand, wordt vaſtgehouden, leeſt men in een uytgeſpreyd kleed dit op
ſchrift:

AD INSIGNIA.
MALLEUS EST DUPLEX, QUO PRINCEPS REG NA GUBERNAT.
LEGIBUS ARS, GLADIO VIS, JUBET ESSE PROBOS.

p

AETERNAE MEMORIAE SACRUM,
VIRI NOBILLISSIM 1 ET CELEBERR1M1
Do M 1N1 JOAN N1s FRID e R1c 1 BÖCKEL MAN NI,
OLIM SUMMI PALATINI JUDIC II

VICAR II CONSILIAR II, JURISQUE IBI, ET POSTEA
LUGDUNNI-BATA vo R UM, ANTEC ESSORIS.
/

OP HET WAPENVSCHILD.

DE HAMER, WAARME DE EEN Vors T zºrNE RºrKEN BESTIERT,
IS TWEE VOUDIG.

Z2CNE STAAT KUN DE BE VEELT DOOR DE WETTE AW,
Z rNE OP PERMAGT DOOR HET ZWAA RD, VROOM TE Z2 N.
III. Deel.
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68 r.

TER ONSTER VEL YKE GEDACHT EN ISSE
VAN DEN ZE ER E DELEN EN VER MAARD EN MAN,
DEN HE ER JOHAN FREDERIK BOKKEL MAN,
EERT TDS RAADS HEER VAN HET HOOGE GE RECHTS HOF
VAN DEN PALTS, IN DE RECHTSGEL EERD HETD AL DAAR,
EN NA DER HAND TE LEZ DE, HOOGLE ERAAR.

En hoewel, volgens het gevoelen der geeving van 't Graafſchap Chiney, om 't
laatſtgemelde Natuurkundigen, het ver welke te bekomen, zy den Spaanſchen tot
ſchynen der ſtaartſtarren niets euvels zou den (5) vyftienden van Zomermaand tyd (3) Holl.
de voorſpellen, zoo heeft echter geblee gaaven, met bedreyginge van by onſtente- #rag.

ken, dat veele wonderlyke wiſſelvallig nis der overgifte langs twee kanten opeene 63
heden Europa in 't algemeen, en den Ne vyandlyke wyze in Vlaandre te zullen val
derlanden in 't byzonder ſedert zyn te beur len: zulks den negenden van Oogſtmaand,
te gevallen. Dus wat de Spaanſchen aanbe tot voorkoming van zwaardere gevolgen,
langt over welke de Koning, in plaats van de geëyſchte inruyming geſchiedde, niet
den Hertog van Villahermoza, in 't voor tegenſtaande de Françoizen de inwoonders
Reſol.
(t)
leeden jaar den Hertog van Parma (1) tot der Kaſtelnyen van Kortryk en Oudenaar
derStaaten
Landvoogd geſteld had, die waaren alsnog de noodzaakten om gelden onderhoud voor
Gener.
14 Mey
in de zelfde verwarring met Vrankryk: hunne benden op te brengen. De Kortryk
168o.
want die Koning eyſchte nietalleen Virton ſche byeenkomſt ſedert zynde geopend,
(2) Holl.
Merk
1681.
Pag. 52.
(3) Holl.
Merk.
I
P23.

681.

en Saint Mard, maar deed ook de beſchan

eiſchte de Franſche Gemagtigde nog het Ou

ſing van Bovignes, die de (2) Spanjaards
begonnen hadden, met geweld verhinde
ren, onder voorgeeven dat die plaats te
digt onder Dinant was (3) gelegen. En of
wel de Spanjaard hierin den Franſchen Ko
ning andermaal te wille was, zoo maakte
dees echter ſedert nieuwe eyſchen op Re

denburgſche van Gent met alle des zelfs
aan- en afhangelykheden ; desgelyks de
Kaſtelny van Aalſt, de Ambachten van

mich, 's Grevenmacheren ,

Heertbrugge, Opdorp, Moortſelle, en

Arlon , en

-

Aſſenede en Bouchaut, de landen van

Beveren, Bornhem, Flobecq en (6) (6)Holl.
Leſſines,
ſteden Grammont
en Ninove,
midsgadersdeRenaix,
Rudershove,
Weert, #,
#r 8 •

Chiney, als afhangelyk van Mets en Ver Saint Armand: doende ondertuſſchen, om
dun: zulks in Lentemaand twaalf honderd

deezen eyſch met kracht te onderſteunen,
Franſche ruyters, onder den Graaf van Biſ. door hunne benden de ſtad Luxemburg zoo
ſi, behalven Arlon en Archemont, nog naauw ingeſlooten houden, dat men daar
wel dertig andere dorpen in 't Luxemburg in bereyds begoſt (7) gebrek te krygen. (7) Hol.
ſche in bezit naamen. Niet weynig was Al de werreld ſtondt niet zonder reden Merkur.
men aan 't Hof te Bruſſel deswege ontſteld, verbaasd over zoo ongehoorden handel, # *
invoege de Spaanſche Afgezant te Parys doch niemand met grootere bekommeringe
met veel naadruks het terugroepen dier dan de Vereenigde Geweſten, welke, niet
benden verzocht, en dat het zyne Maje dan de beſtandigheyd van den Vreede wen
ſteyt zoude gelieven eenmaal al haar recht, ſchende, echter niet konden ſtilzitten en
dat zy mogte te eyſchen hebben, op te bedryveloos aanzien, dat de Spaanſche Ne
geeven. In 't eerſte verzoek bewilligde de derlanden, die zy als eenen beſchermmuur
Koning, mids dat hem Virton, gelyk ge voor hunnen Staat tegens Vrankryks alte
ſchiedde, wierde overgeleverd, en ver groot wordende magt aanzaagen, op dec
(4) Holl. klaarde (4) voorts op het tweede, daarom ze wyze zouden worden vaneengeſcheurd,
Merkur.
trent zich in tyde en wyle te zullen uy en temet die Kroone ingelyfd. Dierhalven 168,
1681, pag.
ten, naarmaate hy van zyne rechten zou verklaarden zy nietalleen aan den Spaan57
de kennis gekreegen hebben: met belofte dat ſchen Afgezant de (8) geëyſchte achtduy- #
nu haaſt de Kortrykſche ſamenkomſt, tot zend man aan zynen Meeſter, volgens het Gener.”
-

bylegging der geſchillen, zoude geopend Nieumeegſche Vreedeverbond, tot onder- #"
worden. Sedert de overgaaf van Virton, ſtand te zullen geeven, by aldien Vrank
hielden de Franſchen zich wel van hunne ryk de berenning van Luxemburg niet op

vyandlykheden, doch echter nu onder dit brak, of zich in geen minlyk verdrag tot
dan onder dat voorwendſel in het Luxem

bylegging der geſchillen inliet, maar ſloo
burgſche op, eyſchende alsnog de over ten ook met den Koning van Zweede een
WCT

H IS TO RIP E NZN IN GE N.
(1) Reſol.
der Staat.
Gener.

24 Febr.
1682.
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verweerend (1) Verbond, tot handhaaving
van den Nieumeegſchen Vreede, en lie
ten, door hunne Afgezanten van Citters en
van Beuningen, den Koning van Engeland
verzoeken, om, als zynde Middelaar ge

den Zweedſchen Koning, en de Vereenig- GJ HET
de
(4) Geweſten,
midsgaders
met de
#.pag.
perrynſche
en Frankiſche
kreytſen,
omOptot #
handhaaving van den Nieumeegſchen Vree- (#Holl.

weeſt van den laatſten Vreede, tot ſtand

de een ontzaglyk leger tegens alle de ge- #rt

houding van den zelven zyneachtbaarheyd
(2) Holl.
en magt by 't Franſche Hof te doen (2)
Merk.
1681. pag. gelden. De Keyzer ook, mids aan het Ryk
238.
geen mindere afbrek in de Elzas door Vrank

ryk op de gemelde wyze was toegebragt,

ſloot eene diergelyke verbindtenis (3) met 1682.

nen, welke dien zouden beſtaan te verbree-ico.

ken, aan den Opperryn in 't veld te bren
gen. Welke verbondmaaking aanleyding tot
het munten van deezen legpenning heeft ge
zº.'

geeven.

Onder den tak des Vreedes, tot wiens ſtandhouding de gemelde Verbonden waaren aangegaan,
ziet men, op de eene zyde, den Keyzerlyken Arend en den Zweedſchen of Nederlandſchen
Leeuw gezamentlyk de ſpeer der beſcherminge vaſthouden, wier rand dit omſchrift voert:

coNTRA IN FRACToREs. 1682.
TEGENS DE VREE DE BREEKERS. 1682.

Rondom het gekroonde wapenſchild van Spanje leeſt men, in den rand der andere zyde, dit
omſchrift:

GECTo1Rs POUR LE BUREAU DES FINANces.
LEG PENNING EN VOOR DE KAMER DER GELD MIDDELEN.

Dit gedrag der Staaten, hoewel de Fran- , wilde verblyven. En gelyk de ruſt van 't

ſche Afgezant zich des beklaagde, als of Keyzerryk, nietmin dan die der Spaan
(5) Holl.
Merkur.

zy zich daar door tegens zynen Meeſter #ſche Nederlanden, den Vereenigde Geweſt
hadden (5) verbonden, was echter de oor- , ten ter harte ging, deeden zy door hunne
zaak dat Vrankryk, 't gene op 't verzoek | Afgezanten aan 't F ranſche Hof hunne

uy

1681. pag.
243.

(6) zoo van Engeland als der Vereenigde |terſte poogingen , om dat daartoe te be

(6) Holl,

Geweſten de inſluyting van Luxemburg, weegen. Doch alles was vergeefſch, want
Merkur.
1682. pag. reeds (7) geſtaakt had, in den beginne zich het verklaarde, aan den Spaanſchen Ko
I 3.
ning, om wegens de afzonderlyke aannee
(7) Holl. eenigermaate bezadigder gedroeg, en eyn
Merk.
delyk betuygde de uytſpraak des geſchils ming zich volkomenlyk te uyten, geen
1682. pag. met Spanje aan den Koning van Engeland langeren tyd dan tot den laatſten (1o) van (ic) Holl.
28
(8) Holl. (8) te willen verblyven. Het Spaanſche Slagtmaand te geeven , welke naderhand #
Merk.
Hof, hoewel het tegens Vrankryk met de tot den vyftienden dag desjaarszeſtienhon- # Pas
1682. pag.
wapenen niet beſtandig was, was daartoe, derddrieëntachtig,
184.
en eyndelyk
tot 1683.
den laatſten van Oogſtmaand
des nog
zelfden
niet twyfelende of Engeland en de Veree
nigde Geweſten zouden uyt een gemeen jaars, verlengd wierdt. Naa't verloopdee
ſtaatsbelang hunne wapenen, ter behoude zes tyds, mids Spanje ondertuſſchen zich
niſſe van Nederland, by de zynen voegen, daarop geenszins verklaard had, uyt vree
-

geheel onwillig om zich vooreerſt daar op ze dat Vrankryk niet dan de verdeeldheyd,
(9) Holl.
Merk.

1682, pag.
203.

te uyten, doch verklaarde eyndelyk dat en door die weder den val van den Huyze
te bewilligen, by aldien de Franſche Ko van Ooſtenryk beoogde, waaren des zelfs
ning zyne geſchillen met den Keyzer en Nederlanden wederom het voorwerp van

zyne Bondgenooten (9) tegelyk daaraan) Vrankryks geweldenaaryen: zyne benden
F ff f z

trok

T

-

N E D ER L'A N D SC H E
I 68 3 • trokken (1) wydenzyd door 't Land, teer maand, een bevel alom liet afkondigen,
(THET en op den armen Landman, ſchreeven on om (3) gelyke vyandlykheden op den Fran E"
3 oo

I

Oll.

# betaalbaare brandſchattingen uyt, ſloopten ſchen bodem te bedryven, en voortaan ge- 1683, pag.
weld met geweld te keeren. Het gene ſe- ***
# pag der
huyzen,
ſchrikke
lykeonwilligen
verwoeſtingen
aan, rechtten
en bedorven,
met dert , naadat de Spanjaard de verzochte
2.OI.

een woord, het platte land ,

zooveel in

achtduyzend man van de Vereenigde Ge

haar vermoogen was. Dit wierdt zoo eu weſten ten onderſtand ontfangen had

vel by 't Spaanſche Hof opgenomen, dat de de , van eene volkome Oorlogsverklaa
(2)Holl. Markgraaf de Grana, die den Hertog van ring, en die weder van het in 't licht

#, Parma in de Landvoogdy (2) dier Gewes geeven van deezen gedenkpenning gevolgd

#* *ten was gevolgd, den twaalfden van Wyn

wierdt.

Het borſtbeeld des Spaanſchen Konings ſtaat , mids de gedaane oorlogsverklaaring, met reden

in 't harnas, op de voorzyde, in wier rand dees tytel tot omſchrift geleezen wordt:

CAROLUS II, De1 GR Aria HISPAN ARun ET
IN DIAR U M REX.

KAREL DE II, DOOR GO DS GE NA DE KONING VAN

SPA Nj E EN DE INDIËN.
De Spaanſche Leeuw, door eenen pyl reeds in den buyk zwaarlyk gequetſt, en door twee an
(4) Virg.

##

deren nogmeer gedreygd, zet zich, door de pyn gaande gemaakt , op zyne achterſte pooten
ter beſcherming met opgeſparden muyl en klaauwen tegens de aanvallers ſchrap , zooals het
bovengeſtelde randſchrift van den Mantuaanſchen (4) Heldendichter beveſtigt:
DOL OR ARM AT IN HOSTES.

D e s MARz Noo PT HEM TE WAPEN TEGENS

DE VrANDEN.
De Koning van Vrankryk, die de eerſte zich als een man van eer te willen verwee
verklaaring van den Spaanſchen Land
voogd, reeds als eene vreedebreuk opnam,
verboodt nietalleen zyne ingezeetenen de
geëyſchte brandſchattingen aan den Span
jaard te betaalen, maar deed ook zyne
krygsbenden, onder den Maarſchalk van

ren. Zulks de belegeraars genoodzaakt
waaren, des nachts tuſſchen denderden en

vierden der zelfde maand, de loopgraa
ven, onder het bevel van den Graaf Mau

levier Kolbert, te openen, midsgaders nog
twee aanvechtingen, de eene ter rechter

(5)Holl. Humieres, omtrent Leſſines (5) verzame hand van de Yperſche poort, en de andere

# len, en met de zelve, den tweeden van tegens een bygelegen bolwerk te beginnen.
# " Slagtmaand, Kortryk berennen: in wel Hoewel de bezetting zich manlyk droeg,
ke ſtad de Markgraaf van Wargnie, als zoo kon echter haar gering getal de buyten

oHoll. Stedevoogd, over eene zeer zwakke be
1erk.

werken niet naar behooren bezetten noch

zetting het bevel voerde, doch echter, ook beſchermen, invoege de Lyftrawan

# "*(6) op de gedaane opeyſching, betuygde, ten en 't Regement van Pikardië den vier
23O.
den
N

g)

H Is To R IP EN N IN GE N.
den 's morgens nietalleen zich reeds op de
voorſchuynste des bedekten wegs plaatſten,
maarook de gemeenſchap tuſſchen de twee
aanvechtingen zelve voltooiden. Dit en
dat het regement des Konings zich ook by
eene reduyt, en dat van Pfiffer tuſſchen

IIII. Boek.

3or

voet des bedekten wegs voortgezet. Ver- 1683.
volgens wierden twee beukeryen, de eene
van zeven, de andere van acht ſtukken ge
ſchuts, opgeworpen en daarmede het ſlot
zoo vinnig beſchooten, dat de bezetting,

den zevenden van Slagtmaand, met Ver
drag daaruyt naar Gent trok. Met dit be
(1) bedekten wegs handhaafde, was de oor- | komen voordeel vertoonden zich de Fran
het ſlot en de rivier tot aan den voet des

1) Holl.
erkur.

1683. pag.

zaak dat die van binnen des avonds omtrent | goizen ſedert voor Dixmuyde, 't

231 •

tien uuren in onderhandeling traden, de als zynde weynig geſterkt, en nog min met

gene,

poorten aan de Franſche en Zwitſerſcheben- i behoorlyke bezettinge voorzien, (2) zon- (2) Holi,
den inruymden, en volgens het gemaakte der grooten tegenſtand wierdt veroverd. #

Verdrag op het ſlot weeken: 't gene aan- Op deeze wyze geraakte Vrankryk in 't #**
ſtonds mede wierdt aangetaſt, zulks daar- # bezit van eene der (*) evenwaarden, die (*)Equiva
voortuſſchenden vyfden en zesden 's nachts, | hy door den Graaf d'Avaux , in verwiſſe- "t.

de loopgraaven, onder 't beleyd van den |ling der afhangelyke plaatſen, van Spanje
Graaf van Avejan en den Markgraaf van | geëyſcht had, en gaf dit gelegenheyd tot

Harcourt, wierden geopend en tot aan den 'het munten van deezen gedenkpenning.

ſt

Op wiens voorzyde, rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, in den rand tot omſchrift

32t E

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

LO DE WYK DE GROOTE, ALLE RCHRISTELTKS TE KONING.
Op de tegenzyde ziet men den Krygsgod Mars aan het nedergezeeten Spanje het Nieumeeg
ſche Vreedeverbond voorhouden, volgens 't welke Vrankryk van den Oudenburg van Gent, de
ſtad en Caſtelny van Aalſt, en van veele andere ſteden en plaatſen, als daarvan ten tyde des oorlogs
in bezit geweeſt zynde, en waarvan hy woordelyk geenen afſtand gedaan had, zich thans den ey
gendom toeſchreef. Waarom het randſchrift aldus luydt:
MARS JUS NEGATUM REPETEN S.
MARS HET GEWETGER DE RECHT WEDER ETSCHEND E.

Voorts leeſt men op den voorgrond :
*--*

CURTRACUM ET DIXMUDA CAPTA.
-

MDCLXXXIII.

-

KORTRTK EN DIXMUTDE GEWONNEN. 1683.

Vrankryk en Spanje aldus onderling in Vereenigde Geweſten ook het vermeerderen

vollen oorlog, en meeſt alle de andere Ge-) van hunne krygsmagt te vereyſchen. Op (3)ReſoL
buurvorſten zeer yverig bezig zynde met \ den voorſlag dan van
Raad van Staate, #t.
zich te wapenen, ſcheen de zekerheyd der zonde: Algemeene (3) Staaten een op- , #t.

#

III. Deel.

38 3
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e-

ge- 1683
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1683. geſteld ontwerp, om de landmagt door Yſſel, langs de nieuwgemaakte Haarlem
- eene werving van tienduyzend man te voet ſche trekvaart met het Spare, en langs de
en zesduyzend te paarde te verſterken, aan Zeyl, die eenigen willen eenen arm van
de byzondere Geweſten, om daarop hunne den ouden Ryn te zyn, met het Haarlem
toeſtemming in de Algemeene Vergadering mer meer, het Y, de Zuyder- en Noord
te brengen. Als men over dit nieuwe ont zee. En dat wel zoodaanig , mids de
werp in de Staatsvergadering van Holland naaſtgelegene trekpaden, dat de ſchepen,
(1) Holl, raadpleegde, waaren de (1) meeſte Leden, in weerwil van den tegenwind, zoo men
#
1683. ,,e,
pag hoewel alle geneygd tot het achtervolgen de Zeyl alleen uytzondert, op eene zeer
24z.

van den pas geſlooten Vreede, echter van gemaklyke wyze ſtedewaart konnen ge
gevoelen dat de zekerheyd des Lands de trokken worden. Om dit gebrek ook
verzochte vermeerdering van krygsvolk langs den Zeylkant te verbeeteren, kocht
vorderde. De ſtad Amſterdam nogtans, de Magiſtraat van Leyde van de eygenaars
bevreesd dat men daardoor in eenen nieu der langs de Zeyl leggende landen eenen

wen oorlog zoude bedraaid worden, was ſtrook lands ter breedte hier van zesen
van ſtrydig gevoelen, en geenszins, wat twintig daar van dertig voeten, en ter
moeite daartoe ook wierdt aangewend, tot lengte van eene goede uur gaans, doende
eenpaarigheyd van Beſluyt nevens de ande voorts ook tot gemeenſchap, behalven
re Staatsleden te brengen. Zulks eene eene kleyne, nog drie groote bruggen, en

(-)Holl. plegtige bezending derwaart (2)geſchiedde, tot veyligheyt dier landen, eene ſchey
Merk

om, waare het moogelyk, de Vroedſchap ſloot van acht of twaalf voeten langs het
begeerde toeſtemming over te haa ry- en jaagpad maaken en graaven; 't wel
len : maar de zelve was mede vruchte ke door een hek en poort, met ſtads wa
loos; onaangezien de Prins van Oranje pen verſierd, van den gemeenen weg aan
aan 't hoofd zoo van drie Heeren uyt de de Zeylebrug, over het Waſſenaarſche

# ** tot de

Ridderſchap als van de Gemagtigden der ſte tolhuys, is afgeſlooten: mids ieder ſchip,
den Dordrecht, Haarlem, Delft, Gouda, langs het gemelde jaagpad met een paard
Alkmaar, Hoorn, en Leyde bekleedde. wordende getrokken, naar gelange zyner
Welke laatſtgemelde ſtad, hoewel ze in grootte, doch nooit minder dan tien, en
het werven van de geëyſchte zeſtienduy nooit meer dan vyftien ſtuyvers voor trek
zend man bewilligd had, ook in dit jaar loon aan den Tollenaar, die het trekpad
geen mindere zucht tot het voortzetten in pacht en onderhoud heeft, moet be
van den Koophandel haarer inwoonderen taalen. De gedachtenis van welk nutbaar
betoonde te hebben. Want hoewel Ley werk ik op deezen penning vinde vereeu
de eene landſtad is, zoo heeft het nog wigd; die waarſchynelyk aan zulke Hee

tans gemeenſchap langs de Korbuloos ren van den Magiſtraat zal zyn gegeeven,
racht met de Maaze, langs Uytrecht met welke het opzigt over 't maaken van het
en Bovenryn, langs de Gouwe met den gemelde pad gehad hebben.

2.

i

Onder de wapenſchilden der vier Heeren Burgermeeſteren Johan van Veſaneveld, Ripperd van
(3) Acad. Groenendyk, (3) Johan van den Bergh, en Johan van Banchem, midsgaders der ſtad Leyde, ziet men
Regiſt.
de zelve
in 't verſchiet, en voorwaart, langs de Zeyl en het gemaakt jaagpad, een zeylſchip
pag. 2o.

##" door een paard, tegens den wind in, ſtedewaart trekken, nevens deeze ſpreuk, op de eene zyde:
*

*

MIN OR EST NON OM NIBUS UNA.

DEEzE EENE Is NIET MINDER DAN ALLE
-

DE ANDERE.
Zin

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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Zinſpeelende op de voorheen gemaakte trekpaden naar Haarlem en Uytrecht. Op de andere TT

zyde ziet men een koopvaardyſchip met volle zeylen, en voorwaart de ſcheepsvaart zinnebeeldig
afgemaald, die, ſtaande op eenen werreldkloot, in den eenen arm een ſchip, en in den anderen
eenen Hoorn des overvloeds vaſthoudt.

Voorts ſtaat zoo onder als boven:

NAVIGATIO. 1683.

SCHEEPSVAART 1683.

Waarlyk ſtrekt de zoo uyt als inland gezette Bewindhebbers, of hunne Erfgenaa
ſche Koophandel, gelyk hy de ingezeete men3der oude Maatſchappye,gebragt wierdt.
nen verrykt, ook daarenboven den Lan Welke, naa de Bewindhebbers der Amſter
den tot ſteun, indien op de in- en uytgaande damſche kamer gehoord, en 't verſlag van

waaren en goederen gemaatigde laſten ten den Heer Baar en andere hunner Hoog
voordeele van 't gemeen geheeven worden. moogendheden (7) Gematigden verſtaan (7) Reſol.
Met dit oogmerk was, door de Alge te hebben, eyndelyk goedvonden de Am- #t.
meene Staaten, in dit jaar beraamd, dat ſterdamſche en voorzittende kamer te be(1) Reſol.
derStaaten
Gener.

5 Maart
1683.

#

de Ooſtindiſche Maatſchappy aan in- en (1) veelen, voortaan zoodaanige orde te 168t.
uytgaande rechten wegens haare peper, ſtellen , dat alle de andere Bewindheb
nagelen, nooten, foeli, kaneel, en alle bers, die weezendlyk aldaar bezit en
andere verdere koopmanſchappen, voor de oefening in de hoedaanigheyd van Bewind
drie eerſtkomende jaaren, driehonderdduy hebbers, op hunner Hoogmoogendhe

zend guldens jaarlyks , mids de groote den brieven van (8) aanſtellinge, hadden, (8) Reſol.
aanwas van haaren koophandel, zoude

ook met en nevens alle andere Bewindheb- derStaaien

moeten opbrengen. - De Weſtindiſche bers dier ſtad zouden moeten worden ge- g#
integendeel, niettegenſtaande haare nieu lyk geſteld, op gelyken voet behandeld, 1681.
we oprechting, lag nog te quynen, en en buyten alle klagten gehouden. Dit
had dus ſedert haare vernieuwing, den verzoek wierdt met des temeer naadruks
(2)Kooph.
van Amſt.

pag. 464

(3) Reſol.
derStaaten

twintigſten (2) van Wynmaand des jaars voortgezet, dewyl 'er hoope (9) was dat (9) Reſol.
zeſtienhonderdnegenenzeventig, voor de 'er eerlang grootere uytdeelingen zouden #ten
eerſte maal ſlechts twee guldens van iedere geſchieden. En waarlyk wierden den eer- # #rt
honderd (3) aan de Deelgenooten van de ſten (1o) van Wynmaand des voorgaanden 1681.
emaakte winſten uytgedeeld.

En dewyl

jaars aan de Deelgenooten acht guldens #op

den tegenwoordige Bewindhebberen der

van iedere honderd uytgedeeld: invoege #a.

Gener.

18 Maart
1681.

nieuwe Weſtindiſche Maatſchappye , op de Bewindhebbers van Groeninge ende Pag,464.

geen vaſte wedde dienende, volgens het Ommelanden (want dat Geweſt had mede
achtentwintigſte lid der verleende voor eene Kamer in deeze nieuwe Maatſchappy
rechtsbrieven ſlechts tien van 't honderd

voor een negende deel (11) behouden) thans (rekoep

der uytdeelinge toekwam, en dat aandeel voor hunne wedde tienten honderd van de handel
dierhalven thans zeer gering ſtond te we
zen, hadden de

hen uytte deelen zesenvyftigduyzend #"
A# Bewindheb door
guldens ſtonden te trekken, en die daarom

(4) Reſol.

bers zich zelven de tiende part van de uyt deeze nieuwe Maatſchappy zelve als geen

der Staat.

gedeelde twee ten honderd, voor (4) vier kleyn ſteunſel des Lands, volgens deezen
negende deelen, die zy daarin hadden, gedenkpenning, beſchouwden: welke, mids
met uytſluytinge van de Bewindhebbers deeze eerſte groote uytdeeling in dit jaar op

Gener.

14 Jan.
1681.

Aitze
bevel gemunt is. Hoewel anderen willen,
G#2 zaaken van Gelderland, Uytrecht en Overyſſel, hun
van ſtaat midsgaders der ſteden Haarlem, Leyde, dat hy van een ſtuk gouds, door den Hoog
en oorl.

en Gouda (5) aldaar gezonden, tot zoo gezaghebber van de kuſt van del Mina aan

I. deel,

fol. 63.

groot ongenoegen der voorbygegaane, al de Bewindhebbers by uyterſten wille ach

U6) Reſol.

Ieen aanbedeeld, dat het daarover onſtaane tergelaaten, zoude zyn gemaakt, en onder

der Staat.
Gener.
28 Maart

1681.

eſchil onder het oog der Algemeene Staa de daarby bevoorrechte Bewindhebbers
van Groeninge en de Ommelanden omge
Krul, en ſedert door de buyten bewind (6) deeld geworden.
ten, eerſt door de Heeren van Heert en

Gggg z

Hoe.
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Hoe 't zy, immers ziet men, op de eene zyde, in 't verſchiet het ſlot S1NT GE o RG
DEL MINA, als blykt uyt den bovengeſtelden naam, wat voorwaart een koopvaardyſchip on

der zeyl, en in den rand dit omſchrift:

FULCRA NoN MINIMA. 1683.
GEEN GERINGE STEUNSELS. 1683.
T

Scheeps
togt der
Portug.
Van An InO

I447. tot

Deeze kuſt(1) is in 't jaar veertienhonderdeenenzeventig door Johan Santarem en Pedro Escovar,

##

beyde Hovelingen, en
Martyn Fernandes en Alvarez Eſtevan, voor rekening van
Fernando Gomez, Burger van iſſabon, ontdekt: zulks die daarby zeergroote ſchatten bekwam,
waarmede hy naderhand diende in 't
van Cepta, Alcacer, Arzila en Tanger, vervol
gens Ridder gemaakt, en met een wapenſchild beſchonken wierdt, voerende drie mooriaanshoof

##

#471. Pag- den op een zilveren veld, met den bynaam van del Mina. Sedert, teweeten in 't jaar tweeën
tachtig, is aldaar, op laſt van Don Johan, Koning van Portugal, (2) een ſlot, Sint Georg ge
Scheeps naamd, gebouwd, en door die kroon tot het jaar zeſtienhonderdzeven- of, gelyk anderen (3)
togt van
willen, achtendertig bezeeten geworden: als wanneer de Weſtindiſche Maatſchappy der Vereenig

84.

Diego

de Geweſten zich, den negenentwintigſten van Oogſtmaand, daarvan meeſter maakte, naadat zy

d'Azam

buja pag.
99.

(3) G.Bos
man de

twaalf jaar te voore, ten koſte van (4) vierhonderdeenenveertig der aanvalleren, onder het beleyd
van den Admiraal Andries Veron, dat te vergeefſch had laaten aantaſten.

Op de andere zyde des pennings ſtaat in 't midden Geo cT Ro 1E ER DE WEsT IND 1sc H E
CAME R VAN

GR o E NIN GE EN DE OM ME LAN DEN, en daarrondom de wapenſchil

ſcript. de

den van de Heeren Bewindhebbers Taminga, Johan Eeck, René Buſch, Gysbert Herman Rip
perda, Arnold van Nyveen, Samuel Emmius, Johan Julſinga, Geert Guys, Johan Dreews,
p#
ag. 48.
4) J. de
Gerard van Berge, Cebes Werumius, en Egbert Klant. Voorts leeſt men in den rand:
aat Ver
haal van

Weſtind,
fol,68.

SOCIET AT 1 s IND 1 AE OCCID EN T A LIs DIRECTORES
G RON 1 N GAE ET OM M EL AND 1 AE.

DE B E WIND HEBBERS DER WEST IN DISCHE MAATSCHAPP TE
VA N GROEN IN GE EN DE OM ME LAND EN.

Deeze Maatſchappy, dewyl zy op zoo Backorary en in andere plaatſen der Maat
veele kuſten, en met zooveel onderſchey ſchappye, nietalleen ongeoorloofden handel
dene Volken handelde, was veelmaals met gedreeven, maarook zich niet ontzien had

de andere koophandeldryvende Volken in
geſchil. Dus klaagde zy onder andere,
(s) Reſol. in dit jaar, (5) aan de Algemeene Staaten,
derStaaten
Gener.
hoedat in Wintermaand des voorgaanden
17 Aug.
jaars
op de Goudkuſt twee ſchepen geko
1683.
men waaren, het eene de Keurprins van
Brandenburg genaamd, met zesendertig
ſtukken gewapend, en behalven met zeſtig
matroozen, nog met veertig ſoldaaten,
onder't bevel van Mattheus Vos, eenen on
derdaan van den Staat, bemand, het andere

de Moriaan genaamd, en door eenen Phi
lips Peterszoon Blonk van Vliſſinge ge

den tuſſchen Axcem en Boutrou poſt te vat
ten, en zich gewapenderhand, tegens de ge

daane aantuyging (6) van haaren Hoogge

(6) Holl.

zaghebber Thomas Ernſthuyze, aldaar te

Merk.

pag
handhaaven. Dees Heer was den tienden van 1683.
249.

Grasmaand des voorgaanden jaars, onder 't
welbehaagen hunner Hoogmoogendheden,
door de Vergadering van tienen, en op eene
wedde van vyfhonderd guldens ter maand,
tot handhaaving der kuſten van Guiné, en
onderhouding der goede ordre en tucht,
tot die hooge waardigheyd verkooren, en
hem behalven de vrye tafel ook het voor

voerd, en welke beyde nzoo te Komany, deel der civetkatten, al het limoenſap op
die

H IS TO R I P EN N IN GE N.
die kuſt vallende, en andere voorrechten

'# Reſol.
er Staat.
Gener.

3Juny
1682.

IIII. Boek.

305

ze gewigtige bediening aldaar bekleedde, 1684. .

toegeleyd. Invoege der Staaten toeſtem dewyl hy den achtentwintigſten van Zomer
ming op deeze aanſtelling zynde (1) ver maand des jaars zeſtienhonderdvierentach
zocht, en van de zelve, naadat dit verzoek tig in het ſlot van del Mina, hoofdſterkte (2) G.
in handen van den Heer vander Elſt geſteld (2)dergeheele Goudkuſt,uyt het leevenge-# .
was, ook verkreegen, hy nog in 't zelfde rukt wierdt: van welk afſterven men de ge- #e
jaar derwaart vertrok, doch niet lang dee dachtenis op deezenpenning bewaard vindt. Pag, 48.

In 't verſchiet wordt het gemelde ſlot, en voorwaart een zittend kind gezien, 't gene, hebbende
den werreldkloot aan zyne voeten en leunende met den ſlinkeren arm op het wapenſchild der
Weſtindiſche Maatſchappye, met een pypje waterbellen blaaſt; onder dit Latynſche randſchrift,
op de eene zyde:

>

MEM EN TO MO RI.

GE DE NK TE STERVEN.
- -

Rondom zeven ſamengeſtrikte wapenſchilden, alle, mids het

# der kleuren, my onbekend,

leeſt men in den rand der andere zyde, dit Nederduytſche omſchrift:

TER GEDACHTENIS VAN DEN Hee R GENERAEL
TO MAS ERNSTHUYSE.

Gelyk de Weſt- zoo kwam ook de der hooge Regeeringe beluſt zynde om zoo
Ooſtindiſche Maatſchappy haaren Hoogge hachlyk bewind waar te neemen, wierdt
zaghebber, den Heer Kornelis Speelman,
te Batavië en in den aanvang van 't zelfde
jaar te verliezen. Dees Speelman, met
wiens opkomſte het geluk zeer gunſtiglyk
geſpeeld heeft, was te Rotterdam, den

aan Speelman het hooge beleyd van den Ma

kaſſarſchen kryg opgedraagen. Onbeſchry
velyk is't, welke krygskunde en dapperheyd
hy geduurende dees geheele oorlog, deed

blyken : want hy ſloeg den hoogmoedi

derden van Lentemaand des jaars zeſtien gen vyand nietalleen by alle voorvallen,

honderdachtentwintig gebooren, in zyne
jeugd tot verbetering zyns geluks voor Ad
ſiſtent uyt zyne geboorteſtad naar Indië
gevaaren, en zynde te Batavië eerſt alge

maar dwong ook den Koning van Makaſ
ſar zich eyndelyk zelf voor de hooge Re
geering van Batavië te moeten komen ver

nederen. Dus zeegepraalende in die Hoofd

meen Boekhouder , en ſedert Voorzitter ſtad zynde wedergekeerd, wierd hy eerſt

der Chineeſche Boedelmeeſters geweeſt,
wierdt hy in 't jaar zeſtienhonderddrieën
zeſtig Landvoogd van de kuſt van Choro
mandel, alwaar hy eene zonderlinge be
quaamheyd in 't boekhouden betoonde.
Binnen twee jaaren nogtans zag hy zig
(3) Valen terug ontbooden,over (3) eene zaak,die hem
tyn Beſchr.
van Ooſt
indië.
JV. deel

fol. 31o:

tot buytengewoonen, en ſedert tot gewoo
nen Raad van Indië aldaar aangeſteld, en

in het jaar zeſtienhonderdachtenzeventig
met het Algemeenbeſtierders ampt, zynde
het tweede van ganſch Indië, beſchonken.
Den dertienden van Bloeimaand trad (4)hy (4)valen:

in 't bezit van 't zelve, en queet zich zoo. E#
daanig dat men met recht twyfelt of hy #e"
doch de oorlog met den Koning van Ma daarin, zoo voor als naa zich, ooit zyns # #
kaſſar juyſt toen begonnen, en niemand gelyken gehad heeft. Eyndelyk de Heer"
veele moeite zoude veroorzaakt hebben :

III. Deel,

H h h h.

Ryklof

3o6.
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1684. Ryklof van Goens, Hooggezaghebber van eene maand, en achttien dagen bekleed
ganſch Indië naar 't Vaderland zynde ver heeft: mids hy in den ouderdom van ruym
trokken, zag hy zich tot dat hooge be vyfenvyftig jaaren , den elfden deezes
wind,den vyfentwintigſten van Slagtmaand jaars, volgens de getuygenis van deezen
des jaars zeſtienhonderdeenentachtig, ver gouden begraavenispenning, het ſtervelyke
heeven ; 't welke hy ſedert twee jaaren, aldaar kwam af te leggen.

NCORNELIS

M, LM A

ouverneur-generaa4
2% t_AW /667
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Ceſſoren

zet J/8 otterdam
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Op de eene zyde ziet men zyn gehelmd wapenſchild, evenals op de andere zyde dit opſchrift

geſteld:
TER GEDACHTEN IS

VAN DEN EDE LEN HEER CORNELIS SPEEL MAN,

GoUVERNEUR GENERAAL VAN HET NEDERLANDs INDIA:
GEBOREN TOT ROTTERDAM DEN r. MAART, 1628.
OVERLEDEN TOT

BATAvia

DEN 11. JANUARY ; 1684.

Deeze dood van den Hoofdbevelhebber ſieuw de vloot overviel,ja de zelve in veel

Kornelis Speelman was des te aanmerke gevaar en de onbekende baai van (4) Hey- (4)M Cra

lyker, mids ook de Heer Balthazar Bort, tan wierp, zoo had hy echter nietalleen het #"
Algemeen Beſtierder, en welke dus de twee geluk van zich uyt dien ongemeenen nood #
de bediening van ganſch Nederlands In te redden, maarook op de hoogte van Que
dië bekleedde, het leeven te Batavië op muy de tegens hem in zee gebragte vloot
den zelfden dag afleyde. Dees had voor der Chineezen, die omtrent tweehonderd
heen een zonderling beleyd en groote dap vyftig ſchepen ſterk (5) was, naadat er drie t;)M Cra

van in den grond geſchooten waaren, uyt #"

perheyd in de twee aan hem opgedraagene

zeetogten tegens Koxinga betoond : want zee te jaagen. In erkentenis van dit held- pag. 81.
hebbende met twaalf ſchepen het Gezant haftige gedrag, in beyde deeze togten

(*) Il Dul ſchap naar China, waarvan (*) hiervoor gehouden, is hy den vyftienden van Wyn- &##"
Jaksoi gemeld is, als Opperbevelhebber dier vloo maand des jaars zeſtienhonderdvyfenzeſtig #n
te derwaart gebragt, en by die gelegen

de zesde opperbeſtierder van Malakka 9#

heyd, den twaalfden van Oogſtmaand des aangeſteld, en drie jaaren daarnaa, den ##
jaars zeſtienhonderdtweeënzeſtig, eerſt de zesden van (6) Oogſtmaand, op uytdruk- (##len

kelyke aanſchryving der Heeren Zeven-Evan
#" Chittad, (1), en voorts nog zevenentwin Geweſt verheeven. Sedert vandaar te Ba- ##
# tig zoo groote als kleyne ſchepen (2) van tavië zynde gekomen, wierdt hy in 't jaar (3) Valen
# Koxinga op de Chineeſche kuſten vernield, zeſtienhonderdzeventig aldaar (7) Buyten- # #an
ſtad Sotia, ſedert den zeventienden van

(DM Cra- Slagtmaand des zelfden jaars ook die van tienen, tot eerſten Landvoogd van dat #

CZaDit-

-

-

"

e

#ar was hy in het volgende jaar met eene tweede gewoone Raad, en, naa dit ampt acht jaaren Qplijnd.
China.fol. vloote van zeſtien ſchepen, den zeven met veel toejuychinge bediend te hebben, # :
t#Dapper tienden van Zomermaand, andermaal van zelf Lid van den Gewoonlyken (8) Raad, (9) Valen

#, Batavië (3)derwaart vertrokken.

En hoe midsgaders voorzittend Hoofd van den Raad #van

#
China.
fol. wel een woedende ſtorm, den zevenden des (9) Gerechts. Doch eyndelyk de Heer Qpilind.
V.
I27.
van Herfſtmaand, voor de rivier van Hok Speelman van Algemeenen Beſtierder # #
-

-

-

-

Hoofd
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Hoofdbevelhebber van ganſch Nederlands draagen, doch die hy met eenen onver- 1684.
#"
Indië zynde geworden, zoo is aan den Heer moeiden yver tot zyn voorgemeld overlyyn be* __

D-

2

-

-

ſchryv van Bort , in 't jaar zeſtienhonderdeenentach den heeft waargenomen: van welk afſter
# tig , (1) die
en ongemeen ven de gedachtenis op deezen gouden be
fo 368 zwaare en moeijelyke bediening opge graavenispenning bewaard wordt.

#

NT

S
N

S

R

t

Op de eene zyde ſtaat des overleedens gehelmd wapenſchild, en op de andere dit Nederduytſche
opſchrift:
GE DAGT EN IS

VAN DEN EDEL EN HEER BALTHASAR BORT,
DIRECTEUR GENERAAL VAN NEDERLANDS IN DIA.

OBIIT 11. JANUARY AN No 1684,
OUD 58. JAR EN.

:

Met den aanvang van dit nieuwe jaar deeze maal de Vergaderinge te willen
waaren de ontſtaane verdeeldheden op het onttrekken. Over den byzonderen handel,

ſtuk der wervinge van degeëyſchte zeſtien

tuſſchen de ſtadAmſterdam en den Franſchen

duyzend man veeleer nog toe- dan afgeno Afgezant in 't geheym onderhouden, om
men.

Want het voorbeeld van Amſter

het werven van de zeſtienduyzend man te

dam, met zich daar tegens te verklaaren, beletten, welke daarin zeer wydloopig met
(:) Holl had niet alleen nog eenige (2) andere ſteden, alle zyne omſtandigheden gemeld wierdt,

#ns
86.

maar zelfs, hoezeer ook de Prins de be

ſtondt ieder ten hoogſte (6) verwonderd, (6) Holi:
geerde werving aanriedt, geheele Geweſten als zynde dit eene zaak, zoo ze inderdaad Merk",
met zich geſleept. Dus verklaarden de by waar was, ganſch ſtrydig met de grondwet-#* Pºk

Gº Hom zondere Staaten van Vrieſlandt en (3)Over ten des Lands, en het voorheen gemaakte"
Merk.

yſſel zich daar openlyk tegens. Die van Verbond van Uytrecht. Doch dewyl dit en

#* * Zeeland waaren onderling verdeeld , en
,(4) Holl.

Merk

kel ſchryven des Franſchen Afgezants geen
de Gemagtigden (4) van Middelburg we volſlaagen bewys tegens de ſtad Amſterdam
derſpraaken de Beſluyten, die de andere was, zoo deeden de Staaten van Holland,

# Leden der Vergaderinge mogten neemen.
86.

tot uytvorſching der waarheyd, alle de

Doch in 't midden deezer beweegingen papieren der Amſterdamſche Gemagtigden
viel 'er eene zaak voor die geen minder (7) verzegelen. Zwaarlyk ſtiet zich hier- (7)Holl.
gerucht dan groote gevolgen veroorzaakte. aan
ſtad,
als meenende
daar- #ng,B•
doordiehetmagtige
gaſtvrye
recht
der Gemagtig-#**

Den zeſtienden van Sprokkelmaand leverde

# de Prins van Oranje, in de (5) Staatsver den ter Dagvaarte te zyn geſchonden (8): (8) Holl

# gadering van Holland zynde gekomen, ee invoege zy weygerde eenigen uyt haare Merk"
#s. nen ontſyferden brief, door den Graaf Vroedſchap ter Vergaderinge te zenden. #84 Pag:
d'Avaux aan den Franſchen Koning ge De Graaf d'Avaux eyſchte ondertuſſchen *
-

ſchreeven, en door den Spaanſchen Land met veel naadrukszynen (9) onderſchep- (o) Holl:
doch ziende
dienpoogde
aanſtonds
Merk. P13,
voogd onderſchept aan die Grootmogende ten
doorbrief
den terug;
druk gemeen
gemaakt,
hy #t
Vergadering over, naa dat men op des
Prinſen verzoek, vooraf de Gemagtigden in een tweede geſchrift nietalleen de gebrek
van Amſterdam verzocht had, zich voor lykheyd der ontſyferinge aan te toonen,
Hh h h z

maar
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1684. maarook wegens de in geſchil zynde wer men, wierdt veelmaals (5) in de Holland- (5) Holl.
T ving aan zynen Meeſter niet naar de waar ſche Staatsvergadering geraadpleegd, of M##
1684. pag.
#" heyd(t)doch ſlechts zoodaanig geſchreeven niet dienſtig waare tot het onderzoek der ##
# pas te hebben, dat hy, indien er een zoodaa verzekerde papieren te treeden. Maar de- 69.
36 enz. zich
nig geheym
onderhoud
verſtand van
en was, | wyl die van Amſterdam zich met al hun
41 •
mogte belooven
den Franſchen
-

-

-

vermoogen daartegens kantten , ja den
Koning tot zyn bedoelde oogwit te zullen tweeden van Zomermaand een Beſluyt
konnen overhaalen. Dit nu, het zy waar,

het zy valſch , maakte ten minſte zeer
groote doch verſchillende beweegingen ,
naar maate ieder van de waarheyd dier on
derſtellingen kwam te oordeelen. Die van
Amſterdam zonden, den negentienden van
(1) Holl. Sprokkelmaand, een uytgebreyd (2) ver
Merk.
1684. pag. weerſchrift tot wederlegging der verſtand
3 I,32,33, houdinge, in den brief des Franſchen Af
34
gezants gemeld, aan alle de ſteden van
) Holl. Holland: het welke van een tweede (3),
#

naamen (6), van, ingeval hen de verze- %,
gelde papieren niet ongeopend weder wier-1684 pag.

den ter hand geſteld, in 't vervolg niets ***
tot den Staat van oorlog te zullen opbren
gen, zoo naamen eyndelyk de Staaten van

Holland een Beſluyt, om tot de ontzege
ling en wedergecving der in beſlag geno
mene papieren, tot herſtelling der ont
beerde ruſte, te treeden ; 't gene dan

(7) ook den vierentwintigſten der zelfde ºe"
maand geſchiedde. En ofwel in der daad

#en

1684. pag. door den Heer Paats, Raad in de Vroed de ruſt hierdoor herſteld wierdt, zoo *57
41 CR 47.

(4) Holl.
Merk,

1684. pag
74

ſchap der ſtad Rotterdam, mids die ook
in den brief als medepligtig gemeld ſtond,
wierdt gevolgd. Onderwyle dat over deeze
tedere zaak verſcheydene geſchriften zoo
voor als tegens, en onder anderen een (4)

heeft men echter, mids door de voori
ge geſchillen de boot van Staat zich op de
klip der ontſtaane oneenigheden ſcheen
te berſten te zullen ſtooten, daarop dee

op den naam van Philalethes, uytkwaa

VCIl.

zen gedenkpenning zien in het licht gee

De eene zyde vertoont eene boot, wordende in 't midden eener zeer onſtuymige zee voortge
roeid, en zynde in groot gevaar van door een ſchrikkelyk onweeder, vermengd met hagel, don
der, en blixem, tegens eene naby zynde klip verbryzeld te worden, vermids eenige der bootsge
8) In Bel- zellen, in plaatſe van tot eyge behoudenis de handen aan 't werk te ſlaan , onderling in zeer heevig
# ju#, ſpreuk
geſchil van
Waaroms indaarboven,
zyn:,,
om henwordt:
het dreygende gevaar voor oogen te ſtellen, deeze
cap.io.
(8)Salluſtiu
den rand geleezen
M

DISCORDIA RES MAXIMAE DILABUNTUR.
DOOR TWEEDRAGT VERVALLEN DE GROOTSTE ZAAKEN.

En dewyl 'er geen grooter tweedragt dan een volſlaagen oorlog is, leeſt men op den voorgrond
dcezen wenſch:
DA NO BIS PACEM IN DIEBUS NOSTRIS.

GEEF ows VREEDE IN oNzE DAGEN
Op de andere zyde vertoont zich een feſtoen van verſcheydene voor- en tegenſchriften, blaau

we boekjes, en hekeldichten,
ſtaat:

die in menigte alom door 't Land vloogen. Waarboven

-
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am- *

DE NIHILo NIHIL FIT NEC DICITUR.
VAN NIETS KOMT NIETS EN WORDT NIETS GEZEGD.

Voorts leeſt men tuſſchen den opgeſtrikten riſt dier geſchriften benedenwaart:
AMICUS PLATO, AMICUS SoCRATES, SED
MAGIS AMICA VERITAS, 1684.
PLATO IS MYN VRIEND, SO KRATES IS MrN VRIEND,
MAAR NOG MEER IS DE WAARHETD MY NE

VRIEND IN. 1684.

Gelyk deeze huyslyke verdeeldheden het door de groote ſteylte van de rots aan
den Staat verhinderden bequaame beſluy de andere zyde onmoogelyk was, dat de
ten, tot redding van de in gevaar zynde belegeraars langs twee kanten, de eene
Spaanſche Nederlanden, te neemen , zoo naar de kappel van de Lievevrouw der ver
zetteden zy integendeel den Franſchen trooſtinge, de andere naar 't Paffendaal

Koning aan, om den aanſlag tegens Luxem

des avonds van den achtſten van Bloeimaand

burg, dien hy in 't voorgaande jaar, op 't de loopgraaven openden, en driegroote beu
eendragtig verzoek der Staaten, geſtaakt keryen op de bygelege hoogte ſtichtten. Die
had, thans, mids hunne blaakende twee vanbinnen hiervan verwittigd gaaven o
dragt, ten voordeele zyns Ryks in 't werk de werklieden onophoudendlykvuur,deeden
te ſtellen. Dus vroegtyds al het noodige met eenige ruyterye eenen uytval, en eerſt
tot de uytvoering van dit voorneemen op een gedeelte van de voorſtad van (3) Paffen- (3) Holl,
k.
de grenzen hebbende laaten vervaardigen, daal; doch eerlang ook het overige in # pag:
zakten zyne benden naar Kondé af, wer brand ſteeken. Desonaangezien volhard- 197.
waart de Koning zelf, met het geheele den de belegeraars in hunne werken, daal
Hof, (1) den dertigſten van Grasmaand den des nachts naa den dertienden in den
aankwam. Hier benoemde hy verſchey bedekten weg, maakten zich twee dagen
dene Veldoverſten, die ſtaande de veldtogt daarnaa meeſter van twee reduyten, en des
het bevel zouden voeren, en hebbende, morgens op den zeſtienden van den geheelen
onder 't beleyd van den Heer van Renty, bedekten weg zelf. Sedert het eene en an
eenige benden naar 't Luxemburgſche , in dere der nog overige werken hebbende ver
ſchyn of zy zich met de Keulſche volken overd, zoo traden de belegerden wegens 't
zouden vereenigen, laaten afzakken, ver overgeeven der ſtad, denderden van Zo
ſtond men eerlang te Bruſſel, dat zyneben mermaand, in onderhandeling. Het Wer
den Luxemburg zelf, Hoofdſtad des Ge drag wierdt den volgenden dag gete
weſts berend hadden, waarin de Prins van kend, en Luxemburg door de Spanjaards,
Chimay het bevel voerde. Deeze ſtad legt die dcn zevenden, nog dertienhonderd
op eene zeer hooge rots, en wordt byna man (4) te voet, en vyfhonderd ligtge- (4) Holl.
geheel met de rivier de Elze omvangen. | wapende ruyteren ſterk, daaruyt trok- #s,
Vier bolwerken, eene diepe gracht, mids ken, volgens 't gemaakte Verdrag aan 211.
gaders verſcheydene halvemaanen, ravely de Franſchen overgeleverd. Welke weſtad,
nen, en een (2) bedekte weg, alle uyt de gens 't winnen van zoo
-

-

#

rotſe gehouwen, dekken der zelver Weſter die hunne grenzen nu volkomenlyk dek
gedeelte, 'tgene met de rivier niet omringd # deeze drie penningen gemaakt heb
is. Echter was 't aan deeze zyde, mids

III. Z)eel.

CI).

ii i i

l. De
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I. De eerſte, dien ik nergens dan in de penningkaſſe van den Heer Herman Vos in 's Graavenhaa

ge gezien heb, voert op de voorzyde, rondom 's Konings ſierlyke beeldenis, tot randſchrift dee
zen zynen gewoonlyken tytel:
LUDO VICUS MAGNUS, REX

CHRISTIANIssIMUs.

LODEW2 K DE GROOTE, ALLER CHRISTELTKSTE KONING.

Op de tegenzyde wordt de Geruſtheyd, naar de verbeelding der Ouden op haare hand leunen
de, en, om de gelegenheyd der gewonne ſtad uyt te drukken, op eene rots zittende vertoond:
zy
eene Muurkroon in de ſlinker hand, terwyl de rechter arm op een ſchild ruſt, waar

#

op itaat:

-

SECURITAs PRovINCIARUM.
DE GERUSTHETD DER LANDSCHAPPEN.

Want het was aan deezen oord, dat het Franſche ryk, voor de geduurige uytloopen der Spaan
ſche buytzoekeren by gebrek van de noodige veſtingwerken, totnogtoe hebbende open gelegen,
nu geſlooten en verzekerd was, volgens dit bovengeſtelde randſchrift:

ULTIMO AD IT U HOSTIBUS INTERCLUSO.

DE Urz'ERSTE roEGANG DEN VrANDEN
AFGES NEED EN.

En eyndelyk, om te doen verſtaan waardoor dit was te wege gebragt, leeſt men nog op den
voorgrond dit opſchrift:
LUCEMBURGUM CAPT U M. AN No M DCL XXXIV.
JUN11 VII.

LUXEMBURG GEWONNEN. IN 'z JAAR 1684: DEN 7.
VAN ZOMERMAAND.

. II. Kley
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II. Kleyner is de tweede, hebbende de beeldenis des Franſchen Konings op het voorſtuk met
de ſlinker zyde naarbuyten, voorts den eerſten in alles gelyk: en vereyſcht daarom geen nadere be

ſchryving.
III. De laatſte voert wederom het kopſtuk des Franſchen Konings, doch met de rechter zyde
naarbuyten gekeerd, op de voorzyde, omringd met deezen zelfden tytel:
LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISS I MUS.
LODEWrK DE GROO TE, ALLE RC HR IS TEL rKSTE KON ING.

Op de rugzyde ziet men wederom de Geruſtheyd op cene rots gezeeten, welke in de ſlinker
hand eene Muurkroon houdt, en met denzelfden arm op het wapenſchild van Luxemburg leunt,
onder dit randſchrift:
SECURITAS PROVINCIARU M.

DE GERUSTHE YD DER LAND SC HAP PEN.

Voorts leeſt men op den voorgrond dit opſchrift:
LUCEMBURGUM CAPT U M. MD CLXXXIV.

LUXEMBURG IN GENOMEN. 1684.

De Franſche Koning wel voorziende hoe tig beſluyt,ten naadeele zyner ontworpene
diepen indruk het aantaſten van Luxem voorneemens brengen, had door zynen (1) (1) Holl.
burg op de reeds door vrees gaande geraak

Afgezant den Graaf d'Avaux, met den aan Eras.

te gemoederen zoude maaken, en beducht vang van (2) de inſluyting dier ſtad, den #”
of niet de daardoor opgevatte bekomme Vereenigde Staaten doen bekend maaken; E.#ol.
ring de onſtoke tweedragt zoude heelen en dat hy dit beleg met geen ander oogmerk, iſ .
de verſchillende gevoelens tot een eendrag ondernam, dan om den Vreede, waarvan *
I ii i 2.
hy
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1684. hy het ontwerp had overgegeeven, te lig men. En hoewel hunne Hoogmoogendhe
- ter ingang te doen vinden: met betuyginge den betuygden geen de minſte hoope te heb
dat byaldien de Spaanſche Landvoogd die ben van den Spaanſchen Koning tot het
ſtad, benevens veertien of vyftien omleg afſtaan van Luxemburg (3) te zullen kon- E#"
gende dorpen, aan de kroon van Vrankryk nen brengen, zoo verklaarde de Franſche 1684, pag.

wilde afſtaan, zyn Meeſter alsdan bereyd Afgezant echter in eene nadere onderhan-'9°
was, om nietalleen Dixmuyde en Kort deling aan de Staatſche Gemagtigden geens
ryk , benevens een groot getal dorpen, zins den geſtelden tyd van vyftien dagen,
wederom te geeven, die hy door de be gelyk het gerucht wilde, verlengd maar in
wuſte afhangelykheyd ſedert den Nieu tegendeel, om naa den twintigſten niets
# Holl meegſchen (1)Vreede met zyn Ryk had ver te moogen ſluyten, ja bereyds tot andere ,
I

#ns

I9O.

eenigd, maarook om met den Spaanſchen eyſchen, by 't verſchynen van dien (4) #"
Koning een Beſtand of wapenſchorſing van dag, bevel van den Koning ontfangen te 1684, pag.
twintig jaaren in te gaan en te ſluyten. En hebben. En dewyl de Franſche Afgezant, '99.

dat wel met bedreyginge, zoo de Staaten ſedert het overgaan van Luxemburg geen
voortvoeren met hunne benden zich naar 't langeren uytſtel aan Spanje, doch ſlechts
welgevallen van Spanje te doen gedraagen, zes weeken aan de Vereenigde Geweſten
van de ſchepen, goederen , en koop wilde geeven, byaldien zy aanſtonds met
manſchappen hunner Onderdaanen in be den Koningzynen Meeſter in eene verbind
ſlag te zullen laaten neemen , ja hen als tenis traaden, hun krygsvolk verbooden
zyne verklaarde vyanden aanzien en han iet vyandlyks ondertuſſchen te pleegen, en
delen. Ondertuſſchen die ſtad wordende beloofden , zoo de Koning van Spanje
aangetaſt, ſchreef de Franſche Afgezant ſe weygerde zich binnendien(s)tydden voor- &#on.
dert nog, op eene zeer laatdunkende wyze, geſchreevene voorwaarden te onderwerpen, i33, pag.
(z) Holl. den tyd van (2) vyftien dagen, gerekend hunne benden dan uyt zynen dienſt terug *14.
Merk.
naa de overgaave dier ſtad, den Vereenig te roepen, zoo heeft dit hoogdraavende ge
1684. pag.
de Staaten voor, om eyndelyk op den voor drag, waardoor hy de werreld als de wet
198.
heen gedaanen voorſtel zyns Meeſters, het ten voorſchreef, aanleyding tot het maa
zy alleen, het zy nevens Spanje en de o ken van deeze twee penningen gegee

verige Bondgenooten, hun beſluyt te nee

ven.

I. Op de voorzyde van den eerſten ziet men de ſtad LUXEMBURG, met het Fran
(6)Holl.
fche
vendel beplant, in den eenen, en de ſtad (6) GENUA ('t gene in dit jaar mede voor
Merk.
1684. pag. viel) door eene vloot, omdat de Franſche Koning zich van dien Staat beleedigd achtte, in den
216. enz. anderen hoek uyt zee gebombardeerd. Voorwaart ſtaat hy zelf in Koninglyk gewaad, doende de
ganſche werreld op 't punt van zynen degen, en naar 't wyzen van zynen vinger, draaijen, onder
-

dit hoogmoedige randſchrift:

QUOD LIBET LICET. 1684.

W.
AT"

H IS TO R IP EN N IN GE N.

IIII. Boek.
War Mr LUsz srAAz Air VRr 1684.

313
1684.

Op de tegenzyde ziet men vanachter een gordyn, 't gene met Franſche lelien bezaaid is, eenen
arm te voorſchyn komen, wiens hand, benevens eenen blooten degen, eenen Olyf- of Vreedetak
vaſthoudt, boven dit opſchrift:
EL IG E.
VE R KIES.

II. Het kopſtuk des Franſchen Konings ſtaat op de voorzyde van den tweeden, omzoomd met
deezen tytel tot randſchrift:

LUDO VICUs MAGNUS REx.
KONING LO DE W1 K DE G Roo TE.

Boven het Franſche wapenſchild, ziet men wederom de ſtad Luxemburg in 't verſchiet, op de rug
zyde, en van achter een diergelyk gordyn een en arm, met eenen bloot en degen en eene ſtokbeurs in
de hand, te voorſchyn komen, onder dit verſchillende randſchrift:

-

FER R. O ET AU R O.
DOOR STAAL EN GO U D.

Deeze verklaaring des Franſchen Ko
nings, de verdeeldheyd der Bondgenooten,
en dat Spanje niet in ſtaat zynde om den
begonnen oorlog met de hoope van eenen
goeden uytſlag te vervolgen, echter tot
nogtoe de minſte opening tot bylegging
der geſchillen niet gedaan had, op 't ver
trouwen dat de Vereenigde Geweſten, hoe
zyne zaaken ſlechter liepen, zich des te
meer zouden verpligt vinden, om het by
te ſpringen, waaren eyndelyk de oorzaak

en het afhandelen zyner geſchillen met
Vrankryk in de handen des Keyzers te ſtel
len. Zulks door de bemiddeling van de
Gezanten dier Majeſteyt het aangebooden
twintigjaarige Beſtand van den Franſchen
met den Spaanſchen Koning, den tienden
van (4) Oogſtmaand, evenals ook dat van (4)
Holl.
Merk.
den Keyzer en het Ryk (5) zelf te Regens 1684 pag
burg getekend wierdt. Het was echter 247.
(5) Holl.
niet voor den dertienden van Herfſtmaand, Merkur.
-

-

dat de bekrachtiging des Spaanſchen Ko- #g.
25 I•

dat de Vereenigde Staaten, den vierentwin nings op dit geſlooten Verbond te Bruſſel
(1) Holl.
Merkur.

1684. pag.
231 •

tigſten van (1) Zomermaand, een Beſluyt aankwam, die aanſtonds naar Regensburg
naamen, om een twintigjaarig Beſtand, wierdt gezonden, en aldaar tegens de Fran
hen door den Franſchen Afgezant uyt ſche op de vereyſchte wyze uytgewiſſeld.
den naam zyns Meeſters aangebooden, Van 't welke de Graaf d'Avaux den (6) vyf (6) Holl.
ten beſte van hun Land aan te vaarden. den van Wynmaand den Vereenigde Staaten Merk.

Invoege het Verbondſchrift eerlang wierdt by ingeleverd geſchrift kennisgaf, niet twy- 2.53
ºa Pas
opgeſteld, en den vyfden (2) dag daarnaa
Merkur.
in
dat vertrek van 't Hof in 's Graavenhaage
1684. pag.
ondertekend, 't welke daarvan tot den huy
24 I •
digen dag alsnog den naam van de Treveska
(2) Holl.

mer heeft behouden. Veel moeite had het

(3) Holl.
Merkur.

in, eer het getroffen Verbond door de by
zondere Landſchappen wierdt goedgekeurd
en bekrachtigd, mids verſcheyden der zel
ve ook de geſchillen tuſſchen den Prins
van Oranje en den Koning van Vrankryk
daarin wilden afgedaan en (3) ver

#

effend hebben.

Spanje ondertuſſchen ,

1684. Pag.
242 •

ziende zich door 't ſluyten van dit Verbond

van de hulp der Vereenigde Geweſten ver

felende of hunne Hoogmoogendheden zou
den zeer vernoegd weezen, met door hem

te verſtaan, dat tot voltrekking van dat
groote werk des Vreedes, aan 't welke zy
lof- en nutlyk hadden gearbeyd niets meer
kwam te mangelen. En waarlyk of wel
Vrankryk tot naadeel der Spaanſche kroone,
daar by geen kleyn gewin deed, bleef ech
ter de ruſt van Europa, die alom groot ge
vaar liep, daar door immers voor eenige
jaaren verzekerd. Invoege men, zoo in
Vrankryk als in Nederland, wegens het
ſluyten van dit twintigjaarige Beſtand, de
volgende gedenk- en legpenningen heeft

ſteeken, beſloot hun voorbeeld te volgen, zien in 't licht geeven,
'III. Deel.
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1684.
wem-

/

ET CAVSAET MILITE SVPERIOR

LVCEMBVRGO SVRACTO
IMMORTALEM
|| | | |

|

|

A QvAM ARMIs NACTvs EST GLORIAM |
A coNcEssA1TERvM EvRoPAE //
STRANQVILL
ITATE cvMvLARrt%
N
//

I. Rondom het geharnaſte borſtſtuk des Franſchen Konings, 't gene op de voorzyde van den eer

ſten gezien wordt, leeſt men in den rand deeze tytels:
LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

LODEWrK DE GROOTE, ALLERCHRISTELTKS TE KONING. O
-

Up
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Op de tegenzyde ziet men eene gevleugelde Overwinning, die, zettende den eenen voet op de 1684.
geheele werreld, met de rechter hand den Vreedeſtaf van Merkuur, en met de ſlinker cenen Lau- T"
rierkrans houdt, onder dit bovengeſtelde randſchrift:
-

JUSSIT QUIES CERE.
zr HEEFT ZE GE Boo DEN TE RUSTEN.

Door 't ſluyten van dit twintigjaarig Beſtand, waarom op den voorgrond ſtaat:
IN DU CIAE. 1684.
BESTAND 1684.

II. De tweede heeft het zelfde voorſtuk, en, op het ruggeſtuk, onder de ſchaduwe van eenen Lau
rierboom de Godin Pallas, op eenen ſtapel wapenen zittende verbeeld, belend met dit boven
geſtelde randſchrift:

-

INDU CIAE AD XX AN NOS DATA E.

HET BESTAND VOOR zo. j AAR EN GE GE EVE N.

Voorts ſtaat onder die verbeelding, op de voorzyde en tot volmaaking van den zin:

VIRTUTE ET PRUDENTIA PRINCIPIs. 1684.
w

Door 's Vorsz EN DAPPER HErD EN
VOORZIGTIGHE TD. 1684.

III. De derde, die den zelfden tytel, doch 's Konings beeldenis met de ſlinker zyde naarbuy
ten gekeerd op het voorſtuk voert, heeft op het ruggeſtuk geene verbeelding, maar alleen dit
langwylige opſchrift:
QUOD BELLO AB HISPAN IS LACESSITUS,
ET CAUSA ET MILITE SUPERIOR,
LUCEMBURGO SUBACTO IMMORTAL EM,

QUAM ARMIS NACTUS EST, GLORIAM,
CONCESSA ITERUM EUROPAE TRAN QUILLITATE
CUMULARIT. MD CLXXXIV.

WEGENS DAz Hr, VAN DE SPANJAARDS MET DEN
OORLOG ZTCNDE AAN GE RAND,

HOE WEL DIE IN RECHT EN KRTGS MAG2T
O VERTREFFENDE,

EN LUXEMBURG GEWONNEN HEBBENDE,
Z rNE ONS TERVELTKE GLORI,

DIE Hr DOOR DE WAPENEN VERKREEG EN HAD,

Doo R DE RUST WEDEROM AAN EUROPA TE SCHENKEN,
HEEFT VERMEER DE RD. 1684.
Kk k k 2

.
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1684. IV. De voorzyde, van den vierden voert 's # kopſtuk, omvangen met zynen gewoon
- lyken tytel, en zit wederom de Godin Pallas onder haaren (1) Olyfboom, doch in eene andere
geſtalte, op de rugzyde, onder deeze woorden:
VIRTUS ET PRUDEN TIA PRINCIPIS.

DES VORSTEN DAPPERHEYD EN VOORZIGTIGHEYD.

, Voorts, om te doen bevatten waarin die hoofddeugden beſtaan, leeſt men tot meerdere ophel

dering op den voorgrond dit opſchrift:
INDUCIAE AD VIGINTI ANNOS DATAE. MDCLXXXIV.
HET BESTAND VOOR TWINTIG JAAREN GEGEE VEN, 1684.

V. Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings ſtaat, op de eene zyde van den vyfden, die een
legpenning is, dit Franſche randſchrift:
LOUIS LE GRAND, ROY DE FRANCE.

LODEWTK DE GROOTE, KONING VAN VRANKR rK.
(1) Ou-

Op de andere zyde wordt de Geruſtheyd, volgens de (1) verbeelding der oude Romeynen,

daan R. zittende vertoond, onder dit randſchrift:
Moog. .
Pag- 347e

LE REpos sUIT LA victoIRE.

I. In de Vereenigde Geweſten, die de eerſte in het aanneemen van het Beſtand geweeſt waa
ren, zyn deeze twee penningen te Amſterdam gemaakt, op de voorzyde van wier eerſten Vrank

ryk, in de gedaante van eenen Krygsheld, als kennelyk door de drie Leliën die op zyne ſchouder
gezien

l
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gezien worden, naaſt eenen altaar, waarop de ſchepters van den Keyzer, Vrankryk, en Spanje 1684.
leggen, verbeeld ſtaat, geevende de keur van het Oorlogszwaard of den Vreedetak aan Spanje, -"
't gene eveneens uytgebeeld met de rechter hand den Vreedetak aanneemt, en met de ſlinker
zyn wapenſchild houdt. Op den voorgrond ziet men den Keyzerlyken Arend, als door wiens be
middeling het Beſtand was uytgewerkt, eene ſlang met zynen bek dooden, en in den bovenrand
leeſt men deeze woorden tot opſchrift:
DUBI IS PR.AE LATA TRO PHAE IS.
BOVEN DE ONZE KE RE OVERWINNING EN GESTEL D.

Tuſſchen twee altaaren, op wier eenen een brandend vuur en op de andere eene ſtokbeurs ge
zien worden, ſtaat de Amſterdamſche maagd met haare Keyzerlyke kroone op 't hoofd, en voe

rende den Hoed van Vryheyd op eene ſpeer, onder dit bovengeſtelde randſchrift, op de tegenzy
de:

CONSERVAT UTRAMQUE.
ZT BEHOUDT ZE BETD EN.

Te weeten, de vryheyd van den Godsdienſt en Koophandel. Waarom ook in 't verſchiet eeni

ge koopvaardyſchepen in eene bedaarde zee onder zeyl gezien worden. Voorts ſtaat zoo op de
voetſtallen der altaaren, als op den voorgrond:
ANNO 1684, IN DUCI IS XX. ANN o RU M PACT IS.
Doo R EEN BESTAND VAN TWINTIG JAAR EN, IN 'T JAAR
1684., GETROFFEN TE HEBBEN.
II. De Godin Pallas, welke den Oorlogsgod Mars vertreedt, ſtaat op de eene zyde van den
tweeden, tuſſchen een ongebreydeld paard en eenen altaar, in wiens vuur eene ſlang verbrandt,
en houdt in de eene hand een Romeynſch legerteken, en in de andere drie ſchepters van den Kcy
zer en de Koningen van Vrankryk en Spanje, tuſſchen dit om- en opſchrift:
UT

SUPERET

COMMUN E

MA LUM.

IN DUCIIS FACT IS. M DCLXXXIV.

OP DAT zr HET ALGEMEEN E QUAAD TE BoVEN Ko ME.
HET BESTAND 1684. GESLOOT EN.
Tuſſchen den Nyd en den geboeiden Oorlogsgod, ſtaat op de andere zyde de Amſterdamſche
maagd, welke, beſcheenen van een Hemellicht, in de eene hand eenen Olyftak, en in de ande
re

#eur van Merkuur houdt, benevens deeze ſpreuk, als een vervolg van 't voorgaande

randſchrift:

DEscEN DIT oLYMPo.
IS ZE VAN DEN HEMEL GEDAALD.

In de Spaanſche Nederlanden, die wel meeſt by 't ſluyten van dit Beſtand verlooren, is ſlechts
III. Deel.
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1684. dees eene legpenning gemaakt geworden. Welke binnen een ſlangerond, op de voorzyde, eenen
-me

ſtapel van allerhande wapenen vertoont, en in den rand dit omſchrift voert:
AETERNUM CORONATA MAN EBUNT 1684.
Z2 ZULLEN EEUWIG GEKROOND B L2TVE N. 1684.

Op de tegenzyde, die met het gekroonde wapenſchild van Spanje beſtempeld is, ſtaat in den
rand dit omſchrift te leezen:

GECT o 1 Rs DU BUREAU DES FINAN CES.
LEG PENNING EN VAN DE KA MER DE R GELD MIDDEL EN.

Niet zoodra hadden de Vereenigde Staa Heer del Val aan den Franſchen Koning
ten het aangebooden Beſtand aangevaard, naar Parys wierdt gezonden, om, waare

6) Holl of zy lieten door hunnen (1) Afgezant 't moogelyk, eenen merkelyken afſlag in
Merk.

den Heer van Sterrenberg den Franſchen de voorheen uytgeſchreevene brandſchat
# * Koning op het naadruklykſte verzoeken, van tingen, die wel zesennegentig tonnen ſchats
zynebenden, zoo niet terug uyt de Spaan beliepen, te verwerven. Maar wat vlyt
ſche Nederlanden te trekken, ten minſte

hy ook aanwendde in den erbarmelyken

te verhinderen dat die zich aan deeze zyde ſtaat van de uytgeputte inwoonders der

Nieupoort, Oudenaarde, Hal, Namen, of
een uur in 't ronde van eenige andere vaſte
ſteden nederſloegen. En mids de Koning op
dit verzoek geen andere belofte had willen
doen, dan dat zyne krygsvolken aan deeze
zyde Nieupoort en in 't Overquartier van

Spaanſche Nederlanden den Koning voor
te draagen, zoo kon die echter niet verder
dan tot een derde der geëyſchte geldſomme
gebragt worden. Ja de (3) Franſche Ko- (3)
Holl.
Merk.

ning verklaarde naamaals, als de Spanjaards

1684 pag.

betuygden van het overſchot, dat no

252 •

Gelderland niet zouden komen, om de

vierenzeſtig tonnen ſchats beliep, hunne
Spanjaards dus te eer tot het aanvaarden in Vrankryk uytgeſchreevene brandſchat
van het Beſtand te noodzaaken, zoo hoop tingen te willen afkorten, dat nooit te zul
te nu ieder, mids die Kroon thans ook het

len gedoogen, maar volſtrekt te begeeren,
aangebooden Beſtand van twintig jaaren dat ieder Karſpel, Kaſtelny , en Rechts
had aangenomen, dat de Franſche benden, gebied behoorlyke borgtogt, voor 't gene
naar 't voorbeeld der Staatſche, ook naar het ſchuldig was, zoude ſtellen, om

e)Holl hunne grenzen zouden terug trekken (2), maandlyks een gerechte achtſte part,
Merk

en eenmaal ophouden van zoo overzwaare en dus in acht maanden tyds het ge
heel der niet quytgeſcholdene brandſchat
Spaanſchen Konings te vorderen. Maar tingen te betaalen. Hoe hard ook dee
welverre daarvandaan, want eerſt op 't ze eyſchen waaren, zoo moeſten echter
achterblyvender Spaanſche bekrachtiginge, de inwoonders der Spaanſche Nederlan
daarnaa om de begeerde borgſtelling voor de den zich die onderwerpen ; geevende
betaaling der achterſtallige brandſchattin aan den anderen kant de gedaane quyt
gen, bleevenzy zich ophouden in de Spaan ſchelding des Franſchen Konings aanley
ſcheNederlanden, welke dienvolgens geheel
tot het munten van deezen gedenk

# * brandſchattingen van de onderdaanen des

#

wierden uytgeput en bedorven. Invoege de Penning. -

Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, is de rand der voorzyde omzoomd met deezen
tytel:
LU

/
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1684.

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

-aaa .

LODEW YK DE GROOTE, ALLE RCHRISTE LYKS TE KONING.

Op de tegenzyde ſtaat de Franſche Koning verzeld aan zyne rechterzyde met de Overwinnin
ge, welke, houdende in de eene hand eenen Olyftak, en in de andere eene fakkel, met deeze de
lyſt derſlinker
quytgeſcholdene
op 't met
verzoek
Spanje verbrand
: 't gene
aankonyn
's Ko- (1)
Ou
nings
zyde, als brandſchattingen,
eene ſmeekende vrouw
eene van
muurkroom
op 't hoofd,
en een
daan R.
Moog.
aan haare voeten, naar de wyze der(1) Ouden, onder dit randſchrift verbeeld is:
pag. 172
-

HISPAN Is ROGANT IBUS REM ISSA AURE AR UM CO RoN AR U M
VIII CENT EN A MIL L1 A. MD CLXXXIV.

AAN DE S PA Nj AA RDS, OP HUN VERZOEK, ACHTHON DE RD
DUTZEND GOUDE KROON EN QUTTGESC HOLDEN. 1684.

Aldus alles zynde vereffend, beſpeur ters, zeven Stadsmuzykanten, viermaalze
de men alom geen kleyne vreugde, vooral ven (4) Trommelſlaagers, zeven Uyt- #
aan 't Hof te Bruſſel. In welke ſtad, ge draagſters, zeven Vroedvrouwen, zeven #rt.
lyk haar naam uyt zeven letteren beſtaat, Bidſters ter begraaveniſſe, zeven dood- fol. 199.
# Er. het zevengetal cene byzondere (2) aanmer graavers, zeven onbeſtorve weduwlyke
#
king verdient, zulks ik niet ongerymd oor jaaren, welke de Mannen, op de (5)#
ruxella
# deel daarvan alhier te melden. Want be Kruysvaarten naar 't Heylige Land getrok- Brux. ſept.
fol.45.

halven dat de naamen van Goedela en Mi

ken, afweezig waaren, zeven Bidſters ter " "3"
chaël, beyden voor Beſchermheyligen by Bruylofte, zeven poorten, (6) zeven heu- (6) Er..

de inwoonders dier ſtad gehouden, mede vels in de ſtad, zeven poelen, tweemaal- # tS
uyt zeven letteren beſtaan, zoo vindt men zeven Markten, zeven groote openbaare fol. #"
in die Vorſtlyke ſtad daarenboven nog ſtraaten op de Markt uytkomende, zeven
zeven Adelyke of Burgermeeſterlyke ge andere, die geheym zyn , en tot bin
ſlachten, waaruyt driemaal zeven (1) tot nen in 't Raadhuys loopen, zeven huyzen
Schepenen benoemd, doch zeven verkoo op de Markt van de zelfde bouwor
ren worden, zeven Heerlykheden onder de, zeven groote torens, zeven verdie
Lake, driemaal zeven Magiſtraatsperſoo pingen in den Stadhuystoren , zeven
nen, zeven Lighaamen die op 't Stadhuys trouwplaatſen, zeven (7) overdekte put- (7) Er
hunne vergaderingen houden, zevenerleye ten, tweemaalzeven fonteynen , alom #teani ,
Burgermeeſterlyke rechtzaaken , zeven door de ſtad verſpreyd, zeven andere ##"
Schepenen van Ulke in de ſtad hunne recht aan of in het Sadhuys, zeven armen van
bank houdende, zeven Koninglyke recht de rivier de Zenne, tweemaalzeven brug
banken, zeven Leden in den Raad van gen, zeven Koninglyke (8) perſoonen, (8) Suppl.
Brabant, zeven eerſte Geheymſchryvers, ze die aldaar tegelyk zyn gehuysveſt geweeſt, #,
ven Kamerbewaarders, zeven vergaderplaat certyds zeven ſloten om de veſten, midsga- de Brab.
ſen der Edelen op 't Stadhuys , zeven ders zeven Burgheeren van dezelve. En de- # "
Bruſſelaars als Heyligen gevierd, zeven wyl het geſlacht van Rooze nietalleen ze-, Er
ſ#re Parochiën,(3)zeven Laage ſchoolen, zeven ven Raadsheeren, zoo in den Hoogen (9) als #x
B# ſept. tafels van den Heyligen Geeſt, zeven andere Raaden, maar ook zevenmaal eenen #

ſol 95:

Godshuyzen, zeven Gaſthuyzen, twee Schatmeeſter in deeze ſtad haduytgeleverd, toEif,
maalzeven beelden van onze Lievevrouw,

in welke het zevengetal dus merkwaardig is, " 15"

als wonderwerkende vermaard, zeven o zoo heeft dit aanleyding tot het munten

penbaare uurwerken, zeven Nachtwach van deezen legpenning in dit jaar gegeeven.

Op de voorzyde ziet men het gehelmde wapenſchild van deezen Huyze, 't gene beſtaat
Lll l 2.
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1685. uyt (1) eene zilvere keper, en drie zilvere roozen op een rood veld. Het randſchrift is:
e-mma

(1) Nobl.
de Brab.
Merc.
d'Honn.

QUAESTOR TOTIES, TOTIESQUE SENATOR.
ZOO VEEL MAALS SCHAT MEESTER, EN ZOO VEEL MAA LS

pag. *35.
verſa 6.

RAADS HEER.

(2)Delices . De tegenzyde bevat het Stadhuys van Bruſſel, 't gene (2) volgens eene Gothiſche bouworde,
des Pais- in 't jaar veertienhonderd, is begonnen gebouwd te worden, en niet eer dan tweeënveertig jaaren

bas, tom. daarnaa voltrokken. Op het toppunt des torens, welke driehonderdvierenzeſtig voeten hoog is,
I. pag.
ziet men de beeldenis van den Beſchermengel Michaël geſteld, welke door den wind draait, ge
361.

heel verguld, en zeventien voeten hoog is. Het randſchrift luydt aldus:
BRUXELL A SEPTENARIA. NU MER O GAU DE MUS

EOD EM. 1685.
HET ZE VEAWTA LL IGE BRUSSEL. WY VERHEUGE AW ONS

MET HET ZELFDE GETAL. 1685.

Holl.

%#
1685. pag.
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't Is nietallen in dit Raadhuys dat de
Magiſtraatsleden dier Vorſtlyke ſtad, maar
ook de Staaten van Brabant vergaderen ,
waartoe verſcheydene kamers, naa de laat
ſte bombardeering der Françoizen , zoo
prachtig zyn toegeſteld, dat alle reyzigers,
in die ſtad komende, door nieuwsgierigheyd
worden aangelokt om ze te bezigtigen.
Thans ten tyde was in deeze ſtad, vanwe
ge den Spaanſchen Koning, de Markgraaf
de Grana Opperlandvoogd der Roomſche
Nederlanden : doch die wierdt eerlang in
dat bewind gevolgd door(3) Don Françisko
Antonio d'Agourto; mids de eerſtgemelde
den twintigſten van Zomermaand deezer
werreld was komen te overlyden. Den

tot Vrouw Elizabet van Langenhove , die
naamaals, den dertigſten van Zomermaand

des jaars zeſtienhonderdzevenentachtig, in
den ouderdom van zeventig jaaren kwam te

overlyden. Haar Gemaal was eerſt Loon
trekkend Raadsman van Bruſſel, en ge
woonlyke Gemagtigde ter Vergaderin
der Staaten van Brabant, ſedert Raadsheer

in den Raad van dat Geweſt, en zynde
Breukeyſſcher (*) van den zelven Raad, #
wierdt eyndelyk door den Koning naar kaal.
Spanje ontbooden, om in den Raad van
Staate, aangaande de zaaken van Neder
land en Bourgondië, aldaar zitting te heb
ben. Vanwaar hy in 't jaar zeſtienhon
derdeenenzeventig terug kwam , zynde
zelfden tol der natuure betaalde ook in aangeſteld tot Lid van den Raad van Staa
min dan twee maanden daarnaa, de Rid te, en Voorzittend Hoofd van den gehey
der Leo Johan de Pape, welke zynde uyt men Raad (5) des geheelen Lands. En 't G) Nou,
een zeer oud adelyk geſlacht, dat een zeer is in deeze gewigtige bedieninge, dat hy de Brab.
groot getal uytmuntende luyden heeft uyt den achtſten van Oogſtmaand deezes jaars, #
geleverd, by den Adeldom zyner geboorte in den ouderdom van vyfenzeventig jaaren #gº
dat Fly

eene geleerdheyd bezeeten had, die hem het ſtervelyke afleyde: gelyk in het koor " 7.

%) Nobl.
e Brab.
Merc.

d'Hon.

pag.*28.
verſa 6.

waardig en bequaam maakte, om tot de der kerke van de Annuntiaten te Bruſſel
eerſte bedieningen van den Staat door den zyn en zyner Gemaalinne grafſchrift als
Koning gebezigd te worden. Dees,welke (4) nog gezien wordt. Voorts vind ik ook
eene Dochter van Libert vanden Hove en zyne gedachtenis op deezen penning ver
Leonora dela Couture tot Moeder gehad eeuwigd; die my in de meergemelde ſtad is
heeft, was Heer van Glabbeek, en had in handen gevallen.

De voorzyde voert zyn borſtſtuk in Raadsheerlyk gewaad, en daarrondom in den rand deeze
tytels:
LEO

,H Is To R 1 P EN N IN GE N.
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LEO JoAnn Es DE PAPE, ARCHIPRAESES REGI A
CONS I L 11s STATUS.

LEO JOHAN DE PAPE EERSTE HOOFD RAAD B r DEN
KONING IN DE N RAAD VAN STAATE.

De rugzyde bevat zyn wapenſchild, zynde een getand (1) goud Andrieskruys op een rood (i) Nobl.
veld, door twee Luypardſche Leeuwen, een recht door den Koning (2) aan hem vergund, we- #abs
derzyds vaſtgehouden, wier rechter de banier van den Huyze de Pape, en de ſlinker die van Uter- #
limmingen, beſtaande uyt drie hemelsblaauwe balken op eenen gouden grond, onder eenen roo- pag. 8.
den dwarsbalk, voert: mids het geſlacht van de Pape van dat van Uterlimmingen afſtamt. verſa
5.
By
Voorts is de getralide helm met eene goude kroone gedekt, waaruyt een roode brak opſtygt. On (2)
Gunſlbr.
der het wapen leeſt men deeze zyne zinſpreuk:
te Madr.
van dato

12 Jan.
167t.

ANIMA REGNI JUSTIT 1A.
DE GERECHTIGHE YD IS DE ZIEL DES RºrKS.
*

Van vry grooter gevolg en belang nog nog een- en andermaal een ader aan den
tans was in dit jaar het overlyden van Karel
den II. Koning van Engeland, aan ganſch
Europa in 't algemeen, en aan de Vereenigde
Geweſten in 't byzonder. Den twaalfden van
Sprokkelmaand was zyne Majeſteyt met

hals geopend, en daarby twaalf oncen
bloeds afgetrokken wierden. Ondertuſ

men Raad gegaan, doch, naa 't eyndigen

# het uytgaander brieven, (4) en be- #

ſchen was het Hof in de uyterſte verſlaa

genheyd : men liet de wachten twee- en
driemaal verdubbelen, zondt zeer ſtrenge
een zeer vrolyk gelaat naar den gehey bevelen aan alle havens, om die te ſluyten,

van den zelven met eene zwaare dofgeeſtig laſtte aan alle Luytenants der Geweſten, #pag.
heyd in haare bedkamer zynde terug ge om yverig op alles acht te ſlaan, en te 141.
komen, ſedert van eene zoogroote flaauw verhoeden dat het gerucht van 's Ko
te aangetaſt geworden, dat zy in eene arm nings hachlyken toeſtand geene ontroe
ſtoel neergezeegen het verſtand verloor, ringen onder 't gemeen zoude tewe
mids die geſtaadig met zwaare trekkingen ge brengen. En waarlyk dezelve eenige
der zenuwen en verdraaijingen der oogen Kinakina tegens de koorts hebbende inge

verzeld was. De hierop ten Hove geroe nomen, zag men tegens alle verwachting

# Artſen oordeelende het eene beroerd

het koude zweet hem uytbreeken ; zulks
eyd te weezen, deeden vervolgens den Ko hy in doodsgevaar geoordeeld wierdt. De
(3) Holl. ning door aderlaating op (3) den arm ze Aartsbiſſchop van Kanterbury, en de Biſ
Merk.
ventien oncen en door koppen acht oncen ſchoppen van Londen, Durham, Ely,
1685. pag.
bloeds aftappen, kliſteeren, verſcheydene Bath en Wels ſtonden hem in dit uyterſte
14O.
Spaanſchevliegpleyſters alom op 't lighaam by, vermaanden hem tot een waar berouw
leggen, eenen braakdrank ingeeven, het van zyne begaane misdaaden , en vooral

hoofd kaalſcheeren , en eene gloeijende zyn vertrouwen op de verdienſten van den
pan daarbooven houden: door alle welke alvoldoenden Middelaar Jeſus Chriſtus te
hulpmiddelen hy eerſt zeer be ſtellen. Hierop verklaarde hy alleen te ſteu
emmerd doch voor den avond weder ge nen , en zynen Broeder den Hertog van
heel tot zyn verſtand en ſpraak kwam. De Jork voor 't laatſt by zich ontbiedende ,

#

Koningin, den gevaarlyken toeſtand van gaf hy dienden ſleutel van zyn geheym
haaren Gemaal verſtaande, liet hem om vertrek, waarin hybetuygde eenige zaaken,

vergiffenis van dat gene , waarin zy hem in 't byzonder aangaande , te zullen
hem mogte mishaagd hebben, verzoe vinden, doch vermaande hem zich aan de
ken , het zelve deed ook de Hertog van zelve niet te willen ſtooten, maar zyner
Holi.
Jork, aan welke beyden de Koning niet Gemaalinne , en twee (5) naatuurlyke (5)erkur.
alleen het verzochte vriendlyk toeſtondt, Zoonen de Hertogen van Northumberland 1685- pag.
maarook het zelve van hen insgelyks ver en van Sint Albans, midsgaders aller zyne I4 A.

zocht. Met den opkomenden nacht nogtans Huysgenooten, naa zyne dood gedachtig
verzwaarde opnieuws de quaal, zulks hem te weezen. Met het verloop des tyds on
III. TDeel.
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1685. dertuſſchenbegaaven hem ook zyne krach- [zen doodlyken uytgang des Konings, waar
- ten, zulks den zeſtienden van Sprokkel- |van de Afgezant der Vereenigde Geweſten (1) Reſol.
maand, omtrent tien uuren des morgens in Grootbrittanje ten zelfden dage aan (1) derStaaten

hy eerſt de ſpraak, toen het verſtand ver- |hunne Hoogmoogendheden kennis gaf, Gener.
2o Febr.
loor, en eyndelyk op den middag het ſter | vind ik op deeze penningen den naakoo 1685.

velyke afleyde. De gedachtenis van dee- 'melingen achtergelaaten.

NL7

ErEssº

I. Het kopſtuk van den overleeden Koning is, op de voorzyde van den eerſten, evenals van
eenen Herkules, met eenen leeuwenhuyd, gedekt, en de rand omzoomd met deeze tytelen:

Me

CAROLUS II, DE 1 GRAT 1 A MAGN.AE BRIT AN NIAE,

158

l43

FRAN c1 AE ET HIB ER NIAE REX.

KAREL DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

GROOT BRITTANj E, VRANKRTK EN IERLAND.

Op de tegenzyde is eene ondergaande zon, boven de zee, en onder dit randſchrift, verbeeld:
OMNIA ORTA OCCIDUNT. MD CLXXXV.
f

AL HET OPGEGAANE GAAT ONDER. 1685.
II. De gevleugelde Tyd, kennelyk aan de zeyſſen en het uurglas, en zittende op eenen grafzerk,
hand eenen mirten of Gypreſſen krans, binnen dit Engelſche randſchrift:
houdt op het voorſtuk van den tweeden, den eenen voet op een doodshoofd, en met de ſlinker

-

w

ALL HEADS MUST COME TO THE COL D TOM B.

ALLE HOOFD EN MOETEN KOMEN TOT HET KOUDE GRAF.
Op

H IS TO RIP EN N IN GEN.
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Op het ruggeſtuk, dat geene verbeelding heeft, leeſt men des overleeden Konings leef- en ſterf-

1685

e

e-ma

tyd, naar de Engelſche tydsrekening:
s

s

KING CHARLES THE SECOND, AETAT1s ff, OBIIT
FEBRUAR 11 6, ANNO DOMIN 1 1684.

KONING KAREL DE TWE E DE, STORF IN 'T JAAR Z rNS

OUDERDOMS 55. DE N 6 VA N SPROKKEL MAAND,
EN DES HEER EN 1684.

Niet zoodra was de ziel uyt het lig bericht kreegen, benoemden zy de Hee
haam geſcheyden, of de bydehand zynde ren van Els, Werkendam, Bloklandt, O
Leden van den geheymen Raad vergaderden dyk, Dykvelt, Palland, Garlacius, en
aanſtondsten Hove, erkenden des overlee

(1) Holl.
Merkur.

1685. pag
J43

dens Broeder Jakob Hertog van Jork tot
zynen opvolger over de drie Britſche Ko
ningryken, en leyden, door den nieuwen
Koning in hunne bedieningen zynde be
veſtigd, aan hem in die hoedaanigheyd
den eed van onderwerping af. Vervolgens
kwam er eene bekendmaaking in 't licht,
waarby alle andere Amptenaars van de
Kroonen hunne bedieningen tot nadere or
de zouden blyven waarneemen. Des naa
middags wierdt ook de geweezen Hertog
van Jork door de (1) Koninglyke Herou

den Griffier Fagel, (3) om met lange rouw- GRefot
mantels, uyt den naam van hunne Hoog- der Staat.

moogendheden, by den Prins van Oranje #,
tegelyk het rouwbeklag over 't afſterven iós,
van zynen Oom, en de gelukwenſching
wegens de verheffing van zynen Schoon
vader op den troon van Grootbrittanje, af
te leggen. Sedert ook eenen brief van den

nieuwen Koning zelf hebbende ontfangen,

(+) beſlooten zy een buytengewoon Ge- #
zantſchap naar Engeland (5) te zenden, #t.

waartoe zy naa 't gevoelen van den Prins #"
geïnd te hebben, de Heeren van Duyven- # keel.

den aan de poort van Whitehal, aan die van
Templebar, en op de Koninglyke beurs
tot Koning van Grootbrittanje en Ierland
plegtlyk uytgeroepen. Eer dit echter

voorde en van Dykvelt benoemden (6), #"

voltrokken was, verſcheenen de Gezan

maarook de onderhouding en beveſtiging G:

om nevens den Heer Aarnoud Citters , . #t

Gewoonen Afgezant aan 't Engelſche Hof, ººg,
aldaar niet alleen het zelfde te verrichten,

ten des Keyzers, der Koningen van Span der voorige Verbonden, met den overlee-

#

#"

je en Zweede, des Keurvorſts van Branden den Vorſt gemaakt, by den nieuwen Ko
burg, en der Vereenigde Geweſten ten ning te verzoeken, en des zelfs bekrach
Hove, zoo om het rouwbeklag over het tiging uyt te werken. Deeze benoemde

afſterven van den geweezen Vorſt, als de Gezanten, naa den ontworpen eed tegens

gelukwenſching wegens de verheffing aan het ontfangen van giften en gaaven te heb
den nieuwen Koning af te leggen.

Dees ben afgelegd, naamen, den zesentwintig
ontfing hen allen met de uyterſte teder ſten van Lentemaand , afſcheyd van die
heyd, en betuygde aan den Staatſchen Af Hooge (7) vergadering, ſtaaken over naar G) Reſol.

(2) Holl.
Merk.

1685. pag.
J43

gezant in 't byzonder, dat hy in de Engeland, en beveſtigden aldaar, den ze- #Staat.
venentwintigſten van Oogſtmaand, de (8) #n

(2) naauwe Vriendſchap, welke zyn
overleeden Broeder met zyne Meeſters
onderhouden had, niet alleen zoude vol
harden, maarook in 't vervolg kracht

voorheen gemaakte Verbonden met den ##
nieuwen Koning: tot wiens en zyner Vrou-

#on.

we eere, wegens het op den troon ſtygen 1685. Pas

daadige blyken geeven van die nog van Grootbrittanje, midsgaders de daarop ***
meerenmeer te willen voortzetten en aan

queeken.

gevolgde Krooning, welke den derden

Zoodra de Vereenigde Ge van Bloeimaand geſchied was, deeze ge

weſten van het overlyden des Konings denkpenningen gemunt zyn.
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I. Op de voorzyde van den eerſten, die het gelaurierde kopſtuk van den nieuwen Koning
voert,

# men in den rand tot omſchrift deeze tytels:
JAcoBUs

II, D e 1 GRAT 1 A MAGN.AE BRIT ANN1 ze,

FRAN c1AE, ET HIBER N1 AE REX.

JAKOB DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

GroorBrrrrANJE, VRANKRrk, EN IERLAND.
Een leggende Leeuw is op de tegenzyde verbeeld, welke, met eene Kroon op 't hoofd, in
den eenen voorklaauw eenen Schepter houdt, en met den anderen op eenen werreldkloot ruſt,
binnen deeze randſpreuk:
je

NEMO ME IMPUNE LACESSET.

MDCLXXXV.

NIEMAND ZAL Mr STRAFFE Loos AANRAND EN 1685.
r

II. Het gelaurierde borſtſtuk zyner Gemaalinne, die eene Dochter was van Alfonſus den II, Her
tog

H Is To RIP EN N IN GE N.
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tog (1) van Modena en van Laura Martinoſſia, ſtaat op de voorzyde van den tweeden, binnen 1685.
, dit randſchrift:

-

(1) Hubn.
geſlachtk.
tafel. 3o5.

-

-

MARIA, DE 1 GRAT 1A ANG L1 /E, SCOT IAE, FRAN c1 AE, ET
HIB ER N1 AE REG IN A.

MARIA, Door GoDs GE NA DE KoNING IN VAN ENGELAND,
SCHOTLAND, VRANK RTK, EN IERLAND.
ziet men Heldendichter
de zelve Koningin
op eenen heuvel zittende, en onder deeze ſpreuk (2)
En.
(2)Op
vandedenrugzyde
Mantuaanſchen
verbeeld:
lib. l.
Y. 332

O DEA CERT E!

o WAARL rK EENE GoD IN!
III. De gelaurierde beeldenis van den Britſchen Koning ſtaat wederom

op het voorſtuk van

den derden, wiens rand omzoomd is met deeze tytelen:

JACOBUS II, DE 1 GRAT 1A MAGN.AE BRIT ANNIAE,
FRAN c1 E, ET HIBER N1AE REX.

y A KoB DE II, DOOR GODS GE NADE KONING VAN GRooz
BRITTANj E, VRANK RTK, EN IERLAND.

Het borſtbeeld zyner Gemaalinne, met welke hy den eenentwintigſten (3) van Slagtmaand des 3) Hubn:
jaars zeſtienhonderddrieënzeventig getrouwd was, ziet men op het ruggeſtuk, omvangen met het #
randſchrift deezer tytelen:

tafel. 3o5.

MARIA, Dei GRATIA MAGN e BRIT ANNI E,
FRAN c1AE, ET HIBERN1 AE REGINA.
MARIA , DOOR GODS GE NA DE KONING IN VAN
GROOT BRITTANj E, VRAN KR YK EN IER LA N D.
IV. De laatſte eyndelyk, die op 's Konings

krooning gemaakt, en by die gelegenheyd door

den Schatmeeſter van des zelfs huys, (4) zoo van goud als zilver, uytgedeeld is geworden, voert (4) Hon.
op de voorzyde het Koninglyke borſtſtuk, omringd met deeze tytelen:
#

-

-

-

-

1685- pag
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-

JACOB US II, D E1 GR AT 1 A A NG L1 AE, SCOT 1AE,
FRAN c1 /E, ET HIB e RN1 AE REX.

j Ako B DE II, Doo R Go DS GE NA DE KONING VAN EN.
GE LAND, SG HOTLAND, VRA N K RTK, EN IERLAND.
En dewyl zyne Majeſteyt voorheen Grootadmiraal van Engeland, ſtaande zyns Broeders lee

ven, zooals (*) wy gemeld hebben, geweeſt was, en toen wegens de bevochtene voordeelen de (*) It pad
verdiende lauwerkroon, evenals thans by erfvolging de Koninglyke bekomen had, ziet men bo- hi;#, T
ven eenen laurierkrans, die op een kuſſen legt, de Koninglyke kroon door eene hand, die uyt de

wolken komt, vaſthouden, nevens dit randſchrift, dat het gemelde beveſtigt:
A MILITARI AD REGIAM.
VAN DE KR rGS KROON TOT DE KONING LTK E.
III. Deel.

-
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En dewyl dit door het verrichten der Krooninge geſchiedde, leeſt men op den voorgrond, naar
de oude Engelſche tydsrekening:

IN AUGURAT U s

*

23. APRIL 1s: 1685.

GEKROOND DEN 23. VA N GRAS MAAND: 1685.

Weynig tyds voorwaar naa deeze vol onder voorwendſel dat zyne Moeder in 't
voerde Krooning, wierdt de zoogemelde geheym met den overleeden Koning zoude

ſpreuk, dat hem niemand ſtraffeloos zoude getrouwd zyn geweeſt, en hy dus, als des
aanranden, in den Hertog van Monmouth zelven wettige Zoon, tot zyne achterge

en zyne Medeſtanders bewaarheyd Dees,die laarene Ryken de naaſte en alleen gerech
een natuurlyke Zoon van den laatſtover tigd moeſte weezen. Koning Jakob inte
(r) Hubn. leeden Koning, by (1) Lucia Walters ge gendeel, om te beletten dat hy met geen
geſlachtk.

# teeld, en in Holland gebooren was, in meerderen aanhang verſterkt wierdt, en
-

-

wien de jeugd, thans in den lyve zieden niet naar Londen afzakte, liet alle de toe
de, de graagte ontſtak, om zich door de gangen bezetten, de vanalom byeengeruk
wapenen vermaard te maaken ,

#

had zich

te benden, onder den Lord Duras of den

op 't laatſte van zyns Vaders leeven uyt Graaf (4) van Feversham, hem tegentrek
Engeland naar Holland begeeven, en, waa ken , en hebbende op zyn verzoek eerſt #en.
nende dat de nieuwe Koning, als Rooms drie (5) Schotſche, en ſedert een gelykge- gº5. Pag
gezind zynde, niet dan met tegenzin door tal Engelſche (6) regementen van de Ver- #Reſol.
zyne Onroomſche onderdaanen gehoor eenigde Staaten uyt Nederland terug ont- de Staat.
zaamd wierdt, aldaar zeker ſchip genaamd fangen, zondt hy den gemelden Graaf te-##
den Helderen berg, (2) voorzien met twee gens Monmouth te lande, en deed, door 1685.

#"ëndertig ſtukken geſchuts en honderdvyftig den Zeebevelhebber Trevanjon, met alle #

Il

#jºny

man, doen uytruſten, ja was met het zelve, de gereed zynde ſchepen de zeekuſten om- Gener.

1685

in weêrwil van de orde der Staaten en de trent Lime zeer naauw bezetten, opdat

,,Reſol aanhouding des Amſterdamſchen

(3) Zee

#

hem te water geen oorlogsvoorraaduyt Hol- ”

#Staaten raads, uyt Texel naar Grootbrittanje in land, daar men tegens den uytvoer ook
# zee geſtooken, en in landſchap Dorſet zeer ſtrenge orde (7) geſteld had, zoude (7) Reſol.
1685.
geland, om, als hebbende reeds door zyne toegevoerd worden. En gelyk de laatſte #

aanhangers de hoofdſtad van den zelfden dit bevel te water zeer ſtiptlyk naakwam, 9 # .
naam veroverd, in dien oord eenen op zoo gelukte ook den eerſten den naar Brid- #
ſtand tegens den Koning te verwekken , gewater geweeken Monmouth telkens zoo

onder voorgeeven van alleen tot beſcher digt op de hielen te vervolgen, dat hy
ming van den ingevaar zynden Hervorm hem, den zeſtienden van Hooimaand, on
den Godsdienſt, en der verkrachtte wetten der die ſtad in een gevecht wikkelde, 't

en vrydommen de # te hebben op gene, onaangezien Monmouth hem in ge

gevat. Koning Jakob gaf aanſtonds van tal van manſchap overtrof, naadat hy ee
deezen onverwachten inval aan het ſamen

nige ſtukken geſchuts tot onderſtand be
geroepen Parlement kennis, en ontſing komen had, van dien uytſlag was, dat
niet alleen van 't zelve tot demping van dec eerſt de ruytery der weêrſpannelingen, en

zen opſtand, de noodige onderſtandsgel eyndelyk ook het voetvolk, ten koſte van
den , maar dat liet ook Monmouths alom omtrent twee duyzend (8) der hunnen, (8) Reſol.

geſtrooid verweerſchrift door Beuls handen wierdt uyt het veld geſlaagen, veele ge- #aat.
verbranden, ja ſtelde daarenboven op des vangenen bekomen , en dus met deeze #
zelven hoofd eene belooning van vyfduy nederlaag, alle de hooge voorneemens 1685
zend ponden ſterlings. De gelande Hertog van Monmouth eensſlaags vernietigd :
had zich desonaangezien landewaartin be 't gene ook aanleyding tot het maaken
geeven, om aanhang te maaken, en tege van deezen gedenkpenning heeft gegee
lyk den Koninglyken tytel aangenomen, Ven.

:

Op het voorſtuk ſtaat, zonder eenig byſchrift, de beeldenis van Jacob, Hertog van Mon
mouth. Het ruggeſtuk verbeeldt eenen hoogen berg in zee, waarop drie Koninglyke kroonen

ſtaan : om welke te bekomen men eenen jongeling dien zeer reukeloos ziet beklimmen, doch
ook ylings hals over kop vanbovenneder ſtorten, onder deeze ſpreuk (1) van Ovidius:
SUPERI RISERE. JULII 6: 1685.
DE GOD EN HEBBEN 'ER OM GE LACHG EN

DEN 6. VA N.

HOO I MAA N D: 1685.

Sedert deeze nederlaag, waardoor al nabygeleegen haage te hebben gezien. Hier
Monmouths gevolg gedood, of gevangen,of op begaaven zich eenigen derwaart, die
verſtrooid was, ſcheen die alleen bekom niets ondoorzocht laatende , eyndelyk
merd, om zyn leeven door eene vaardige den ongelukkigen Monmouth (3) in eene (3) Holl.

vlugt te verzekeren. Doch de Graaf van grep, met groente overdekt, vonden. De
Feversham nog dien zelfden dag Bridgewa gevangen wierdt ſtraks naar Londen ge- 187.
ter hebbende ingenomen, zondt aanſtonds voerd, aldaar te recht geſteld en eyndelyk
verſcheydene krygsbenden door 't omgele ter dood verweezen. In dit uyterſte ſchreef

gen land om Monmouth en den Lord hy eenen brief aan den Koning, en ver

Grey, die met vyftig paarden bytyds uyt zocht hem te moogen ſpreeken, 'tgene hem
het gevecht geweeken waaren , indien 't wierdt toegeſtaan, zulks hy dus gelegen
eenigszins (2) doenlyk viel, te achterhaa heyd had om den zeegepraalenden Vorſt
len.

Monmouth hiervoor wel beducht,

te voet te vallen en tot behoudenis van

en dat hy door de grootheyd zyns gevolgs zyn leeven zoodaanig beklag te doen, als
mogt verraaden worden, ſcheydde zich, de verwandſchap van 't bloed , de zucht
verzeld met den Lord Grey en eenen Weg tot het leeven, en het oprechtſte berouw

wyzer, van de overigen af, om dus min van al het voorgaande eenen ſterveling
bekend te ligter het gevaar te ontkomen. konnen ingeeven. De Koning, hoewel
Ondertuſſchen had het gerugt van zyne geduldig in dit alles aan te hooren, deed

nederlaag zich alom verſpreyd, en de Lord
Lumley veele zyner krygsbenden op de
toegangen geſteld, om de vlugtelingen te
onderſcheppen : welke 's daags naa't ge
vecht den Lord Grey, verzeld van eenen
Leydsman, gevangen kreegen, en uyt hem
verſtonden, hoe zy weynig tyds tevoore
van Monmouth , en nog een en anderen

hem echter de genade niet van hem zyne
voorige misdaad te vergeeven : invoege
hy, volgens 't gevelde en door den Ko

ning bekrachtigde doodvonnis , den vyf
entwintigſten van Hooimaand op Touwr

hil met de byl, naa vyf (4) ſlagen van den (4)Hoil.
verbyſterden beul ontfangen, en dus veel
martelens uytgeſtaan te hebben, onthoofd

Bevelhebber , hieromtrent waaren afge wierdt. Zyne dood wierdt van verſchey.

dwaald, en die zich derhalven op deeze dene verſcheydenlyk beſchouwd , naar
zoo naauwkeurig maate hen het belang van den Godsdienſt,
hoogte onthielden.
bericht wierdt ſtraks dees oord omzet, en of de liefde tot de tegenwoordige Regee
de uyterſte moeite aangewend, om hem te ring aanzettede : gelyk ook de zulken ,
ontdekken: doch wat vlyt en zorg daartoe het zy voor, het zy tegens hem , de vol
ook wierdt beſteed, was echter alles te gende penningen, ter gedachtenis van

vergeefſch, totdat eene arme vrouw bericht dit rampzalige ſterflot, in 't licht gegeeven
gaf van twee onbekende perſoonen in de hebben.
-

N n n n z,

1. De
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I. De eerſte, die tot zynen lof gemaakt is, verbeeldt op de voorzyde, Monmouths kopſtuk,
omvangen met dit randſchrift:

-

JACOBUS, IN FELIX DUX MONUMET HEN SIS.

JACOB, DE ONGELUKKIGE HERTOG VAN MONMOUTH.
Op de tegenzyde ziet men uyt den mond van zyn afgehouwen hoofd drie bloedſtraalen ſpringen,

onder dit byſchrift:
HUNC S ANGUINEM LIBO DEO LIBERATORI.
D IT BLO ED OFFER IK AAN GOD D EN VERLOSSER.

Voorts leeſt men op den voorgrond dier zelfde zyde:
-

CAESA

H1sToR 1 P EN NI N G EN

IIII. Boei,

319
1685,

I5

"

CAESA CERVIX LOND1N1, JULII # 1685.

Hez HooFD TE Lo ND EN, DEN # VAN HooIMAAND
1685, AFGEHOUWEN.
II. Op het voorſtuk van den tweeden, niet minder tot zyne eer gemaakt, ſtaat zyn borſtbeeld,

met dit verſchillende randſchrift:
JACOBUS DUX MONUM ETH ENs1s, FID E1
ET LIBERTAT IS

DEF EN SOR.

5 A Ko B HERTOG VAN MO NMOUTH,

BescHERMER

VAN 'T

, GE Loo F EN DE VRrHErD.
Willende, op het ruggeſtuk, eenen Leeuw den muyl opſcheuren, wordt hy door den zelven
overmand, waarop dit randſchrift zinſpeelt:
PARUM SUCCESSIT, FECI SEDULO. MDCLXXXV.
HET IS NIET GE LUKT, DO CH IK HEB MrN B ES2'
GE DAAN. 1685.

III. Op de eene zyde van den derden ſtaat wederom zyn borſtbeeld, doch belend met deezen
verſchillenden tytel:

JACOBUS, DUX MONUMET HENSIS.
JAKOB, HERTOG VAN MONMOUTH

Onder eeneeerſte
Kroon,
twee
vliegende
Engelen
wordt vaſtgehouden,
dooreen
gevlochtene
lettersdie
vandoor
zynen
naam
in 't midden
der wolken,
op de andere ſtaan
zyde,dewier
rand #Viag:
lig,
deeze ſpreuk (1) van den Heldendichter tot byſchrift heeft:

lib. IV.

Yſu 177;

CAP UT IN TER NU BIL A.

VO ER EN DE HET HOOFD IN DE WO L KEN.
&A

IV. De laatſte eyndelyk voert het gelaurierde borſtbeeld van den zeegepraalenden Koning,
onder het randſchrift deezer tytelen, op de voorzyde:
-

JACOBUS II, DE1 GR AT 1 A MAGN.AE BRIT AN NIAE, FRAN c1 AE
ET HIB ER N 1 AE REX.

j AKOB DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

GRooz'BRITTANj E, VRANKR rK, EN IERLAND.
Onder het voorgemelde borſtbeeld des Konings leggen vier ſchepters op eenen vierkanten
voetſtal, behangen, binnen den Ridderlyken Hoosband, met het gekroonde wapen van Grootbrit

tanje, waaronder op eene wimpel ſtaat:
ARAS ET SCEPTRA TUE MUR.
WT BESCHERMEN DE ALTA AREN EN SCHEP TE RS.
III. Deel,
O oo o.

Op

332
1685.

N E D E R LA N D S C H E

Op de rugzyde worden Monmouths benden door eenen blixemſtraal, die uyt den Hemel komt,

eeeee-u-ei

in 't verſchiet

#

hakte en op blokken

Voorwaart ſtaat de Gerechtigheyd tuſſchen de rompen, en beyde afge
nde hoofden van JACOB VAN MONMOUTH, en ARGHIBALD

ARGYLE, zynen deelgenoot, houdende in de eene hand eenen blooten degen, en in de an
dere eene weegſchaal. Op den voorgrond leeſt men dit opſchrift:
AMBITIO MALESUA DA R U IT.

DE QUAA Dszoo KENDE STAATzvc Hr Is NEDERG Es roRz.
Sedert deeze overwinning was Koning ten uyt den Lande eerſt op doodſtraffe, ſe
Jacob, die daarvan aan de Vereenigde Ge dert op die der galeije (7) geſteld. De Kerken, (i) Edit
1) Reſol.
er Staat.
Gener.

a8 July
I685.

weſten by brieven (1) kennis gegeeven had,

waarin een Onroomſche met eene Room- #fey

min ingetoogen , en toonde ſtraks door al ſche getrouwd was, wierden alom (8) ge- #85,
zyn gedrag, dat hy op het weder invoeren

ſlecht, midsgaders allen Onroomſche Boek- #"

van 't Roomſche geloof, en een onbepaal handelaaren het drukken en verkoopen (9) 13Juny
der ryksvermoogen, naar 't voorbeeld van van boeken verbooden , daarenboven hen #ia
Vrankryk, toeleyde. Doch dit had veel op veele plaatſen het hebben van kerkho- van 9 July
reykens in, en geene klem: daar de Fran ven ontzegd, en zy genoodzaakt, tot 1ess.
ſche Koning integendeel, als hebbende het onderhouden der Roomſche Kerken
zich door de wapenen aan geheel Europa zelfs, ſchattingen te betaalen, met gebod

ontzaglyk gemaakt, niemand van buyten van zich van geene Roomſche dienſtboo
behoefde te ontzien, maar zoo binnen als den te mogen laaten dienen.

Voorts dat
buyten zyn Ryk ieder deed vreezen. Met eene Onroomſchen tot Voorſpraaken voor
dit voorneemen vanover langentyd heb de Rechtbanken zouden worden toegelaa
bende zwanger gegaan, had hy ook van ten, en alle Kerken, alwaar een Aartsbiſ- .
langerhand het vermoogen zyner Onroom ſchoplyk of Biſſchoplyk Hof was, moeten (ro) Edia
ſche onderdaanen ondermynd,hunne krach (19) afgebrooken, en geene Meeſters (11) in #,
ten uytgeput en ontzenuwd, en de voor de Geneeskunde aangenomen worden: ver-#.
heen verleende Vrydommen dagelyks biedende ſedert nog (#2) alle Wondhee-#gaa
meerenmeer beſnoeid en verminderd, om lers en Kruydmengers hunne kunſt te oef- ##
den hervormden Godsdienſt in alle zyne fenen. De kinderen, wier ouders geſtor- #edia

Staaten eyndelyk eenmaal geheel uyt re

ven waaren, wierden niet dan door Room- van

Van

rooijen. Hiertoe ſcheen hem de thans ſche (13) voogden opgebragt, wordende #pt.
voor de hand zynde gelegenheyd toe te vervolgens ook geheel het prediken, en #'Edia
lachgen: want hebbende van de Vereenig maaken van ſchriften tegens de Roomſche #Aeg.
de Geweſten, die zyne magt niet dan te leer verbooden. Langs deeze trappen"
veel geproefd hadden, niet euvels te vree voortgaande, beſloot de Franſche Koning
zen, noch ook van den kant van Duyſch eyndelyk ook de onverbreekelyke wetten
land,'tgene doorzyne eyge tweeſpalt krach (") van Nantes en Nimes, door zynen Va- (*)Edge.
teloos was, zoo ſtondt hem ook van den der en Grootvader eertyds bezwoo
nieuwen Koning van Engeland, die 't zelf. en
ren,diejade door
hem ſteunſels
zelf (14)derbeveſtigd,
krachtigſte
Onroom- t:4)
#DeVan
de wit beoogde, veeleer by- dan tegen
ſtand in dit hachlyke werk te ontmoeten. ſchen waaren, thans te vernietigen. Dit #en

18 Mey

Men had reeds voorheen een Gebod in 't geſchiedde den achttienden van Wynmaand, 1652

(2) Ediét
1682.

licht gegeeven, dat (2) geene zee- en wordende dit Gebod vier dagen daarnaa in ”
de lyſten van 't Hooge Gerechtshof van
Parys ingelyfd. By deeze vernietiging be
I5 # t
en
29
Sept.
r682. p moogen nederſlaan. Men ontſloeg ook alle tuygde de Franſche Koning dat, onaange
(4) Paſtor. Onroomſchen (3) uyt hunne openbaare Be zien alle de daarin ſtaande uytdrukſels van Advert.
dieningen, en maande hen eyndelyk aan, eeuwige duurzaamheyd, de zelve Gebo
&c. van
(4) by wyze van een Herderlyk vertoog, den nogtans zoo door zymen Vader als
1 July
1682.
om zich tot de Roomſche kerk te begeeven. Grootvader voor eenen zekeren tyd alleen
(3) Ediét

ambachtslieden van den Hervormden Gods
18 April, dienſt zich in vreemde Landen zouden

Van

(5) Edict
Van

15 Jan.
1683. en
26 Dec.

1684.

(6) Ediét

Degoederen aan de arme Onroomſchen ge ; waaren toegeſtaan, welken zy zich had
maakt wierden den Roomſche Gaſthuyzen den voorgeſteld, om ondertuſſchen de afge
(5) ingelyfd, en de oefeningen van hunnen weekenen weder tot den ſchoot der waare
Godsdienſt in alle plaatſen verbooden, daar Kerke te vergaderen. Doch dat de ſchie
geen tien Onroomſche huysgezinnen wier lyke dood van zynen Grootvader, en de

Van

8 Jan.

den gevonden,midsgaders hunncLeeraars op | inlandſche beroerten, ſtaande de minder

1685.

delyſt(6) der Schattingen gebragt,en't vlug- |jaarigheyd van zynen Vader voorgevallen,
hen

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

s 31

IIII. Boek.

hen alleen belet hadden dit groote oog aan de godvruchtige voorneemens zyner 1685.

merk te bereyken. Totdat, hy door de Voorouderen te voldoen, met de gemelde T
menigvuldige overwinningen zyner wape Geboden werder in te trekken, en te ver
nen , eene volkome ruſt aan zyn Ryk nietigen. . Eene zaak zoo zonderling
met alle volken van Europa verſchaft heb heeft aanleyding gegeeven, dat in Hoi

bende, zich thans verpligt oordeelde, om land daarop dees penning gemaakt is.

leeftij FDICTUM NAN L'ESHë.

NIMESIUMQUE

-

# AP RoCArt M Esr

H

De voorzyde vertoont het kopſtuk van den Franſchen Koning, omvangen met deezen jaartel
lenden tytel in den rand:
LVD o VICV s MAG NV s XI II I.

DE GROOTE LO DE W YK DE XIV.
Op de tegenzyde ziet men in den eenen hoek eenen verbrooken en ter aarde gefneeten pylaar,
waaraan gehecht geweeſt was:
ED IT DE NANTES.
GE BOD VAN NANTES.

-

Hiertegenover ſtaat, in den anderen hoek, een nieuwe opgerecht, en daaraan, binnen een
ſierlyk lyſtwerk te leezen:
ROMA IN OU REBELL E.

ROOMSCH OF WEDERS PANNIG.

Welke woorden eenigen (1) willen dat de Koning den Hertoge dela Force zoude te gemoete (oHon
gevoerd hebben. Voorts leeſt men op den voorgrond:

Merk",
686. pag.
#
r"

EDICTUM NANTESIUM NIMESIUMQUE ABRO GATU M

EST MENSE OCTOBR 1: 1685.
HET GEBOD VAN NANTES EN NIMES IS IN

WTN MAAND 1685. VERNIETIG D.

Onbeſchryvelyk is't hoe zwaare jammer wierden ook door gewapende ruyters weg
klagten onder de Onroomſchen des Fran gevoerd, zulks de Prins deswegen aan de
ſchenrykswegens deezen handel opgingen, Staaten (4) zyne klagten deed : en ofwel (4) Reſol.
temeer mids ook de onderdaanen der Ver de Koning in 't vervolg beloofde de ver- dººr Staat.
2) Reſol.

eenigde Geweſten, welke zich aldaar be zochte vrygeleybrieven, om uyt het Ryk ##

'# vonden, van de Geloofsvervolging niet elders te vertrekken, te zullen geeven, iós,
vrygingen: want de Roomſche Geeſtlyken zoo wilde hy echter niets ten aanzien van
# " maatigden zich de vryheyd (2) aan van de die het inboorlingſchap verkreegen hadden,
G#
zieltoogenden zelfs tot het verlaaten van toegeeven, maar dat die, als zyne (5) an- (5) Brief
van den
#

2o Aug.

-

-

e-

Konſal

-

hunnen Godsdienſt laſtig te vallen, gelyk

dere Onderdaanen, met het inlegeren van #

# (3) den Engelſchen Konſul was wedervaa

krygsvolkeren zouden geplaagd worden ; Ste:#

aan den

aan ..
ren , en waarmede ook de Staatſche, in waarvan de koſten twintigja vyfentwintig #
en Staat,
-

9

*

. *

-

#
De guldens's daags beliepen,moogende niemand, , 3d,
18 Aug. geval van ziekte, zich gedreygd
b- waande.
-

#68," onderdaanen van Oranje Onroomſch zynde zelfs met vrygeleybrieven vertrekkende, 1685
O oo o 2

zyne
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75EEF
Van den
#
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zyne kinderen, (1) of tilbaare goederen de belet, het bywoonen van dien in de Homedeneemen. Dat meer is, de Staatſche ven der buytenlandſche Afgezanten (4) #
-

Konſul de Bye te Nantes wierdt zelf met ten ſtrengſte verbooden. De Koning dan Ambaſt
(2) zwaare inlegeringe bezwaard, de Staat- op deeze wyze niet dán Roomſche onder-

#

te Rochel. ſche Onderdaanen gedreygd in een klooſter |daanen in zyn Ryk poogende te hebben, de Staat.

##
te worden,
ja aan alom
allen,zyn-l
de zoo
gafisdit
dat dees penning #"
# geſtoken
oefening(3)
van hunnen
Godsdienſt
daarop
in 'taanleyding
licht gekomen.
5• L

(2)

Van OICn

Konſul de

Bye aan
den Staat.

27 Nov.
1685.

$#
erStaaten
Gener.

1 Dec.

1685.

Rondom het geharnaſte borſtbeeld des Franſchen Konings, dat met eene das behangen is, leeſt
men in den rand van de eene zyde deezen tytel:
LUDO VIc Us MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIM Us.
LODEWYK DE GROOTE, ALLERCHRISTEL YKS TE KONING.

(*) Ramon- Op de andere zyde ziet men eene helderſtraalende zon uyt de zee opryzen, voorwaart eene (*)
haaſ, toonkas, en, mids de Koning ook een (5) algemeen wetboek voor zyn Ryk gemaakt had, in
(5) Hiſt. den rand deeze woorden:
Gedenkpo

#

UNE FOY, UN ROY, UNE LOY.

en XIV,

#3:

EEN GELOO F, E EN KONING, EENE WET:

Het gevoelen wegens deezen handel |poniſche Kerkvoogd aan Donatus Land
was by verſcheydene verſcheyden. De voogd van Afrika, van geenszins de ſtraffe
beſcheydenſte Roomsgezinden preezen | wetten des Keyzers tegens hen in 't werk

wel den geloofsyver des Konings, maar te ſtellen, dewyl hy voor hunne verbetering
weetende dat het Geloof eene gaave Gods | zyne gebeden dagelyks was uytſtortende,

is, wraakten de middelen, tot die bekee- en het grootſte quaad zelf door goeddoen

ring gebruykt. En het is hierom dat zoo- moet overwonnen worden. Jahy eyndigde
daanig gedrag geduurende de zes eerſte zynen brief met deeze aanmerkelyke woor
eeuwen in de Kerk is afgekeurd. Dus heeft | den: hoe groot het quaad (7) ook zy, dat men (7)Epiſt.

(s)sulp.
Severus
(6) eertyds
zekere
twee hen
en het
men #
# Hiſt. Sulpitius
Biſſchoppen
tenuyterſte
gelaakt,ter
oorzaa-|
hem wil
wildoen
doenverlaaten,
aanneemen,
zoogoed,
is ditdat
echter
I27. al.
"

ke dat zy zich by den werreldlyken Rech- een werk meer moeijelyk dan voordeelig,
ter vervoegden, om de Priſcillianiſten uyt | met hen, in plaatſe van door onderwyzin
de ſteden te verjaagen. En als die naa-gen, door dwangmiddelen daartoe te willen

maals, op hunne aanklagten, gedood waa- brengen. Op de zelfde wyze ſchreef hy
ren, heeft men den Oudvader Ambroſius | naamaals aan den Graaf Marcellus, ten

en Martinus Biſſchop van Tours zich van voordeele der Donatiſten, als zy eenen
hen ten aanzien van de gemeenſchap des | Prieſter gedood, en eenen anderen zwaarlyk
broods,
afſcheyden,
onaangezien
gequetſt
: ikgelyk
(8) zy
bezweer
u van (s)Epig
door den zien
Keyzer
gedraagen wierden
: ja zy
de | hen
niet tehadden
handelen
ons gehandeld
#. p

Biſſchop Theognoſtus ontzag zich niet van hebben, want het zoude ons ten hoogſte ge- ***
tegens hen het Banvonnis uyt te blixemen. |voelig weezen, indien de dood van een en
Wanneer de Donatiſten de Chriſtenen al- van Gods dienaaren door dezelfde ſtrafoef:
les wat wreed was, ten tyde van Augu-|fening gewroken wierdt. Marcellus Biſ
ſtyn, deeden lyden, wel verre van des- ſchop van Apamea in Syrië leevendig door

wegen ſtraf te verzoeken, ſchreef die Hip- de Heydenen verbrand zynde, wilden zy
In C
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ne kinderen zyne dood wreeken: maar de 1TDit getal zoude waarlyk groot zyn, zoo 1685:
H IS TO RIP EN N IN GE N.

Kerkvergadering van dat Geweſt kantte die bekeering was geſchied veeleer door
zich daar tegen , oordeelende dat het den Heyligen Geeſt, en de godvruchtige ver

onredelyk waare de dood van zulk eenen | maaningen van zyne Geeſtlyken, dan door 't
t

(1) te vervolgen, over wiens gelukſtaat geweld en de wreedheydzyner ſoldaaten.
men reden had van zich althans te ver- | Want wat ſchyn is er, dat bekeerden door
blyden. En ofwel deeze vreedelieven het geweld der tormenten waarlyke bekeerden
de verdraagzaamheyd reeds in de acht konnen zyn? Wy hebben daarover geweend
ſte eeuwe genoegzaam als verlooren en # en gezucht, verre van ons daarover te
vergeeten was, zoo ontdekt men echter dit verblyden. Het gedenken aan den gruwel
zelfde gevoelen nog in het tegenwoordi zooveeler heyligſchenderyen, die daardoor
ge Opperhoofd der Roomſche kerke, Paus begaan zyn, doen my en zullen my doen y

Innocentius den XI, welke naamaals (2) zen, geduurende het overige myner dagen.
over die gedwongene bekeeringen aan Key
zer Leopold ſchryvende, zich in deeze
aanmerkelyke woorden uytlaat: Hy (Ko
ning Lodewyk) beroemt zich zelven van
met alle zyne magt, op het ſpoor zyner
Voorvaderen, de behouding der rechten van
den Heyligen Stoel, en de vermeerdering
van het getal der Algemeengeloovige kin

Ja zoo het my vryſtaat my te uyten , ik
weet niet of ik niet behoorde te wanhoopen
aan de zaligheyd van eenen Chriſten, die de

deren bevorderd te hebben, als hebbende

ke de ſtraffe uytwerkingen dier Geloofs

magt zyner wapenen gebruykt, om veracht
te maaken alle de

# van den Gods

dienſt. Was dit het gevoelen van den Room
ſchen Paus, zoo is 't ook geen wonder,
dat de Kerkgenooten van de zulken, wel

daarvan verſcheydene millioenen tegelyk vervolgingen gevoelden, hier te lande daar
doen wederkeeren in den ſchoot der Kerke. op deeze penningen gemaakt hebben.

I. Op de eene zyde van den eerſten, ziet men den Roomſchen Paus, onaangezien die zulke ge
III. Deel.

P pp P

weld
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1685. weld middelen verfoeide, tuſſchen eenen Franſchen krygsknegt en eenen Jeſuyt met arendsvoeten,
op het zevenhoofdige beeſt zitten, dat verſcheydenc Onroomſchen verſcheurt. De Jeſuyt houdt in
eene hand een papier waarop ſtaat : CONCILIA: DECRETA. KERK VERGA
DE RINGEN: KERKB ES LUTTE N. En de krygsknecht is voorzien met bloot ge
weer en kluyſters. Boven den Paus, die met eenen blixem gewapend is, leeſt men in den opper

e

rand:

SUPRA DEUM, POST PERNICIEM.
THANS BOVEN GOD, NAA DEEZE VERDER VING.

Naaſt eene afgeworpe Onroomſche Kerk ziet men, op de andere zyde, verſcheydene achter
haalde vlugtelingen of opgehangen, of achter een paard gebonden langs den grond ſleepen, of
aan handen en hals geboeid naar de galey voeren, die in 't verſchiet in zee gezien wordt. Het rand
ſchrift luydt aldus:
EX MARTY RI IS PAL MAE.

v

NVMA DE MARTEL DOOD DE OVERWINNING.

II. Op de voorzyde van den tweeden, ziet men den Onroomſchen Godsdienſt, vertreedende
eene ſlang en Pauſlyke muts, en ſtortende over twee zyner vervolgde Ledemaaten, zoo met de
eene als andere hand den geldhoorn zyner ten beſte gegeevene ſchatten uyt. In den rand leeſt
IIACI) :

FRATRIBUS FIDEI SABAUDIS, GALLIS.
AAN DE SAVO IS CHE EN WAL SC HE BROEDEREN
DES GELOOFS.

Op de tegenzyde, die in 't verſchiet eene galey vertoont, ziet men, tuſſchen eenen Roomſchen
Geeſtlyken en Franſchen krygsknegt, eene Onroomſche Vrouw op eene houtmyt om verbrand te
worden aan eenen paal gebonden, doch van een Hemellicht beſtraald, waarin de naam JE HO

VAH, HEERE, te leezen ſtaat, evenals in den rand deeze ſpreuk:
DOMINUS LIBERABIT.
DE HEERE ZAL ZE VERLO SS EN.

III. De laatſte eyndelyk verbeeld op het voorſtuk, den Profeet Bileam in Biſſchoplyk ge
(1) Moſ.
IV. boek

kap. 22.

waad, die naaſt eenen wyngaard op zyne (1) ezelin gezeeten het laſtbeeſt met ſtokſlagen poogt
voort te dryven, doch 't gene, door eenen dreygenden Engel wederhouden, hem met deeze
woorden aanſpreekt:
QUID ME VERBERAS?
WAAROM SLAAT GT MY?

De Kerk der befaamde Sorbonne ſtaat, op het ruggeſtuk, in 't verſchiet, en voorwaart voor de
zelve
een groot uytgeſpannen ſpinnewebbe van zoo veele uytgegeevene (*) Geboden, waarin de
(*)Ediſten.
onnozele en weerelooze vliegjes blyven hangen, ſtaande verder, tot meerdere opheldering, in den
rand:

-

-

NoN AQUILIS LEVE TExIT oPUs.
Z2 HEEFT DIT LIGTE WERK, Voo R GEEN E ARENDEN

GEWEEVEN.
Hoewel
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Hoewel deeze aangevange Geloofsver nen om des Ryks geldſtukken, en niet die 1685.
volging in Vrankryk den Vereenigde Staa der Vereenigde Geweſten, op den voet T'
ten, mids veelen hunner Onderzaaten tot des Ryks te munten, zoo hadden zy dit
het voeren van den Koophandel zich in de echter ſomtyds ondernoomen; en zyn die ,,si
Franſche havens ophielden, tot der zelver ſtukken daarom zoonu (4) zoodan (5) een- #
redding de handen vol werks verſchafte, en andermaal (6) door de Algemeene Staa- #
zoo was echter het ſtuk der Munte thans ten voor onecht verklaard, en afgezet ge- #s.
Reſol.
ook het voorwerp hunner bezigheyd. De worden. Met of omtrent het midden der (5)
der Staat.
-

Heer Willem Boreel, Raad en algemeen zeventiende eeuwe hebben echter de Munt-Gene,
Meeſter der munte, had over der zelver

kamers der ſteden Nieumeege en Zutfen, #nl
# verval (1) een- en andermaal geklaagd, en op de ontfange orde der Algemeene Staa- (#efol.
#" dus verzocht om eens eenen vaſten voet op ten, met het maaken van allerhande Ryks- de Staaten

23 Febr. den prys van't goud en zilver by de geza munten ſtil geſtaan : waarvoor aan iedere #t

"

mentlyke Geweſten te beraamen, en was dier muntkameren uyt den Staat des oor- 1636.
dit verzoek toenmaals in handen geſteld logs van elk Geweſt jaarlyks eene veree
van den Heer Everwyn en andere Gemag

ring van (7) tweeduyzend guldens is toe- #

(!) Reſol tigden (2) van den Staat op het ſtuk der gelegd, totdat zy meer voordeels met het Gener."

#"-Munte : op wier ingebragt bericht ſedert, ſlaan van Ryksmunten, dan deeze twee- ##
zoo ten aanzien van de waarde der munt duyzendguldens jaarlyks, tegemoete zien- ”

27 Juny

#

ſtoſfe als het ſlaan van (*) kleyn geld by

#" plakaat (3) eyndelyk een vaſte voet en
(3)Reſol. orde beraamd wierdt.

En niet zonder re

#" den; want nietalleen dat ieder Geweſt eene,
7 Nov.

"3"

ja ſommigen meer dan eene muntkamer

hebben, maar worden er daarenboven nog
zes van de zelve, te weeten te Nieumee

de , die van Nieumeege den achtentwin
tigſten van Oogſtmaand deezes jaars, en
die van Zutfen den dertigſten van Winter
maand des jaars daaraan, weder opnieuws
Ryksgeld, te weeten ſchellingen en min
dere ſtukken hebben begonnen te munten.
Waarvan de gedachtenis op deeze penning

ge, Zutfen, Deventer, Kampen, Zwol, tjes bewaard wordt : wier eerſte door den
en Groeninge gevonden, welke voorgee nieuwen aangeſtelden Muntmeeſter Gerard
ven het recht van de Ryksmunt te bezit van Harn te Nieumeege in dit jaar, en
ten; verantwoordende daarom, dewyl zy het tweede door den Zutfenſchen Munt
meeſt, zoo niet allen, onder den Weſt meeſter van Baijen twee jaaren laater is

faalſchen Kreyts eertyds behoord hebben, in 't licht gegeeven, doch die alhier ,
de deugdzaamheyd haarer geldſtukken op als op eene en dezelfde zaak paſſende,
de muntkeurdagen te Keulen. En ofwel ook te gelyk verbeeld en beſchreeven wor

de zelve dierhalven alleen bevoegd ſchee

den.

-

I. Het eerſte voert, op de voorzyde, het Nieumeegſche wapenſchild, en op de tegenzyde dit
opſchrift:
MON ETA RESTAURATA. MD CLXXXV.

DE MUNT HERSTELD. 1685.
II. Op de eene zyde van het tweede ſtaat integendeel het Zutfenſche wapenſchild, en op de an
dere zyde dit opſchrift:
MONET A RESTAURATA. MD CLXXXVII.
DE MUNT HERSTELD. 1687.

Ppp p 2

Gelyk
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Gelyk de waarde der geldſtukken # maar, naar de wyze der eerſte Roomſche
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- deels van het onderſcheyd der metaalen, Keyzeren, altyd gepolyſt en opgehaald.
andersdeels van de meerdere of mindere Totdat eyndelyk, in 't midden der zevenzuyverheyd der zelve afhangt, zoo wordt tiende eeuwe, het ſchroeven van 't geld
integendeel der zelver fraaiheyd naar de zynde uytgevonden, de muntkomſt daar
konſtryke behandeling, waarmede de daar door tot de hoogſte volmaaktheyd is op
op gebragte verbeeldſels zyn uytgewerkt, gevyzeld. Zulks de Turken op de ge
afgemeeten. De Romeynen, gelyk zy in ſchroefde geldſtukken aanſtonds boven
den bloeijendſten ſtand huns Ryks in het maate verſlingerd, en dus eerlang alle hun
ſtichten van welgeregelde gebouwen, en 't ne gelden daarin, tot hun aller ongemeene
maaken van allerhande ſtandbeelden, weêr ſchade, verwiſſeld wierden: vermids zy,
gaêloos uytmuntten, hebben ook geene meer op de zinnelyke maaking dan de in
koſten nech arbeyd ontzien, om op hun merlyke zuyverheyd acht geevende, zich
ne gelden en penningen de verbeeldde zaa zooveele vervalſte ſtukken, door de geld
ken volgens de uyterſte konſt te vertoo gierige buytenlandſche Kooplieden, had
nen. Invoege zy niet te vreede waaren den laaten in de handen ſtoppen, dat men
met door 't enkel gieten of ſtempelen de (5) eyndelyk genoodzaakt was al het geld (5) Larrey
begeerde afbeeldſels daarop te ſtellen , des Turkſchen ryks, te verſmelten. . Het E#
maar die wierden met veele oplettendheyd was echter niet dan omtrent het laatſt tv foi."
daarnaa ſtuk voor ſtuk naar 't vereyſch hun des jaars zeſtienhonderdzeventig, dat de 51e.
ner hoogſelen en diepſelen gepolyſt, kon Algemeene Staaten een Beſluyt naam en ,
ſtig uytgewrocht en opgemaakt. Waarom dat voortaan alle geldſtukken nietmeer
men ook geen twee Romeynſche pennin met den hamer geſlaagen, maar naar de nieu
gen, hoewel uyt den zelfden ſtempel of we uytvinding geſchroefd zouden (6) wor- (%) Reſol.
,,... vorm voortgekomen, in alles elkanderen den. Doch het gene dit geldſchroeven te #"
#" gelyk vindt, of vindende, die (1) daarom aanmerkelyker maakte was, dat men ook 39et.
Mant van met recht altyd voor onecht houdt. Met de dikte der geldſtukken met letteren be-"
Uytt-fol het afneemen des Romeynſchen ryks, is ſtempelende, hierdoor het geldſnoeijen,
dit keurig opmaaken verwaarloosd, de tot geen kleyn voordeel van 't gemeen, kon
#n wierden er ſlechts zeer ruuw beletten. En dewyl de Heer Caſtain, Ver
opgeſtempeld, en is dus ook, tot eene nufteling des Franſchen Konings zeker
onbeſchofte wanſtalligheyd zynde verval werktuyg in't voorgaande jaar had uytge
len, eyndelyk tot de eerſte Franſche Ko vonden, waarmede een man dagelyks
ningen, die ook Vorſten deezer Landen twintigduyzend (7) ſtukken op de dikte #
(2) Mieris waaren, de zelfde (2) ruuwheyd der mun met letteren kon merken, zoo hebben die MEEg,
-

-

#Mant te overgegaan. De oude Biſſchoplyke van Amſterdam in dit jaar, zoo tot groo-14"
# #". munten van (3) Uytrecht, en die der ter ſieraad der geldſtukken, als tot meer
33) Mieris eerſte Graaven van (4) Holland, voeren dere veyligheyd aller geldhandelende in

# de

bygebleevene merktekenen dier wan woonderen, konnen goedvinden, alle de
fol 44 enz. ſchapenheyd : en of wel in de vyftiende Vereenigde Landſchappen aan te maanen,

# en zeſtiende eeuwe de konſt van ſtempel om ook hunne geldſtukken insgelyks op
GE van ſnyden weder tot eenen zeerhoogen trap

de dikte met letteren te laaten ſchroeven.

#

Zulks men niet min tot eene proef van zoo
nutbaare uytvinding, dan ter gedachtenis
van deeze raadgeeving, dusdaanig munt
ſtuk daarom in dit jaar geſchroefd, en dit
in de penningkaſſe van den Heer en Meeſter

48.

van volmaaktheyd gebragt wierdt, zoo
was en bleef men echter nog altyd buyten
ſtaat om de verbeeldde zaaken op het geld
en de penningen zeer verheeven te kon
nen ſtempelen. Zulks de hoogverheevene
zaaken der voor handen zynde penningen

Kornelis Bakker, een- en andermaal Schee

dier tyden geenszins daaropzyngeſtempeld, pen der ſtad Amſterdam, bewaard vindt.
-

-
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Op eenen blooten degen en den Slangenſtaf van Merkuur, ruſt het gekroonde Amſterdams
wapen
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wapenſchild, binnen dit randſchrift, op de eene zyde:
CONSILIO, ARMIS, ET IN DUSTRIA.

DOOR BELE TD, WAPENEN EN VLTT.
De andere zyde, die geene verbeelding heeft, is beſtempeld met dit opſchrift:

PRo MoNETARUM DEcoRE, ET PoPULI
SECURITATE, AD PROVINCIAs BELGIcAs

'

CON FOE DE RAT As CONSILIUM. 1686.

RAADGEEVING TOT SIERAAD DE R GELDs rUKKEN,
EN 'S VOLKS GERUSTHErD,
AA N DE VERE ENIGDE NEDERLANDSCHE

w

GEWESTEN, 1686.

Te weeten om het geld te laaten ſchroeven, en dus tegens de in zwang zynde ſnoeijing te be
ſchutten, waarom tot eene proef op de dikte van 't muntſtuk deeze ſpreuk ſtaat:
SALVUM FAC POPULUM TU UM, DO MIN E!
HEERE ! HA N DHA A F U VW VO L K.

Naar 't voorbeeld van den Franſchen Ko

ne Gebuuren als boven het hoofd zynde

ning, beſtondt ook de Hertog van Savoije gewaſſen, ontzag thans niemand, en liet
zynen Hervormde onderdaan en de oefe des door zyne benden tot binnen eenen

#" ning van hunnen Godsdienſt op(1)verbeur

musketſchoot onder het ſlot van Namen

# pag te van goed en leeven, den eerſten van drie ſcheypaalen, met zyne wapenen voor
J35-

Sprokkelmaand deezes jaars zeſtienhon zien, op dien grond oprechten, waarvan
derdzesentachtig te verbieden. Onver de Spaanſche Koning, zoo voor als naa
wacht kwam hen dit te voore ; des

de inſluyting van Luxemburg, in vreedig

zonden zy, om dien ſtorm te doen over bezit geweeſt was: en dewyl men hieruyt
waaijen, eenige Gemagtigden naar Turin, een begin van diergelyke onluſten, als

om aan dit Hof de gevolgen van dat be
vel, en hunnen onvermydelyken onder
gang voor oogen te ſtellen. De Veree
(2) Reſol. nigde Geweſten ſchreeven ook (2) eenen

doorhet laatſtgeſlooten Beſtand waaren uyt
den weg geruymd, voorſpelde, zondt de

Spaanſche Landvoogd aanſtonds den Baron
du Fay, met een omſtandig verhaal van

#" zeer naadrukkelyken Brief ten voordeele dit voorval, aan de Vereenigde Geweſten;
#"

*

hunner Geloofsgenooten, aan dien Her welke het hunne Afgezant den Heer van
tog , ja het Zwitſerſche lighaam, als Sterrenberg toezonden, met laſt van aan
het naaſte daarby zynde, liet door eenige den Koning te vertoonen, hoe zy reden
Gemagtigden het zelve mondeling verrich hadden om van zyne rechtmaatigheyd en
ten: 't gene tewege bragt, dat hy den On wysheyd te verhoopen, dat de zelve (4) # Reſol,
roomſche Dalluyden van Piemont acht geene aanleyding zoude willen geeven , #"
dagen toeſtondt, om hunne goederen te waar door de ruſt en vreede, die aan de #
verkoopen, en uyt den Lande vertrekken, Chriſtenheyd zoo noodzaaklyk was, zou- 1686.
en byaldien dit in dien tyd niet konde de geſtoord worden. En waarlyk was dee
verricht worden, zes mannen uyt het mid ze zaak van geen verder gevolg, mids die
den van hen daartoe te ſtellen. Maar dit, in eene ſamenkomſt wierdt vereffend ,
uyt vreeze voor grooter quaad, zynde van door middel van eenige (5) landen in plaat- (3) Holl.
de hand geweezen, beſloot hy ze met ge ſe van die geëyſcht waaren, aan Vrankryk #
weld daartoe te dwingen; 't gene hem, met af te ſtaan, en dus de ruſt der Spaanſche 97.

#" de benden van den Franſchen Koning zynde

Nederlanden te verzekeren.

Deeze zoude

1686, pag. bygeſprongen , (3) ook eyndelyk gelukte. ik hiermede voor dit jaar verlaaten, ten
#
DeesIII.
Vorſt,
5•
Deel.door zyn vermoogen alle zy waare ik my verpligt oordeelde om eenen
Q (1q q
leg
-

A

NE DER LA N D SC H E
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1686. legpenning, ter eere van Biſſchop Alfons derdeenenzeventig , Aartsbiſſchop van
- van Berge aldaar gemaakt, alvooren hier Mechelen, in de plaats van Johan Wach
in te

#

Dees, welke een Zoon was tendonk ; welke drie jaaren (3) tevoore

e Brab.
#"
van (1) Godefroy van Berge, Heer van
# i. Grimberge , en Honorine van Hoorn ,

overleeden was.

Gs Pais
#"

De plegtigheyd zyner bas, tom,

e

inwydinge geſchieddeden vyfentwintigſten #

fel 657. Dochter van den Graaf van Boucignies, | van Louwmaand des zelfden jaars, door de "

had zich van jongs af tot het Geeſtlyke Biſſchoppen van Antwerpen, Ypere (4) #".
leeven geſchikt, en was dus, mids het af- en Namen, wordende veel vreugde door 167, pag.

ſterven van François van Gent, Biſſchop | de Burgery wegens deeze verheffing, mids "
, van Doornik, 't welke in 't jaar zeſtien- | zyne bekende bequaamheden, alom door

-

S? #. honderdvyfenzeſtig(2)voorviel, doorden de ſtad bedreeven. ,,De gedachtenis van
# spaanſchen Koning tot des zelven opvol: |deeze hooge waardigheyd, welke hy tot 5)Delices
#. ger benoemd, doch die ſtad in 't geweld in het jaar zeſtienhonderdnegenentachtig ##
des Franſchen Konings komende te val-| (5) bekleedde, wordt in dit jaar op dee-

#.

len, wierdt hy, in 't jaar zeſtienhon-lzen legpenning bewaard.

3 E”

U6)Troph.
De eene zyde
voert,
ondergeſteld
eenen Aartsbiſſchoplyken
hoed,
zyn wapenſchild,
in wiens
de #.
bovenhoek
dat van
Brabant
is, mids het #
van Berge
door (6) Johan
Heerrechteren
van Gli

#

mes, en baſtaard van Johan den II. Hertog van Brabant, van dien Huyze afſtamt. In den rand
leeſt men deeze tytels:

ALPHONSUs DE BERGHES, DE1 ET AP os To L1c E SED 1 s
GRAT 1A ARCHIEP1 sco PUS MECHL1 NIE Ns 1s,
PRIM As o UE BEL G11.

ALFONS VAN BERGE, Doo R DE GENADE VAN GOD EN
VA N DEN APOSTOLISCH EN STOEL AARTSBIS

SCHOP VAN MECHELEN, EN EERSTE (*)

(*) Pri172448,

KERKWoo GD VAN NEDERLAND
;) Fleury, Welkentytel van Aartsbiſſchop men wil dat de Kerkvoogd van Alexandrië (7) de eerſte zoude

## IV,
ſur l'Hiſt.
Eccleſ.
Pag. IX.

hebben aangenomen, gelyk die van Primaat allereerſt in Afrika is bekend geweeſt.
Rondom eenen hoogenberg, zinſpeelende op des Biſſchops naam, ziet men, op de andere zyde,
de twaalf hemeltekens, of bekenden Dierenkreyts, omzoomd met deeze ſpreuk;
DESCENDE, UT ASCENDAS. 1686.
DAAL NEDER, OPD AZ GT OP KLIM T 1686.

Hoewel het getal der Adelyke geſlach ning Philips den IV, by opene brieven
ten in Brabant zeer groot is, onder welke van den zesentwintigſten van Wintermaand
dat van van Berge met recht als een der des jaars zeſtienhonderdzesentwintig, gea
oudſten geteld wordt, ziet men echter deld, en weezende door huuwelyken (9) (9) E. Put.
het zelve nog dagelyks door het veradelen aan drie der zeven bevoorrechte geſlach-#
van verſcheydene perſoonen toeneemen,
ja deeze langs verſcheyden trappen, door
de gunſten des Konings, zelf tot den Vorſt
(8)Nobl. lyken ſtand temet opklimmen. Dus was
#b het geſlacht van van Hamme (8)in denper
my

e

ten , als van Rudolfs, Rodenbeek, en # ”
Steenwege te Bruſſel vermaagſchapt, zoo
waaren verſcheyden van deezen Huyze tot
Magiſtraatsleden dier Vorſtlyke ſtad ver
heeven, en wierdt dus Philibert van Ham

#* ſoon van Niklaas van Hamme door Ko me door Johan van Ooſtenryk, in't jaar
-

zeſtien
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(i)Troph. zeſtienhonderdzevenenvyftig , tot (1 ) van Roversberg, Stelle, Overheym, en 1686.
# Schepen van Bruſſel aangeſteld : zynde Terliſt, ja in't voorgaande jaar eyndelyk #. Willem van Hamme, welken ik meen den Schatmeeſter van Bruſſel zynde geworden,
Broeder geweeſt te zyn van deezen Phili wiſt hy door zyn goed gedrag indiervoege
bert, Prieſter, Meeſter in beyde de rech degunſt des Konings in die bediening te win

(*) Prote- ten, Apoſtoliſche (")eerſte Beamptſchryver, nen, dat het zyne Majeſteyt behaagde

#, midsgaders Scholaſter en Kanonnik der hem met den Baanderheerlyken tytel van
hoofdkerke te Antwerpen. Tien jaaren
daarnaa is Hopman Liberts Zoon Willem
van Hamme, Meeſter in beyde de rech.
ten door den Markgraaf van Kaſtelrodrigo
(2)Troph. met de zelfde bedieninge in zyne (2)
de Brab.

van Hamme, op den zevenentwintigſten
van Lentemaand (4) deezes jaars , te be- (4) Erect.

ſchenken, met de magt van die waardig- #,
heyd aan eene zyner reeds bezeetene of du Brab,
l in 't vervolg nog te verkrygen Heerlyk- pag. 9o.

geboorte ſtad begiftigd : welke waardig heden te hechten. En 't is uyt hoofde dee

# heyd hy ſedert nietalleen een- en ander- #zer verheffinge, dat men de eermerken
maal bekleedde, maar wierdt ook naamaals | deezer waardigheyd op eenen legpenning
(3)Troph. Opziener der vaarte, en in't jaar zeſtien- | geſtempeld vindt , welke in dit jaar tot (5)Troph,
# honderdeenentachtig, zelf Burgermeeſter |zyne eere, en als hy Schatmeeſter van ##

# (3) aldaar. Sedert door aankoop Heer 'Bruſſel (5) was, gemaakt is.

#

De eene zyde is met zyn wapenſchild beſtempeld, 't gene met eene Baronskroon gedekt is, en
door twee vrouwen, ieder eene banier van deezen Huyze voerende, vaſtgehouden wordt.

6) Ovid.
e Arte

Op de andere zyde ziet men eenen viſſcher aan den kant van 't water zitten, en met zyne amandi
angelroede daaruyt eenenviſch ophaalen , waarop deeze ſpreuk (6) van den Minnedichter zin lib. IJI.
ſpeelt:

W. 425•

SEMPER TIBI PEN DEAT HAMUS.

LAAT UWEN VISC HANG EL AL TrD IN 'T WA TER HANGE N.
Dat is, laat u niet verdrieten alle tyden, plaatſen, en gelegenheden waar te neemen, om uwen
ſtaat te verbeteren: zoo als het deezen van Hamme door zyn goed gedrag gelukt was.

Gelyk in de Vereenigde Geweſten zelfs, Spaanſchen Konings gekomen waaren. Ten
zoo was ook in dat gedeelte van Brabant, tyde (7) van Leyçeſter waaren door Mau- (7) vol

't gene onder het Staatſche gebied behoord, rits eenige perſoonen aangeſteld, om ne- gens Vol
het getal van den Adel, 't zy door ver vens die van zynen Raade over de von- ##
ſterf, 't zy door vertrek, integendeel mer niſſen, by hooger beroep van Bergenop- Febr.1585.
kelyk afgenomen, dewyl die aldaar geens zoom voor hen gebragt, te oordeelen,
zins zoodaanige voordeelen, als wel onder en was hen dierhalven toegeſtaan zich of
een Vorſtlyk beſtier, mids het verſchil te Delft of in 's Graavenhaage op te houden,
van de regeeringsvorm, konde genieten. als op den Brabantſchen grond niet veylig

Men zag dien buyten alle ſtaatsbewind ge zynde. Op deezen voet wierden de Staats
zet, dat Land als een wingeweſt beſtierd, brabantſche zaaken by beroep, vyfjaaren
en, daar eertyds de rechtszaaken by beroep aan elkanderen, afgedaan, totdat de Alge

aan 't hooge Gerechtshof te Bruſſel, en meene Staaten (8) eyadelyk een beſtendi- (8)Refol.
eyndelyk te Mechelen plagten gebragt te en Raad en Leenhof van Brabant in der Staat,
worden, thans eenen nieuwen Raad in

s Graavenhaage oprechtten , beſtaande #,

's Graavenhaage opgerecht ; mids beyde eerſt uyt zeven , ſedert uyt tien, en eyn- 1591,
die ſteden weder onder het gebied des delyk uyt negen Leden, van welke een het
Qqq q 2
ampt

-

N E D E R LA N D SC H E
1686. ampt van Breukeyſcher, en een tweede Arnoud (2) van Beaumont die waardig
346

- dat van Griffier waarnam.

Het eerſte heyd bekleed. Thans ten tyde was de

2)Troph:
e Brab.
tom. II.

Lid van deezen Raad, met naame Andries Heer Peter de Schildere Hoofd des Raads, fol. *383

Heſſelt van Dinther, wierdt ten tyde der en had in dit jaar het genoegen van als ge

oprechtinge Eerſte Raadsheer genaamd : tuygen , benevens verſcheydene ande
maar hunne Hoogmoogendheden vonden re Leden, en den Griffier des zelven

# ſedert (1) goed, den Heer en Meeſter Ja, Raads, over den Doop van zyn Doch
#" kob van Aerſſen tot beſtendig voorzittend ters Zoon te ſtaan , waarvan de ge
,,Maait Hoofd des Raads te verheffen.

*9

Sedert dachtenis op deezen penning bewaard

deezen, hebben de Heeren Matthys Heſ wordt , welke hem tot eene pillegift is ge
ſelt van Dinther, David de Ruyter, en

geeven.

Tuſſchen twee Oranjetakken, en twee bundels, ieder van zeven pylen, ſtaat op de eene zy
de het wapenſchild van Brabant, en op de andere zyde benevens dat des Grootvaders, dat van den
Griffier en nog vyf andere Leden; binnen deeze randſchriften:
PETRO BRABANTINO SCHENK, DIE zz. JUN11 1686 NATO,
EX FILIA PRAES ID IS DE SCHILD ER E NEPO TI.

AAN PETER BRABANDER SCHE NCK, GEBOOR EN DEN
22. VAN ZOMERMAAND 1686,

DOCHTERS ZOON

VAN DEN HOOFD RAAD DE SCHIL DE RE.

Het onderſte wapenſchild is van den vyfentwintigſten dier zelfde maand, ze
Griffier Niklaas vander Haer, welke, den ventien jaaren daarnaa, als (3) gewoonly- (3) Troph:
Brab.
eerſten van Herfſtmaand des jaars zestien ke Gemagtigde in de Vergadering der de
m. II.
tom.

honderddrieënzestig met dat ampt zynde Algemeene Staaten zitting. - Het vierde fol. *384.
begiftigd, het zelve den achtentwintigſten is van den Heer Gerard Tuynen, die den
van Lentemaand vierentwintigjaaren daar dertigſten van Hooimaand zeſtienhonderd
naa afleyde, wordende zeven dagen laater tweeënzeventig zynde tot Raadsheer be
in de afgelegde bedieninge door zynen noemd, met zyn leeven, die waardigheyd,

Zoon Bonifaciusvander Haer gevolgd. Het den zevenentwintigſten van Wynmaand
deezes jaars afleyde. Van den Heer An
toni Perſyn, welke over negentien jaaren

tweede is van den Raadsheer Quiryn van
Stryen, die, naadat hy de Raadsheerlyke
waardigheyd ruym negenendertig jaaren
bediend had, den vierentwintigſten van
Wynmaand des jaars zeventienhonderdne
gentien Hoofdraad zynde overleedt. De
Heer Marinus van Vrybergen , wiens
wapenſchild het derde is, was den negen

tot de zelfde waardigheyd verheeven was,

is het vyfde, en kwam hy vierendertig da
gen, naadat hy als getuygen over den

Doop van des Hoofdraads Kleynzoon ge
ſtaan had, te overlyden. De ſlinker bo
venhoek voert het wapenſchild van den

den , van Zomermaand Lid van deezen

Heer Niklaas Kan , wien, dertig jaaren
Brabantſchen Raad geworden, en nam den Raadsheer geweeſt,en eyndelyk tot Hoofd
raad

i
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dat hy by eenen eygenhandigen brief af. 1686.

raad benoemd zynde, den vyfentwin
tigſten van Herfſtmaand zeſtienhonderd ſcheyd van die Vergadering genomen, en
drieënnegentig de opgekome dood het aan des jaars te voore ook het geluk gehad
vaarden dier Hoofdbedieninge belettede. had van, op den dertienden van Herfſt

Eyndelyk ſtaat in den rechteren boven maand, het vyftigjaarige feeſt van zyne
hoek het gekroonde wapenſchild van Pe Raadsheerlyke bediening houdende, iede
ter de Schildere zelf. Hy was den dertien ren der genoodigden met deezen zilveren
den van Herfſtmaand des jaars zeſtien penning te beſchenken: zynde die omtrent
honderdachtendertig Lid van dien Raad, dertig in 't getal, mids, behalven de Bloed(#)
'roph- en over acht jaaren Hoofd (1) van den vrienden , alle de Leden van den Raad
de Brab.
tom. II.
zelven geworden, en kwam den zeſtien van Brabant, en de Voorzittende Hoofden

fol."383. den van Wintermaand des jaars zeſtien des Hofs en Hoogen Raads van Holland

honderdnegenentachtig te overlyden, naa ook ten zynen huyze genoodigd waaren.

POST

raº.
Ze

VITAE XV. SENATORIAE

2)
gsDIGNrraris x LusTRAEUSDEN, 2,

SoRDINIs, QUOT QUOT SUPERSUNT 2

SCoNsorinus:UT ETCURINUTRIUS5
HoLL.ZEE, FRISIA Xi

##

ECRETERIsö QUI AmsUNT TAM AMICITIA5
|lag JAM IUNCTIs SANGUINE, AMPLISSIMIS

TAM ExoPTATxIII SEPT's
& CIDIDCLXXXVIII. ASX
Zº

Het gekroonde wapenſchild van den Hoofdraad de Schildere ſtaat op de voorzyde, belend met
deeze ſpreuk:
SUB FIDEI, SPEI, ET CHARITAT IS SCUTIS.
ONDER DE SCHILDEN VAN 'T GELOOF, DE HOOPE,
EN LIEFDE.

Voorts leeſt men nog zoo in den buytenſten rand van deeze, als op de tegenzyde, dit om- en
opſchrift:
Do M IN US

PETRUs

DE SCHILDERE,

SUPREMI SENATUS ET CURIAE BRABANTIAE PRAESES
ET LOCUM TEN ENS,

POST PERACTA VITAE XV,

SENATORIAE DIGN ITATIs x LUSTRA,
EJUSDEM ORDIN Is, QUOT QUOT SUPERsUNT,
CONSORTIBUS:

UT ET CURIAE UTRIUSQUE HOLLAND 1 AE, ZELAND1AE,

FRISIAEQue PRAESIDIB US, CAETERIsog e, GUI AD sUNT,
TAM AMICITIA QUAM JUNCTIS SAN GUINE,
AMPLISSIMIS VIRIS,
HOC QUALECUNQUE MEMORIAE ERGO DAT,
DICAT, DEDICAT, PARILEM QUE,
AETATEM ET AQUILAE SEN ECTAM EXOPTAT,
XIII SEPTE MB R1s: CIO IO CLXXXVIII.
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am-mama,
--

DE HEER PETER DE SCHILDE RE,

-

VOORZITTEND HOOFD EN STAD HOUDER VAN BRABANTS
HOOG EN RAAD EN LE EN HOF,
HEEFT,

'NAA zºrNS OUDERDOMs VrFEN ZE VENTIG
EN DER RAADS HEERL YKE WAARDIG HETD VrFTIG JAAREN
VOLLEEFD TE HEBBEN,

AAN ALLE Z rNE IN LE EVEN Z rN DE AMPTGE Nooz EN,

ALSME DE
AAN DE HOOFD RAA D EN DER BET DE GE RECHTSHOVEN
VAN HOLLAND, ZE E LAND EN VRIES LAND,
EN AAN DE VER DE RE TEGENWOORDIG Z YN DE ZEER

Voo RT REFFEL YKE HEEREN,
zoo VRIEN DEN ALS BLOED VERWANTEN,
DHT, HOE GE RING OOK,
zro T EEN E GEDACHTEN IS GESCHONKEN,
TO EGE WYD, O PGE DRAAG EN,

EN TEFFENS EEN EN DIE RG ELTK EN LEEFTrD, E N ARENDS
OU DE RD OM TO E GEWENSC IHT.

DEN 13. VAN HERFSTMAAND: 1688.

In de Vereenigde Geweſten, alwaar ſlooten voor hunne Vryheyd goed en bloed
dees Raadzyne rechtſpraak houdt, had men op te zetten, en met de hulpe der Gebuur
geen geringe bekommering in dit jaar op vorſten zich tot het uyterſte te verwee
gevat wegens het beleg van Hamburg, ren. Ondertuſſchen maakte deeze vyand
door den Koning van Deenemarke op 't lyke onderneeming alom geen kleyne be
Dees beweer

onvoorzienſt ondernomen.

kommering, doch vooral by de Vereenig
de Geweſten, aan welke de Reſident Hun
##
Diel
de,
gelyk
hiervoor
(*)
gemeld
is,
dat
die
fol. 272.
ſtad verpligt was om aan hem hulde te neke, uyt den naam dier ſtad, kennis gaf,
doen, en had dierhalven, in 't jaar zeſtien hoe de Deenen reeds de loopgraaven tegens
-

honderdnegenenzeventig, met een magtig

de zelve

geopend, ja eene ſterkte, voor de

leger daarvoorkomende, haar door ge poort gelegen, en de Starreſchans genaamd,
weld daartoe willen dwingen. Doch door ſedert geweldigerhand beſtormd hadden.
de bemiddeling van den Koning van Vrank En dewyl hierdoor de vaart en Koophan
(1) Les ryk , en den (1) Hertog van Zell, wier del langs den Elfſtroom tot groot naadeel
hunner Ingezeetenen, belemmerden teniet
van eene goede ſomme gelds zoolang op gemaakt wierdt, beſlooten zy, dat de oor

# den de vyandlykheden, mids het geeven

#
toºn is geſchort, totdat men door een minnelyk
# Schoutbynacht
Schey
Pºg 648. Verdra deswegen het zoude zyn eens CIl GlCIn SCheepShopman
Noordhey,
# tC # #,
geworden. Maar dit totnogtoe niet zynde welke
geſchied, zoo poogde de Koning van Dee midsgaders de twee ſchepen tot veyliging #
nemarke zich opnieuws in dit jaar in 't be van de Haringvloot geſchikt, zich by ei. #t.
zit van zyn voorgewend recht te ſtellen. kanderen en naar of omtrent de Elve te

# #
#

-

p

Hebbende dierhalven, onder verſcheydene vervoegen hadden, om aldaar het welwee
verbloemde voorwendſels, een leger van vyf zen hunner Ingezeetenen in acht te nee
tienduyzend man byeengerukt, en zich in men, en te bezorgen dat die in hunnen

perſoon, als waare het om eene ſpeelreys te Koophandel geen de minſte ſchaade of hin
doen, naar Gelukſtad begeeven, kwam der kwaamen te lyden. Van welk. Be
hy buyten verwachting, den eenendertig ſluyt, op dat het ten ſpoedigſte mogte

#ſten (2) van Oogſtmaand, ten beleg voor uytgevoerd worden , zy by brieven aan
Gener.

Hamburg, met begeerte dat aan hem de den Prins van Oranje kennis gaaven; wel

#" uytgeſtelde erfhulding eyndelyk zoude af. ke met zyne Gemaalinne zich thans, om't
gelegd worden, of dat hy die ſtad anders vermaak van de jagt te neemen, op 't

#olk met vuur en zwaard (3) zoude aantaſten. Loo bevonden : en tot wier beyder eere
#s.
1686. pag. De Raad en Burgery wierden echter daar ik deezen algemeenen gedenkpenning in
e

e

e

162. ' " door niet zoodaanig verſchrikt, ofzy be dit jaar gemaakt vinde.
e

Op

w
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Op de voorzyde ſtaat rondom het borſtbeeld van den Prins, in den rand dees tytel:
GUILH EL M Us H EN R1 cus, D E1 GRAT 1A PRINCEPS
AR AUSION EN SIS. 86.

',

WILLEM HENDRIK, Door Gods GENADE PRIN's
VAN ORANJ E. 86.

-

Dat zyner Gemaalinne, die (1) den tienden van Bloeimaand des jaars zeſtienhonderdtweeën
zeſtig gebooren was, ſtaat op de tegenzyde, omzoomd met deezen tytel:

(1) Hubn,
geſlachtk,
tafel. 77 •

MARIA, BRITANN1 e De Gaarla PRINCEPs. 86.
MARIA, Doo R GODS GE NA DE PRINSES VAN BRITTANj E. 86.

(# Reſol.
cr Staat.
Gener.
2 Oét.
1686.

Volgens het verzoek der Staaten, zondt Gemagtigden eenen ſtilſtand van wapenen
de Prins met afgevaardigde renbooden , by den Koninguytgewerkt: welke telkens,
(2)den zesentwintigſten van Herfſtmaand, en tot het opbreeken der belegeringe ver
aan den Schoutbynacht Schey den noodi lengd wierdt ; 't gene den zeventienden
gen laſt om in zee te ſteeken, doch eer geſchiedde, in ſchyn van met meer naa
lang weder tegenbevel, vermids hy nader druks, wanneer het leger verder van
bericht ontfangen had, dat de begonne de ſtad zoude verwyderd zyn, te zullen

vyandlykheden tuſſchen den Koning van komen handelen : doch in der daad om
Deenemarke en de ſtad Hamburg, door de geen andere reden, dan dat de Koning,
bemiddeling der Gezanten van Branden geene kans ziende van die ſtad te dwingen,
burg, Lunenburg, en Heſſenkaſſel ſedert ſlechts gelegenheyd zocht om met eere
opgeſchort waaren. Deeze Vorſten voor het aangevange beleg te konnen opbree

(3) Holl.

ziende de zwaare gevolgen , welke in 't ken, gelyk het vervolg beveſtigde : want
Ryk, by 't dwingen van Hamburg, te hoewel de Deenen aftrokken, zoo bleef
vreezen waaren, hadden van den beginne de ſtad echter even onwillig om de geëyſch
afaan die ſtad zoonu zoodan met de noo te hulde af te leggen. Zulks die geheele
Holt,
dige manſchap bygeſprongen : zulks eerſt aanſlag (4) teniet liep, de Koning te (4)
Merk.
g
Gottorp
een
renſpel,
tot verluſtigin van 1686. pag.
veertienhonderd Lunenburgſchen, en den
tweeden van Herfſtmaand nog grooter ge zynen geeſt , hieldt, en die van Ham 177.
tal, zich in de ſtad wierpen. Den zeven burg , den zesentwintigſten van Wyn
den kwaamen nogmaals duyzend man maand, de in dienſt genomene Branden
daarbinnen, en des daags daaraan ook het burgſche en Lunenburgſche ruytery, en, den
Brandenburgſchen Regement van den O. eerſten van Slagtmaand, ook het overige
verſten. Dewits, 't gene ſedert van twee voetvolk afdankten. Dit quaalyk uytge
duyzend (3) andere ſoldaaten van den zelf vallen beleg heeft echter aanleyding ge

Merkur.

den landaardt gevolgd wierdt. Ondertuſ geeven, dat daarop deeze penningen van

1686. pag.

ſchen hadden de uyt de ſtad gezondene verſcheyden zin gemaakt zyn.

175.

R. rr r 2

I,

De

“

NE DE R LA N D SC H E

I. De eene zyde van den eerſten verbeeldt het wapen van Hamburg, met een brandnetelblad,
# Reg. 'tHetgene
die ſtad eertyds, als ze onder (1) Holſteyn behoorde, tot een blazoenteken gevoerd heeft.
randſchrift luydt aldus:
t) Jac.
an123

IN GRATIAM REC EPT U M. MDCLXXXVI.

IN GUNST WEDER AANGENOMEN. 1686.

# de andere zyde ſtaat boven de verbeelde ſtad Hamburg, achttienmaalsde letter P, tot rand
ſchrift; 'tgene men wil dat zoude betekenen:

PR o PT ER PRE ces PLUR1u M PR1N c1 puM PAc E M PET EN T 1u M,
PET U L ANT 1E U s , PoE NAM PR.AEPE TEM

PR1st 1 NAE

PER v1 c Ac1 AE PAv EN T 1B us, P1us PATER PAT R1AE
PRAzsE Ns PR o T IN Us PE PE RC1 T.

OM DE VOORSPRAAK VAN VEELE

VREED EVERZOEK EN DE -

Vo RSTEN, HEEFT DE TEGENWoo RDIGE Go DVRvCHTIGE
VADER DES VADERLANDS DE MOED WILLIGEN, DIE
DE HAASTIGE STRAFFE HUN N ER VOO RIGE HARD- ,

NEKKIG HETD TE VREEZEN HADDEN,
DAAD LTK VERSCHOOND.

II. Boven de zelfde ſtad ziet men, op de voorzyde van den tweeden, eene vreeſlyke ſtaart
ſtarre, onder dit randſchrift:
NON
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1686,

-

-n

NON OMNIA TERRENTIA NocENT,
NIET AL HET VERSCHRIKKELTKE BESCHAA-D FGT:

Evenals de bedreyging des Deenſchen Konings geweeſt was, en het opſchrift van den voor
grond opheldert:

1.

-

- -

- '

HAMBURG1 oBSIDIo IRRITA 1686.
HET VERGEEFSCHE BEL EG VAN

HAMB vRG. 16ss.

Op de rugzyde ziet men (1) de zinnefabel van den Arend, welke met een geroofd lam # (r) J. v.
en beneden eenen havik, die dat voorbeeld willende naavolgen, op een volwaſſen ſchaap valt W#g
n
| 7

Wa

om dit insgelyks weg te voeren, doch daartoe onmagtig, en met bek en klaauwen in de wolle ##
#
blyvende hangen, van de Herders verraſt en gevangen wordt, onder deeze ſpreuk, in 4k
ren,
pag.
en rand :
•
-

TALIA REL IN QUAS AQUILAE.
t

LAAT ZULK WERK VOOR DE NA DE LAAR O VER.

III. Het voorſtuk van den derden vertoont de ſtad Hamburg, binnen deeze

twee Latynſche

dichtregels:

AsPICIs HIC ALBIM, sED NULLA FLUENTA CAYSTRI.
CELsUs HoNoR CYCNo HIC HAFNIA NIDUs ERIT.
HIER BESCHOUWT Gr DE ELVE,

DOCH GEENS ZINS DE STROOM EN DES CArSTERS,
DES ZAL HET DE ZWAAN

NU EENWE GROOTE E ER ZTN KOPPEN HAAGE
TOT HAAR NEST TE HEBBEN.

Welke Cayſter een ſtroom van Azië, en oudtyds voor (2) zwaanryk gehouden is. Met deeze (2)ovid,
Zwaan wordt hier gelyk ook op het ruggeſtuk, Deenemarke betekend : vermids dat Ryk, we- Met in.
gens Stormariën, eene zilvere zwaan op een rood veld voert.
#.
Het ruggeſtuk verbeeldt het hemelsteken van de Zwaan in eene wolk, en dat van den Arend, #
beyde met hunne ſtarren bezet, en wier laatſte in den bekeenen Olyftak, en met de klaauwen eenen lib.V. el 1,

Schepter houdt, boven de aangevochte Starreſchans, en binnen het randſchrift deezer twee La- Wim 11'
tynſche dichtregelen:
v

EX AQUILAE MONITIS AQUIL ON IS NUBILA CEDUNT :
FORTIBUS HIS RADIIS NE MINU AT UR HONOS,

ºv

oP DE BEVELEN DES A DE LAARS VERTREKKEN DE Noo RDER WOLKEN: o P DAT Doo R DEEZE STERKE STRAA
L EN HAAR GLANS NIET VERMINDERD WERD E.

Voorts ſtaat in den bovenrand nogmeer binnenwaart te leezen:

A SERENISSIMIs SERENIT As REDUCTA.
DOOR DE DOOR LUCHTIGSTEN DE GE RUSTHETD
WEDERGE B RAGT.

III. 'Deel.

-

SSS s

fyn

346
1686.

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

Eyndelyk is de dikte des pennings nog beſtempeld met dit kantſchrift:
AUSP1C11s CAE SAR1s, AUXIL11s BRAND EN E UR G1 ET LUN EN

su RG1, HAMBURGENSE STELLARE MUNIMENTUM
OPPUG NARI DESIN IT, 1686.

ONDER HET OP PERGE ZAG DES KETZERS EN DOOR DE

HULP VAN BRANDENBURG EN LUNENBURG, Is
MET HET BELEGEREN VAN DE HAMBURG
SCHE STAR RES CHANS OPGEHOUDEN. 1686.

IV. De vierde, die de zelfde voorzyde heeft, verbeeldt op de tegenzyde een ongebreydeld

paard, 't gene achteruyt ſlaat naar eenen gelaarsden ruyter, welke toelegt om het den toom in
den mond te wringen. Waarom in den bovenrand ſtaat:
FERRE RECUSAT.'
N

HET WErGER7' (HEM) TE DRAAG EN.

V. De eene zyde van den laatſten verbeeldt wederom het belegerde Hamburg, onder dit rand
ſchrift:

HAMBURGUM OBSEss UM ET LIBE RAT U M: ANNO 1686.
HAMBURG BELEGERD EN VERLOST: IN 'T JAAR 1686.
w

Op de andere zyde draagt de Deenſchen Elefant eenen krygstoren, doch die hem, gelyk ook

den daarin zynde krygsknechten hun geweer, ontvalt, onder dit byſchrift in den rand:
SIC ERGO TRIUMPHAT BELLUA.
ZOO DAN ZEE GE PRAALT HET SCHRIK DIER.

De Koning van Engeland, die zich dit Dublin en andere ſteden deed afneemen,
beleg van Hamburg zoozeer niet aantrok, en om dit onbepaalde vermoogen dat van
mids de Deenen de koopvaardyſchepen de nydigheyd en verbitterdheyd der belee
zyner onderdaanen onverhinderd lieten. digde ſteden op de hielen gevolgd wierdt,
vaaren, begoſt in dit jaar met veelen zyner ook door geweldmiddelen ſtaande te hou
eygene onderzaaten, wegens het ſtuk van den, omtrent (3) zevenduyzend man op (3) Holl.
den Godsdienſt overhoopte raaken: door de heyde van Kildare vergaderen. Zulks #

dien hy, onderden ſchyn van de vrye oef het loopende gerucht meldde dat de Ko. #*
fening van allerleye Geloofsleere in te ning eenen oorlog in den zin had, en zyn
voeren, den Roomſchen Godsdienſt in Afgezant in 's Graavenhaage zich verpligt
zyne drie Ryken ſcheen te willen herſtel oordeelde, om hunne Hoogmoogendhe
len. En ofwel eenige Geeſtlyken het den van het tegendeel te verzekeren: te<

Hof hierin te wille waaren , zoo kantten

-

meer, mids hy nietalleen over het Beſluyt #en.

(") Holl echter anderen met des (1) temeer naa wegens den ſtaatſiregel of het ceremonieel 1686, pag.

#s. druks,

zich openlyk daar tegens: invoege der (4) Gezanten, en wegens het gevan- #g.
de Koning tegens den Graaf Klarendon gen neemen van eenige (5) Engelſchen, 117. " "
deswegen midsnoegd hem uyt Ierland te die getragt hadden den Heer Peyton (3) Holl.
g)Holl. rugge riep, ja het(2)Geheymzegelbewaar uyt Nederland te vervoeren, t'onvreede #.
69.

#ne # ontnam ,

en aan den Graaf van was, maarook de Turkſche roovers, tot Pagixo.

ii; " Tyrkonnel de Landvoogdy van dat Ryk naadeel van den Staat, in zyne havens (6) #.

opdroeg. Welke ſtraks een gebod voor ontfing , en de hiervoor verhaalde zaak 1687, pag.
de vryheyd van geweeten liet afkondigen, van Bantam tegens de Ooſtindiſche Maat- &#on.
de Handveſten en Voorrechtsbrieven, als ſchappy dier geweſten met al zyn vermoo- Merk.

verbeurd verklaard zynde, aan die van

gen (75 aanbondt. Van deeze geſchillen,
# **
als
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als zynde onmiddelyke gevolgen van den nooten de vruchten van het twintigjaa-1687.
overzeeſchen Koophandel, zoowel als van rige Beſtand, onder de zachte regeerin

-en

de voordeelen, waaren de Spaanſche ge van hunnen Vorſt, tot wiens lof ik
Nederlanden verſteeken : integendeel za
dit jaar deezen penning gemaakt vin
ten die thans in eene volkome ruſt en ge C.

#

Rondom het gekroonde wapenſchild van den Spaanſchen Koning leeſt men, in den rand der
eene zyde, deeze zyne tytels:

CARoLUs II, De Graria Hispaniar v» NEAPolisaye REx.
KAREL DE II, DOOR GODS GENADE KONING VAN
SPANJE EN NAPELS.

Onder eene Koninglyke Kroon, dat is der zelver beſcherming, ziet men op de andere zyde,

eenen Bylbundel en Overvloedshoorn kruyswyze op den werreldkloot leggen. In den land ſtaat
dit omſchrift te leezen:

HIS VICI ET REGN O. 1687.

HIER DOOR WON EN REGEER IK 1687.

Met welke verbeeldinge betekend wordt,
dat de Koning over de Spaanſche werreld
den hoorn van Overvloed had uytgeſtort,
met het Vorſtlyke gezag, waarvan de Byl

\

doet, had die deezen handel verlaaten, en

integendeel de heerlykheden van Otti
gnies, en Houten gekocht, en zynde tot

Kommys der krygsvolken, ſtaande op de

bundel her zinnebeeld is, zoo in de Staats

betaaling van 's Konings Geldmiddelen in

als Kerkezaaken te handhaaven.

Nederland, aangeſteld, had hy by Koning

En wat

het Kerkelyke aanbelangt, uyt krachte der Philips den IV. verzocht, en ook den veer
Pauslyke vergunninge, aan zynen Over tienden van (3) Wintermaand zeſtienhon- (3)Juriſpr.
rootvader Philips den II. verleend, had derdvierenvyftig verkreegen, van in zy- ##
y, mids Albert van Eede (1) Biſſchop nen verlooren Adeldom, als uyt den ade- fol. 225.

# van Antwerpen in 't jaar zeſtienhonderd lyken geſlachte van van Bodegem of Beu
bas, tom.
es Pais

I. pag.
E7 I.

achtenzeventig overleeden was, den Heer gem afkomſtig, herſteld, ja zelf, des
noods zynde, opnieuws geadeld te wor
den. En 't is uyt krachte van deezen Ko
ſedert benoemd, en was die ook, in 't ninglyken gunſtbrief dat dees Biſſchop van

Ferdinand van Beugem, Deken der
#
oofdkerke van Sinte Goedule te Bruſſel,

daaraanvolgende jaar, tot die waardigheyd Antwerpen drie blaauwe ſchuyns opgaande
op de gewoonlyke wyze ingewyd. De balken op een goud veld, omvangen met
Vader van deezen Biſſchop, Johan van eenen rooden rand, bezet met (4) acht zil- # Nobl,
Beugem, getrouwd met Maria Geerts, vere roozen, op deezen penning, die tot #ab.
was in zynen tyd een Zydelakenverkoo zyne eere in dit jaar te Antwerpen ge- #n.

# Juriſpr. per te Bruſſel, en dewyl het dryven van munt is, onder eenen Biſſchoplyken hoed # #o.
verſa 7,
VOCrt.
CIO1C3,

fol. 222.

den Koophandel (2) den Adeldom teniete

Ssss 2

De

N E D ER L A N D S CHE

-

De voorzyde bevat zyne beeldenis in Biſſchoplyk gewaad, hebbende het hoofd met een kruyn
mutsje gedekt, en in den rand deezen tytel:
- 9

JOANNEs FERDINANDus BEUGEMIUS, IX EPISCorus
ANTVER PIE Ns1 s.

yo HAN FERDINAND VAN BEUGEM, IX BISSCHOP
VAN ANTWERPEN.

Gelyk de tegenzyde deezes pennings met des Biſſchops beſchreeven wapenſchild, zoo is ook der
zelver voorgrond met deeze zyne gewoonlyke zinſpreuk beſtempeld:

VIRTUTE ET CONSTANTIA. 1687.
DOOR DE DEUGD EN STAND VAS2'IGHE2 D. 1687.

Dees Kerkvoogd, die in 't jaar zeſtien Godsgeleerdheyd te Duysburg beroepen,
honderdnegenennegentig naamaals over alwaar hy ook twee jaar daarnaa, als aan
leedt, had nog eenen ouderen Broeder geſtelde Predikant dier ſtad, den kerke
Matthys van Beugem, welke, getrouwd ſtoel beklom. Zynde vervolgens, in 't
met de Weduwe van Konſtantyn Rubbens, jaar zeſtienhonderdvyfenvyftig, tot Hoog
Raadsheer en (1) Meeſter van de Rekenka leeraar der Godsgeleerdheyd te Nieumeege
(1) Nobl. mer in Brabant, en te Bruſſel als van den
de Brab.
MerC.

d'Hon.

pag. '21

aangeſteld, is hem eyndelyk die waardig
Adelyken geſlachte van't Serhuyghs afſtam heyd in de Hooge ſchoole te Leyde, in
mende erkend geweeſt is. Zyne Zuſter plaatſe van den Hoogleeraar Johan ValkeKlara van Beugem trouwde met Alexander nier, die den achtſten van Wintermaand
van Baillencourt Courcol, Raadsheer en des jaars (3) zeſtienhonderdzeventig over (3) Acad.
Algemeenontfanger van 's Konings Geld. leeden was, den tienden van Wynmaand Regiſt.
Pag- 42
middelen, die ook als Lid van den Raad van het daaraan volgende jaar opgedraagen.
van Staate overleeden is.

De Hooge

Gelyk hy op 't afſterven van zynen Ampt

ſchool te Leyde, voedſter deruytmuntende genoot den Heer Abraham Heydanus, van
verſtanden, zag zich in dit jaar haaren wien wy voorheen gewaagd hebben, vol

Hoogleeraar Chriſtoffel Wittich door de gens 't gebruyk der Leydſche ſchoole de
(2) Acad.
egiſt.

dood ontrukken. Hy was (2) te Bergen, lykrede gedaan (4) heeft, zoo is ook de (s) aat
eene ſtad in Silezië, den zevenden van zyne door den Heer Jakob Gronovius, Regiſt:
Pag- 4I.
2

pag. 43

Wynmaand desjaars zeſtienhonderdvyfen Hoogleeraar in de Geſchiedeniſſen (5) en

(5) Acad.
Regiſt.

twintig gebooren, en hebbende zich van Griekſche taale, uytgeſprooken, naadat Pag,7d.
jongs af zeer afgericht in de Wiskonſt, hy den negentienden van Bloeimaand dee
doch wel voornaamelyk in de Godsgeleerd zes jaars, met zyn leeven de opgedraa

heyd, gemaakt, wierdt hem in den ou ge bediening had afgeleyd. 's Mans ge
derdom van zesentwintig jaaren het Leer dachtenis vind ik op deezen penning
ampt der Wiskonſte op de Hooge ſchool vereeuwigd , welke door den Leydſchen

te Herborn opgedraagen, en hyin't zelfde penningmaaker Johan Smeltzing gemunt
jaar nog vandaat tot Hoogleeraar der IS.
- "

-

*
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Zyn borſtbeeld, met eene bef en Leermeeſterlyken tabbaard verſierd, ſtaat op de voorzyde,
omringd met dit randſchrift:
CHRISTOPHORUS WITT ICHIUS, THEOLOGUS.

CHRISTOFFEL WITTICH, Go DS GELEERD E.
Op de tegenzyde ziet men eene zeer groote ſtar, in 't midden van veele andere, die kleyner
zyn, by uytneemendheyd haare ſtraalen uytſchieten, onder dit woord:
L U C E T.

H 2

L I C H T.

Te weeten, als eene niet van de minſte ſtarren aan den Hemel. Zinſpeelende dus op het gene de
Apoſtel van de onderſcheyde heerlykheyd dergelukzaligen getuygt : naamelyk dat, gelyk de ſtar
ren onderling, zoo ook de een boven de andere ſtondt uyt te blinken; waarom in den beneden
rand die plaats dusdaanig wordt aangeweezen:

I. AD CORINT H1 os. c AP 1TE 15. VERs U 4t.
M.

BRIEF AAN DIE VAN KORINTHE. KAPITTE L 15. VERS 4t.

De Koning van Vrankryk, aanmerken
de de groote overwinningen, welke de
Keyzer met zyne Bondgenooten op de
ongeloovige Turken nu iedert eene wyl

Weene, dat hy buyten de toeſtemming
der Keurvorſten, Vorſten, en Stenden des

Ryks geene verandering in zoo gewigtige
zaak konde maaken, veelmin zoo veele

behaald had, en dierhalve bevreesd dat voortreffelyke landen, welke byna het (2) (3)Holl.
Merk.

hy , door het bekomen dier nieuwe voor
deelen te magtig wordende, (1) vervolgens
Merkur.
1687. pag. zyne zeeghaftige wapenen tegens hem zou
2O5.
de keeren, liet in 't begin deezes jaars ,

(1) Holl.

zesde deel van 't Rykuytmaakten, zonder 1687. pag.
eenig onderzoek, gelyk als met eenen zo9.
ſmak , wegwerpen en overdoen. Dus
hortte dees voorſlag, en liet de Franſche
door den Kardinaal d'Eſtrees, aan den Koning ſedert aan de Ryksvergadering te
Paus te Rome een- en andermaal eenen Regensburg bekend maaken, dat hy van
voorſlag doen, om voor den aanvang van den zelven om het Beſtand in eenen Vree
(3) Holl.
Lentemaand met den Keyzer het geſlooten de te verwiſſelen , (3) thans afſtondt, als Merk.
twintig jaarige Beſtand in eenen eeuwigen hebbende nooit aan 't Ryk den voorgeſlaa 1687, pag.
Vreede te veranderen: op voorwaarde dat gen Vreede, in plaatſe van het getroffen zig.
ieder het gene hy bezat voortaan als zyn Beſtand willen opdringen. Wat hiervan
eygen, en voor altyd afgeſtaan, zoude zy, immers is zeker dat Koning Lodewyk
blyven behouden. En ofwel Koning Lo zyne opgevatte vrees wegens de aanwas
dewyk meteen verklaard had in deezen ſende magt des Keyzers ontdekt had,
Vreede het Spaanſche ryk insgelyks te niettegenſtaande hy op deezen legpenning

willen beſluyten, zoo betuygde echter de betuygt niemand der Gebuurvorſten te vree
Keyzer aan den Pauslyken. Afgezant te ZCIl,
III. Deel.

Ttt t
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Het kopſtuk des Franſchen Konings, waarmede de voorzyde beſtempeld is, is omzoomd met
dit randſchrift:

LUDO VICUS MAGNUS REX.
KONING LOD EW2CK DE GROOTE.

Een

den,

rootmoedige Leeuw gaat, onaangezien het aanbaſſen van vier rondom verbeelde hon
onder dit randſchrift:

#eſchroomd en onverſchillig op de tegenzyde voort,

NEC TIMET NEC PRovocAT.
Hr VREEsz ze NIET NocH DAAGz zE NIET UrT.
Op den voorgrond, geeft het opſchrift te kennen tot wiens gebruyk de legpenning gemunt zy:
te Wecten,

AERARIUM MILITAR E EXTRAo RD 1 NA R1 U M. 1687.

DE B vrTENGEWoo.NE KRrgsscHATKA MER. 1687.
ervarenſte Geneesheeren voor 's Konings

e

En waarlyk dat zyne Majeſteyt aan
niemand eenige bekommering wilde geeven leeven begoſten bekommerd te worden.

bleek daaruyt, dat zy willende eene ſpeel Zulks dat die reys nietalleen achterwege
reys naar Luxemburg onderneemen, aan bleef, maarook zyne Majeſteyt genood
den Pauſlyken Afgezant door den Heer zaakt wierdt zich aan een zeer gevaar
(1) Holl. van Kroiſſy liet bekend (1) maaken, hoe
Merk.
zy de zelve uyt enkele nieuwsgierigheyd
1687. pag.
aanving, om den ſtaat van het aan haar
2 I4
afgeſtaane Luxemburg te gaan opneemen,

en dierhalven dat hy by den Paus, en alle
andere Moogendheden van Europa tewege
bragt, dat zy desweegen geen de minſte
ongeruſtheyd opvatteden. Het gevolg

lyk geneesmiddel , den achttienden (2) (3)Holl.

van
Slagtmaand des
voorgaanden
E:pag.
te onderwerpen,
en naar
de regels jaars,
in die #
uyterſten gebruykelyk, daarvan te laaten

ſnyden. En ofwel de Koning de infny
ding met eene ongemeene (3) hardvochtig
heyd een- en andermaal doorſtondt, mids ſ#9

men de wond de eerſte reyze niet wyd ##

beveſtigde ook deeze betuyging , dewyl noch diep genoeg gemaakt had, zoo was #.
de Koning, den tienden van Bloeimaand geheel Vrankryk echter deswegen in de 229
van Verſailles zynde vertrokken, aldaar grootſte bekommering: invoege men in al
weder den zesden van Zomermaand in le kerken des Ryks Gebedeſtonden inſtelde,
volkome gezondheyd , tot geen kleyne om van den Hemel de herſtelling van 's Ko
vreugde van het geheele Hofgezin, terug nings gezondheyd tot welſtand zyner toe
kwam. Temeer dewyl de Koning, voor geneegene onderdaanen, waare 't mooge
het uytgaan van 't voorgaande jaar, van lyk, af te bidden. Deeze verzuchtingen
zwaare ambeijen was aangetaſt geweeſt, wierden eyndelyk verhoord, zyne Ma
en daarom toen beſlooten had, tot herſtel

jeſteyt buyten verwachting herſteld, en

ling zyner gezondheyd de myneraale wa

alom door het ganſche Koningryk geen #

mindere vreugde over dien (4) goeden uyt- #rt
teren van Barege te gaan gebruyken: doch ſlag
bedreeven, dan het gevaar zyns lee- Louis
de quaal dagelyks van quaad tot erger
XIV. tom.
pag.
voortſlaande bragt hem in dienſtaat, dat de vens tevoore groot geweeſt was. De Graafii,
d'AI I2.

,
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d'Avaux zelf, welke althans wegens die | zyns Meeſters voor zyn Hof aldaar te 1687.
Kroon Buytengewoone Afgezant by de laaten vertoonen, maar deed ook, om de TT
Vereenigde Staaten in'sGraavenhaage was, gedachtenis daarvan te vereeuwigen, in
vernoegde zich niet met openbaare vreug- | dit jaar deswegen deezen gedenkpenning

detekenen wegens de volkome herſtelling | munten.

S DE NIRSMES COM: DANAVX :

SAPvD BATLEG EXT:CC:
s M DCLXXXVIII
-

Op de voorzyde leeſt men , rondom het borſtbeeld van den in gezondheyd herſtelden Koning,
dit randſchrift:

LUDO VICUS MAG N US.
LOD EWT K DE GROOTE.

Nevens eenen altaar, aan de Gezondheyd of Geneeskunde (1) toegewyd, ziet men op de ##
rugzyde den Franſchen Koning, ofwel den God Apollo of Eskulapius zelf, aan het verbaasde MEE
Vrankryk tot verquikking der opgevatte verſlaagenheyd de hand toereyken. Het randſchrift luydt # 38t.
aldus:

382 en

-

385.

IN COLUMITAS PUBLICA.
DE A LG E MEE NE BE HOUD EN IS.

Voorts leeſt men, onder die verbeelding, op den voorgrond, tot meerdere uytlegging, dit
opſchrift:

-

OB REST1T U T AM PR IN C1 P is SALUTE M,

JOANNEs ANT oN1us DE MESM ES, CO Mes D'AVAUX,
APUD BATA vos LEGAT Us EXTRA o R D IN A R 1 us,
CUD I CU RA v IT. M DCLXXXVI I.

JoHAN ANzoNI DE MESM Es, GRAAF VAN AVAUX,
EN BUYTENGEWOON GEZANT B r DE NEDERLANDERS,
HEEFT DE EZEN,
WEGENS DE HERSTELLING VAN ZTNS VORSTEN
GEZONDHEYD,
DOEN MUNTEN. 1687.

T t t t 2.

Dees
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Dees Staatsbedienaar geraakte in dit jaar (dat is, gouden drinkbeker vol (4) gruuwe- (4)openb.
Latynſche
woord PAPA
(dat is #j
in geen kleyne geloofstwiſt met eenen Pe len)
kap.XVJ
Paus)het
teſamen
uytleveren.
En hebbende
# I,
-

ter Jurieu , die te Saumur in Vrankryk

Hoogleeraar van den Hervormden Gods vaſtgeſteld, dat het getal van 144 de zuy- #
dienſt geweeſt zynde, om de voorgemelde vere (5) Kerken't Ryk van Chriſtus genoeg- ideeixv.
vervolging uyt dat Ryk was geweeken, zaam verbeeld had, zoo meende hy, dat #
en zich te Rotterdam met der woon be ook uyt het (6) getal van 666 de volle (7) (6 openb.
geeven hebbende, tot Franſch Predikant tydsheerſching van het Beeſt kon worden kap.
#JE
XIII.
aldaar, door den Magiſtraat dier ſtad, was gevonden ; welke hy onderſtelde 126o #.
beroepen. Onder zyne veelvuldige uyt jaaren te moeten duuren. Dat dierhalven ##
gegeevene ſchriften was er een de vervul het gemelde Beeſt voorlang reeds was ge- ideeixv.
ling der voorzeggingen genaamd, en in dit komen: en hebbende aan 't zelve tot zyne #,
jaar in 't licht gegeeven, by 't welke hy weezendlyke kentekenen en eygenſchap- #”
(r) verv. trachtte aan te toonen dat de voorzeggin pen, de afgodery, verblindheyd, (8) en #
en Prof gen van Daniël (1) in zyn zevende hoofd verdorvenheyd toegevoegd, beweerde hy I deel,
#n. ſtuk, belangende het vierde Beeſt alsook dat de heerſching van den Antichriſt met #a.
ſtuk pag de Openbaaringen van Johannes, nu byna den aanvang dier gebreken, en in 't midden pagº,
#verv. vervuld waaren. ,,Want hy ſtelde vaſt dat der vyfde eeuwe, zoude zyn begonnen,
der Prof. de Roomſche (2) kerk in haare Ledemaa en dienvolgens, dat het eynde der Werreldt
-

#"

ten, of, om beter te zeggen, de Room

tuſſchen het jaar zeventienhonderdtien, (9)

##

hoofdſt, ſche Paus zelf de langvoorſpelde Antichriſt en zeventienhonderdtwintig moeſt voor- 1 deel XI.

# was.

Doordien, behalven veele byge vallen. Het was dan in de hoope en ver- #.
et Prof. bragte bewysredenen om dit gevoelen te wachtinge van den aanſtaanden val der

##

beveſtigen, hy aanwees, hoe de eerſte Roomſche kerke dat men, tot lof van dien

hoofdſt,
P*5 94

letters van ieder woord deezer ſpreuke, Po Profeetiſchen Uytlegger, deezen gedenk
culum Aureum (3) Plenum Abominationum, penning gemaakt heeft.

-

-

Het borſtbeeld van den gemelden Jurieu, met eenen Leermeeſterlyken rok bekleed, ſtaat op de
voorzyde, omringd met deeze tytelen:
"

PET RUS JURIEU , SAc Ro SAN cT AE THEOLo G1.AE
PRoP HET 1 A RU M QUE PR oF Esso R.

PETER jURIEU, HOOGLE ERAAR DER HET LIGE
GODSG EL EERD HETD EN VOOR ZEGGING EN.

Voorts ſtaat om uyt te drukken de hoope, die hy had opgevat van den voorhanden zynden val
der Roomſche kerke te

zullen beleeven,

onder zyn borſtſtuk deeze ſpreuk:

SPE FAT I MELIOR IS AL OR.

IK WORD MET DE HOOPE VAN EEN BETER LOZ GEVOED.
Den

H IS TO RIP EN N IN G EN.
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Den put des afgronds ziet men op de tegenzyde geopend, en daaruyt, benevens eenen zwaa- 1687:
-

ren rook, verſcheydene (1) ſpringkhaanen in zoogroote menigte te voorſchyn komen, dat door (1)Openb.
beyde byna de in 't verſchiet ſtaande Kerk uyt het gezigt verlooren, ja de Zon zelve verhinderd van jºn,
kap. IX.
wordt haar licht aan de Maan mede te deelen. Waarboven ſtaat:
57. 2- en 3
BREVI LUCIDIOR FULGEBIT.
IN KORTEN TYTD ZAL ZE HEL DERD ER SCHTWEN,
(2) Openb.
Om welk opgevat, vertrouwen nog krachtiger uyt te drukken, men op den voorgrond deeze van
Joan.

gewyde (2) woorden leeſt:

kap.XXII,
W. zo.

ET IAM VENIO CITO. AMEN. VENI Do MINE JEsU. 1687.
JA Voo R WAAR IK KOME HAASTL rK. AMEN.
KOM HEERE j ESUS. 1687.

Op deeze uytgedachte grondſtellingen de Franſche Koningen zelfs, die zich aan
verder voortgaande , wilde de gemelde maatigen de eerſte Zoonen der Kerke te
Hoogleeraar dat de laatſte Geloofsvervol weezen, waaren de hoofdzuylen van het
ging in Vrankryk diegene was, welke in 't Antichriſtiſche ryksgebied, 't gene binnen
elfde hoofdſtuk der Openbaaringe van Jo drie (5) jaaren en een half zoude moeten #
hannes wordt beſchreeven.

Dat voorts de

te gronde gaan : midsdien door eene bo- #"
vennatuurlyke genade by geheel Vrankryk #n
de althans onderdrukte Geloofshervorming #.

(*)Edikten.

vernietigde Geboden (*) van Nantes en
Nimes met de doode lighaamen van de

(3) Verv.

twee (3) Getuygen waaren afgebeeld, wel nietalleen zoude worden aangenoomen ,
ke ook onbegraaven bleeven leggen op de maar zelf ook door de achtbaarheydzy

der Prof.
I. deel.
XIII.
hoofdſt.

pag. 288.

ſtraate der Groote ſtad : vermids, onaan

ner eygene Koningen (6) gehandhaafd. De ##

gezien hunne vernietiging en omkoming, Franſche Afgezant kon deeze buytenſpoo- #"
echter nog veele Geloofsgenooten in 't ver rige uytdrukkingen niet verdraagen. Hy #n
borgen in Vrankryk waaren overgebleeven. meende dat de eere zyns Geloofs en de acht- # 3 is
Door de Groote ſtad zelve verſtondt hy baarheyd zyns Meeſters, zoo door deeze

(4) Verv.

het geheele Franſche (4) Koningryk, als ſchriften als den laatſten penning ten hoogſte

der Prof.
I. deel.
XIII.
hoofdſt.

zynde het uytmuntendſte Staatslid van beleedigd zynde, hem niet toelieten lan

pag. 288.

den Paus, en het bloeijendſte onder alle ger te zwygen , maar integendeel aanzet
de medeleden, en in 't midden tuſſchen Ita teden, om door gelyke middelen de onge
lië, Spanje, Duytſchland, en Engeland, grondheyd dier ſtellingen, en de ongerymd
als eene hoofdſtad des Ryks tuſſchen alle heden veeler uytleggingen te moeten be
die verſlaafde ledemaaten gelegen. De ſtraffen, welke de Leeraar Jurieu van het
Koningen zelfs dier ſtad, welke zich be Apokalyptiſche Beeſt in zyne ſchriften ge
roemen Allerchriſtelykſte Vorſten te wee maakt had. Dierhalven deed hy deezen
zen, waaren ook die genen, door wel tweeden penning, om den voorgaanden te

ker milddaadigheyd het Pauſlyke vermoo beſpotten en beantwoorden, in't licht kos

gen was in top geklommen , en eyndelyk

IDCI),

-

Het
borſtbeeld
. III.
Deel. van den Leeraar Jurieu ſtaat ook op de voorzyde, welke het ongeluk had van
Al
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1687. zynen bepaalden tydſtip van den voorſpelden val der Roomſche Kerke zelf te overleeven. In den
- rand leeſt men dit omſchrift:

*

.

-

,

PETRus JURIEU, Pro en er raru M PRo ressor ET
PROPHE r A ROTTE R op AM EN s 1 s.

PETER 7URIEv, Hoog LEERAAR DER voorzEGGINGEN,
EN Roz TERDAMsc H ProFEET:
En dewyl hy meende in het getal van 666 het gewiſſe kenteken van 't Apokalyptiſche Beeſt
te hebben gevonden, leeſt men, onder zyn borſtbeeld, op den voorgrond, met Hebreeuwſche
letteren deeze Latynſche woorden:

MINISTER IRIUS.
DE BE DIE NAAR JURIEU.

Welke letters ook de Hebreeuwſche telletters zynde deeze volgende getallen betekenen:
4o.

* * *

HO.

yo.
IO.

6o.
9.
H.
2OO.

-

t

-

--

-

,

-

*

* *

n

*

H Q.

-

w

-

-

- -

- -

ro. . .
6.

69.

.

666.

*

: -

zulks in deeze woorden het beruchte getal, en dus hy zelf , volgens zyne eygene grondſtellin

(-)openb. gen, al: het gemelde Beeſt ontdekt wordt, 't gene Johannes in zyne CE:# ,
van Joan ook op de

# des pennings verbeeld is, uyt de zee zag opkomen.

zooals het

aarom daarboven dee

#xvii. ze (1) gewyde ſpreuk te leezen ſtaat:
r

• 5•

-

.

DATUM EST EI os, LoQUENS MAGNA ET
BL ASP HE MIAS.

-

HE2' WIERD2 EEN MOND GEGE EVEN, OM GROOTE D IN GEN
EN GODS LAS2TE RING EN TE SPREEK EN.

Dierhalven, naa het bekende getal in zynen naam en bedieninge te hebben gevonden, vraagt de

(2)vers4. Franſche Afgezant vervolgens met deeze woorden, van de gemelde (2) plaats ontleend:
QUIS SIMILIS BESTI.AE?
WIE IS DIT BEEST GEL TTK?

woord
Waaronder,
ſtaat het meergemelde
behalven het getal
jaar 1687,
van wanneer dees penning gemaakt wierdt, voorts tot ant
-

T

-

e
-

"

"

"

- -

,

6 6 6.

-

-

*

-

,
-

we

-

Ge
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Gelyk dees Peter Jurieu te Rotterdam, derhouding der buytenlandſche Gezanten 1687.
zoo wierden ook de andere Franſche Vlug voorheen reeds toegeſtaan waaren.

telingen in de andere ſteden der Vereenigde

Die

-

van Holland naamen daarenboven nietal

Geweſten nietalleen minnelyk ontfangen, leen een Beſluyt (7) om by hunne Inge- (7) Reſol,

maarook met gelyke bedieningen, jaargel zeetenen eene algemeene verzameling #
den, en verſcheydene vrydommen begif van liefdegiften voor de gevlugten te laa- 17 Juny
tigd. Invoege de gevlugte Predikanten, ten doen, maar zy moedigden ook de an- 1687.

to Hon naadat zy te Rotterdam,
Merkur

door eene daar

toe aangeſtelde Kerkvergadering, wegens

dere Geweſten aan (8) om dit voorbeeld # Reſol.

te volgen. Zulks eerſt die van Overyſſel, #"

# Pºg hunne Geloofsleer ondervraagden beproefd

# toen Groeninge en de Ommelanden, 12 Juny,

(ºy Reſol. waaren, in de ſteden wierden (1) verdeeld,

16) en zoovoorts ook alle de overige Ge- #"

#" en den gehuuwden jaarlyks ieder vier- en weſten hunne toeſtemming hebbende inge- (9) Keſol.
### den ongetrouwden ieder (2) tweehonderd bragt, de verzochte inzameling alom door #"

#

vyftig guldenstoegelegd midsgaders daartoe

de zeven Nederlandſche Geweſten met 2 July

(#Reſol. een jaarlykſch inkomen van (3) twaalf dien uytſlag geſchiedde, dat in 's Graaven- #,4
#at duyzend guldens door die van Holland, haage alleen by de(11)veertienduyzend gul- (io) Keſol:
, Maart en van tweeduyzenddriehonderdzeventig dens wierden vergaderd. Den elfden van #"

#s, guldens (4) door die van Vrieſland inge Slagtmaand was het zelfde te Uytrecht ge- zojuly
(###l. willigd. Daarenboven had de Staatſche Re ſchied; wier Staaten geen mindere genee- #7.
##. ſident

Bilderbeek te Keulen de doortrek

genheyd voor hunne Geloofsgenooten lie- ##
3 April" kende
met eenen reyspenning ten blyken: want niet vernoegd met hen #,
#ſe (5) onderſteund, en de Prins van Oranje het noodige onderhoud, verſcheydene be- # Pa5
'# alle de ervaarendſte Krygsbevelhebbers in dieningen , en andere voordeelen te be
Gener. den dienſt van den Staat aangenomen : zorgen, beſchonken zy hen daarenboo

#"

#'

waartoe in dit jaar honderdtachtigduyzend ven met het recht van inboorlingſchap.

fel
jag, (6) guldens was beſteed, en door de Alge Invoege deeze begunſtigde Ballingen,
6) Reſol.
erStaaten
Gener.

#y

meene Staaten een jaarlykſch inkomen van in erkentenis dier ontfangene weldaa
honderdvyftigduyzend guldens ingewil den, tot een teken hunner gehoude
ligd , welke gelden ſtonden gevonden te niſſe, deezen gedenkpenning lieten mufi

fol, 263, worden uyt die penningen, welke tot on
J

-

UCIl,

-

S

ALMAE.MATRI NS
S.

//frAIECTENSIEEL
#N
GALLI. REFORMATI.

\

//

/

AD.IPsAMRELIGIONISCAYSAA
IPROF VGI -

W

NESYT PROPRIAYISCERAEXCEPTI

PLERIQUE PIAALWMNORyM SORT

-

DONATI ,
HYNC.NVMMvM-GRATI.
(DIFFEREBANT,

De gekroonde Leeuw der Vereenigde Geweſten onderſteunt, op de eene zyde, met den ſlin
keren voorpoot het wapenſchild van 't Landſchap Uytrecht, en drukt met den rechteren achter
poot op eenen byekorf, zulks daar, tot cen teken der betoonde milddaadigheyd, de honigraaten
uytſtorten. In den rand ſtaat dit omſchrift te leezen:

HOSTIBUS ENSE MIN ANS, M IS EROS SCIT PA SCER EM ELLE.
DE VTAN DEN MET HET ZWAARD DR ETG EN DE, WEET
HZT DE ELEN DIGEN MET HO NIG TE SPTZE N.

De andere zyde, die geene verbeelding heeft, voert alleenlyk dit Latynſche opſchrift:
AL MAE MATRI TRAJECTENSI REIPUBL1 CAE GALLI
REFORMATI,

AD IPSA M RELIGIO NIS CAUSA PRoFUG I,

OMNES UT PROPR 1A V 1sCERA ExcEPTI,
Vv v v 2

PLE
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PL ERIQUE PIA ALUMN ORUM SORTE DONATI,
HUNC NUMMUM GRATI OFFERE BANT.
ANN o Do MINI M DCLXXXVIIH.

AAN DEN UYT RECHTSCHEN VRTENSTAAT,
ALS HUNNE GOEDE RTIERE MOEDER,
HEBBEN

DE

HERVORMDE

FRANcorzeN,

ZTNDE OM DEN GODSDIENST TOT HAAR GE VLUGT,

ALLEN ALS ErGENE IN BOOR ELING EN ALDAAR ONTFANGEN,
EN VEELEN HUNNER MET DE LIEFDEGIFT VAN 'T
BURGERSCHAP BEGUNSTIGD,
DE EZ EN GEDENKPENNING DANKBAARL2 K,

IN 'T JAAR DES HEER EN 1688, OPGE DRAAG EN.

Wy door deezenpenning dus ongemerkt van Simmere, en hy, by haar geene kin
en vanzelf tot het jaar zeſtienhonderdach deren geteeld hebbende, den vierentwin

# tentachtig

zynde gebragt, ontſingen de tigſten (6) van Wintermaand des jaars zes- (6) Hubn:
en#... Algemeene Staaten, den (1) zesentwin tienhonderddrieënzeventig in de bloem van #
39
#" tigſten van Lentemaand , uyt Keulen van zyn leeven overleeden. Zy zelve had tot
fol. 184 hunnen Reſident Bilderbeek bericht, hoe Moeder gehad Amelia van Zolms, en tot
G#rReſol
haareSimmere,
Hoogheyd
Hertoginne
Weduwe Vader Frederik Hendrik Prins van Oranje,
Staat. van
aan de
welke
zy in 't voorgaan
Gener.
en was dus de volle Moeije van den tegen
e

#7
#3.
(3) Reſol
#"

-

-

de jaar den uytvoer van eenige ingekoch woordigen Prins van Oranje Willem den III.
te goederen, zonder 's Lands rechten te Waarom ook de Algemeene Staaten, over

betaalen, (2) een- en andermaal (3) had dit afſterven tot nader overweeging zyn
den toegeſtaan, den twintigſten dier zelf de getreeden, den zevenentwintigſten
1: Juny de maand des morgens omtrent elf uuren, van Lentemaand een Beſluyt naamen, (7) (7) Reſol.
#aten
##o in den ouderdom van omtrent zesenveertig om door de Heeren Els, Druyveſteyn, Gener.
(#) Reſol jaaren, deezer werreld was overleeden, als Dykvelt, Alua, Cuper en Rengers, ver-Eart
#" zynde in 't jaar zeſtienhonderdtweeënveer zeld met eenen der Griffieren, uyt hunnen #8.
Gener.
tig gebooren, en door de Algemeene Staa naam by den Prins van Oranje het rouw-**
ten met eene jaarlykſche lyfrente (4) van beklag wegens het afſterven van haare
(#Aitºetienduyzend guldens beſchonken geweeſt Hoogheyd de Vrouwe Hertoginne Wedu
ma zaaken V7:
#"
Vierentwintig jaaren bereykt hebbende, we van Simmere af te leggen : waarvan ik
en ooit was zy ten huuwelyk getreeden met den de gedachtenis op deezen penning bewaard
## Pal gaat Lodewyk (5) Hendrik Vorſt vinde.

#
#.

-

==

-

-

-

> #ºſ2

" S

De eene zyde voert haar borſtbeeld, en de andere haar wapenſchild, zynde beyder randen om
zoomd met deeze woorden:
MARIE
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MARIE DUCHEssE DE SIMMEREN,
NEÉ PRINCEssE D'oRANGE, ETC.
NATA 5 SEPTEM B R1s: 1642.
NUPTA 26 SEPTEMB R1s: 1666.
MORTUA zo MARTII: t688,

MARIA HERTOG IN VAN SIMMERE,
t/r+ DE GE Boo RTE PRINSES VAN ORANJE, ENZ:
GEBOOR EN DEN 5 VAN HERFSTMAAND: 164z.
GE TROUWD DEN 26.

VAN HERFS2 MAAND: 1666.

EIW GESTO RVEN DEN 2o VAN LEN TE MAA NVD : 1688.

Van wyder uytzigt voor de Vereenigde vallen. Zulks de Franſche Afgezant, uyt
Nederlanden was het afſterven van Maxi laſt zyns Meeſters, aan de Vereenigde
miliaan Keurvorſt vau Keulen, Prins van Staaten bekend maakte, dat, byaldien

Luyk, en Biſſchop van Munſter en Hil eenig Gebuurvorſt zich onderwondt ,
desheym, het welke in dit jaar den der door 't zenden van (4) krygsvolk of
(1) Hiſt den van Zomermaand, (1) op 't Keurvorſt andere dreygmiddelen, de vryheyd der #
# lyke ſlot te Bon voorviel. Temeer, mids verkiezinge van de Kapittels te ſtooren, Gener."
#,
gem. de la zy met den zelven over den tol der Maa hy zyne krygsmagt desgelyks derwaart #"
# de " ze in geſchil geraakt waaren, en de beleg zoude doen afzakken, om die by hun- foi,9.
-

-

-

liege fol de ſamenkomſt in 't voorgaande jaar vruch nen vrydom te handhaaven.

#

2) Reſol.

En ofwel

teloos zynde geſcheyden (2), de Kardi de Kardinaal van Furſtenberg ſedert te
-

-

-

âerstaat en naal van Furſtenberg, boezemvriend van Keulen met dertien, en de Prins Jozef

# Vrankryk , en dus den Staat en zynen Klemens van Beyere ſlechts met negen
#” Bondgenootenweynig geneegen, thans zyn ſtemmen verkooren was, zoo wierdt de
-

uyterſte beſt deed, om door de hulp van laatſte echter door den Paus voor wettig
Vrankryk tot die Hooge
heeven te worden.

#

VCT

verklaard, als hebbende reeds vooraf van

Staande het leeveu den zelven het noodige ontſlag (5) wegens (5) Holi.

van den gemelden Biſſchop was hy, den alle hinderpaalen, dat hy aan den Kardi-M#kut.
zevenden van Louwmaand, door het Ka naal van Furſtenberg geweygerd had, ont- #s.
#". pittel te Keulen reeds tot Medehelper (3) fangen. Evenzoo liep ook de groote hoo
merk
verkooren, en hem, naa't overlyden van pe van den gemelden Kardinaal te Luyk

#" " den Keurvorſt, het volle bewind over dat

tot niet, mids het Kapittel, den zeven

Aartsſticht opgedraagen : invoege hy dat tienden van Oogſtmaand (6) tot de ver- to Hell.
alom met ## Krygsvolken vervulde: kiezing treedende , den Baron Johan Lo- Merk.

en hoewel hy desgelyks zeer grooten aan dewyk van Elderen met vierentwintig #8 P**

hang te Luyk had, ſpanden echter de Key ſtemmen Biſſchop en Prins van Luyk ver.”
zer en de Vereenigde Geweſten alle hunne klaarde. Geduurende het ledigſtaan van
krachten in, om den Kardinaal van Fur welken Biſſchoplyken ſtoel, de Deken en

ſtenberg te dwarsboomen, en de keur op Kapittelheeren, tot bewys dat het hooge
den tweeden Zoon van deu Keurvorſt van

Staats- en Kerkebewind thans in hunne

Beyere, of ten minſte op eenen, die den handen gevallen was, deeze geldſtukken

Huyze van Ooſtenryk gunſtig was, te doen
-

1II. TDeel.

hebben doen munten.
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1. Binnen een randſierſel voert de voorzyde van het eerſte, 't gene in de penningkaſſe van den Heer
Leenderd Vermeulen in 's Graavenhaage gevonden wordt, de gemyterde beeldenis van den Luykſchen Beſchermheylig, zooals dit omſchrift beveſtigt:
SAN cT Us LAMBERTUS, PATRONUS LEO DIENSIS. 1688.
SINT LAMBERT, BESCHERM HETLIG VAN LUTK. 1688.

Op de tegenzyde ſtaat het Luykſche wapenſchild, 'tgene in vier deelen verdeeld is. Het eerſte,

# zynde rood,

(1) voert eenen gouden pylaar op drie trappen, wegens Luyk: het tweede eenen zil

# # veren balk op eenen rooden grond, wegens het Hertogdom Bouillon: het derde drie groene ge
#" kroonde Leeuwen op een zilveren veld, wegens het # Franchimont: en eyndelyk
24O.

het vierde vier goude dwarsbalken op eenen rooden grond, voor 't Graafſchap Lootz. In den
rand ſtaat tot omſchrift:

MON ETA NOVA CAP1T U L1 LEOD 1 EN s1s, SED E VACAN TE.
NIEUWE MUNT VAN 'T LUTKSCHE KAPITTEL B r 'T
LED IGSTAAN DES S TO EL S.

II. De eene zyde van het tweede, 't gene van koper, en voor een vierde deel van eenen ſtuy
ver gemunt is, voert wederom het gemyterde borſtbeeld van Sint Lambert, welke is geweeſt de

# twintigſte en laatſte

Biſſchop van Maaſtricht, en wiens Biſſchoplyke ſtoel, mids hy aldaar ge

N#i" dood was, daarom (z) uyt die ſtad naar Luyk, in 't jaar twaalfhonderdtien is overgebragt. De
foi i14 rand bevat dit omſchrift:
SAN cT vs LAMBERT Us, PATRON us LEO D1E Ns 1 s.

s INz LAMBERT, BESCHERMHErLIG VAN L vrx.

# #"
'3"

Onder eene Hertoglyke muts, voert de andere zyde het wapenſchild van 't Hertogdom Bouil
lon

ſ het gene (*) onder 't Luykſche Biſdom behoort, evenals de rand dit verſchillende om

ſchrift:
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DE DE KEN EN KAPITTEL HEER EN VAN LU TK B r 'T'
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III. Het laatſte ſtuk is, als 't eerſte, mede voor eenen Ryksdaler gemunt, en dus het zelve in
alles gelyk, uytgenomen dat op de voorzyde van dit geen randſierſel rondom de beeldenis van Sint
Lambert geſteld is, zulks het daarom geene byzondere beſchryving vereyſcht.

De nieuwaangeſtelde Kerkvoogd gaf
ſtraks hunne Hoogmoogendheden zoo van
zyne verkiezing, als van zyne geneegen
heydom eene goede gebuurſchap te onder

ne ſteden echter zyn zy eyndelyk, hoe
wel hier vroeger daar laater, door verſchey
dene perſoonen opgerecht.

Dus heeft te

Delft de Heer Lambert Twent deeze enge

(nRelol, houden, (1) by brieven, haar met den ge ne reyzende Booden hebbende uytgekocht,
de Staaten woonlyken Poſtryder toegezonden, ken
#. nis : zynde dit geregeld en gereed middel
i688. tol eene der nutbaarſte uytvindingen , als
5 16.
waardoor de onderlinge gemeenſchap tus
ſchen de verre van elkanderen geſcheydene

perſoonen, kan gehandhaafdblyven. Zulks

en de kleyne Poſteryen in een geſmolten,
naa het midden der zeventiende eeuwe een

algemeen Poſthuys aldaar opgerecht.

Het

Leydſche integendeel is zynen oorſprongk
aan den Heer Niklaas Clignet , van wien
(*) wy hiervoor gewaagd hebben , ver- (*)III. Deil

de Amerikaanen, welke voor de aankomſt ſchuld.
-

-

-

Want dees, welke den vieren- "..:*
en II 2:

-

-

-

der Spanjaarden in die Geweſten noch van twintigſten van Grasmaanddes jaars zeſtienleezen noch van ſchryven wiſten , der
(2) Twee-zelver brieven ſpreekende papieren (2)
#es , noemden, en in den beginne alles aan
togt # wendden om dezelve in handen te krygen;

honderddrieënveertig aldaar gebooren was,
hebbende den Magiſtraat dier ſtad ver
ſcheydene maalen aangetoond, hoe dien

ſtig en noodzaakelyk het oprechten eener
# opdat zy ook voor hen hunne bevelen el Poſterye aldaar tot de bevordering van der

#” "dersheen mogten brengen. By de oude ingezeetenen Koophandel was, vondt die
Romeynen wierden de Briefdraagers Tabel goed hem het beleyd daarvan, in 't jaar
(3)gic Ep. larii (3) genaamd, en moeſten de Land zeſtienhonderdtweeënzeſtig, op te draa

# ſchappen altyd eenige poſtpaarden gereed gen : invoege door zynen onvermoeiden
ep. 15.

v* *

houden, om de bevelen des Keyzers met vlyt, binnen zeven jaaren, mids het over

den vereyſchten ſpoed naar de uyterſte lyden eerſt van den reyzenden Boode Fa
gel op Vlaandre, en eyndelyk van Abram
grenzen
des Rykste konnen
welk paardenhouden
en datbrengen:
hy Italië van
van du Molyn op Antwerpen, dat zwaarwig

(4) Ou- dien onthefte, men op (4) eenen gedenk tige werk was voltrokken. Te Amſterdam
#" enning van Keyzer Nerva de gedachtenis wierdt des Burgermeeſters Zoon Koenraad
Pag-3-

# vindt.

Met den val des Ryk is Geelvink

ook die goede orde verwaarloosd, de brieven
wierden ſedert meeſt door reyzende Boo
den beſteld, en het was niet dan ten tyde

tot eerſten Poſtmeeſter op

Duytſchland aangeſteld, en de andere brie
ven nog door verſcheydenereyzende Boo
den beſteld: zynde Roelof Meulenaar on
der anderen, den negenentwintigſten van

van Keyzer Maximiliaan den I, dat die
van den Huyze van Thurn en Taſſis de Wintermaand des jaars zeſtienhonderdach
Poſteryen uytvonden, en dus François van tendertig, met die laſtige bedieninge op
(s)Hubn. Taſſis door dien Vorſt tot (5) Opperhoofd Antwerpen begiftigd geworden. Doch

geſlachtk: der zelve over de erflanden van den Huy dees, verhoopende meer voordeels en min

# ze van Ooſtenryk, evenals zyn Zoop der laſt door 't aanleggen eener Poſterye
#" Johan Baptiſt van Taſſis tot algemee op Antwerpen te bejaagen , mids toen
#

nen Keyzerlyken Poſtmeeſter door Key maals alle de Spaanſche, Franſche, en En

pag. 119. zer Karel den V. zyn aangeſteld geworden. gelſche brieven ook over die ſtad verzon
In de Vereenigde Geweſten echter vindt men den wierden, heeft eyndelyk ook eene

-.- .

die nuttige uytvinding vry laater in gebruyk Poſtery voor die brieven te Amſterdam op
gebragt: want met het begin der zeventiende gerecht, waarvan hy het zoete genot der
eeuwe wierden de brieven aldaar nog door vruchten, in vergelding van den eerſt on
de reyzende Booden beſteld. In verſcheyde dergaanen arbeyd, tot het jaar zeſtienhon-'
Xxx x 2

derd
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1688. derdeenennegentig genooten heeft: als naadat hy tevoore het vermaak gehad had

wanneer hy den tweeëntwintigſten van
Wynmaand, in den ouderdom van omtrent
drieëntachtig jaaren, en Amſterdam zyne
geboorte ſtad, overleedt, en in. de Nieu
we kerk, volgens de getuygenis van zyn

van in dit jaar , zyn vyftigjaarige Boode

Latynſch grafſchrift , begraaven legt ,

ken.

of Poſtmeeſterſchap vierende, ieder zyner
vyf Kinderen, welke hy by zyne Huys

vrouw Maria Rey , geteeld had, met ee
nen dusdaanigen penning te beſchen
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De voorzyde heeft geen opſchrift, doch verbeeldt eenen. Poſtruyter, die op zynen hoorn blaa
zende met vollen ren zyne reys voortzet. De rugzyde heeft geene verbeelding, maar onderden
naam van ROELOF MEULENAAR, dit Neerduytſche tweelingdicht tot opſchrift:

DIE VrFºr 1GH JAREN LANGH POST MEESTER IS GEWEEST:

HEEFT 'g BHTER WEL GESMAECKT, DoGH '7 SOETSTE ALDERMEEST,
IN AMS TEL DAM. DEN 29 DECEMBER: 1688.

De vreugde, die de Vereenigde Staa Londen in hunne onderſcheydene mon
ten, wegens hun oogmerk, ten aanzien nikskappen op de openbaare ſtraaten zag

der verkiezinge van den gemelden Biſ verſchynen : temeer mids er een buy
ſchop en Keurvorſt , duswel gelukt te tengewoone Raad, beſtaande uyt zeven
zien, hadden opgevat, wierdt niet weynig Leden en daaronder eenige Roomſchen,
door 't gedrag van den Koning van Enge wierdt opgerecht, om met volkome magt,
land verminderd , mids dat, nevens de

wederinvoering van den Roomſchen Gods
dienſt, een onbepaaldStaatsgezag in zyne
Ryken ſcheen te bedoelen, en dus aan hun
nen ſtaat niet dan verreuytziende gevolgen
te voorſpellen. Om dit# VOOrnCCIImCIn
te konnen uytvoeren, ſtelde hy allengs de
zoodaanigen in alle Staats- en Krygsamp

ten, welke Roomſch of tenminſten dat
Geloof niet zeer tegen zynde, hem dus

in 't uytvoeren van zoo hachlyke zaak in
alles weder zouden te wille zyn. Hebben

## de (1) zyne #

(2) en zonder hooger beroep,over de Geeſt- (#Larey

lyke zaaken te oordeelen. Door deezen ##
wierdt de Biſſchop van Londen in zyne IV, fol.

Kerkelyke bedieninge opgeſchort, en de **
Hooge (3) Schoolen van Kambrigde en (3)Larrey
Oxfort gedagvaard : die, omdat zy gee- #
let. d'An
torn.
-

e

nen Monnik tot Leermeeſter wilde ontfan- ſv fo,

gen, en deeze, mids zy den Hoogleeraar 613
Houg als Beſtierder van 't Magdalenehuys,
en geenszins den Biſſchop van Oxfort, vol
gens de begeerte van 't Hof, doch tegens
de eerſtgedaane keur, begeerde te erken

die hem tot een nen.

Daarenboven het verbranden van

# rugſteunſel
Iv.fol

moeſt dienen, naar vereyſch 's Pauzen (4)beeldenis op 't ſtrengſte heb- (3) Larrey
vergroot, gaf hy eene verklaaring in 't bende verbooden, zondt de Koning uyt #

*°7

licht, waarin eene volle Vryheyd van zynen naam den Graaf van Kaſtlemaine #"
geweeten aan allen de zulken wierdt toege
ſtaan, welke ſlechts beleydenis van het
Chriſtendom deeden. Hieruyt greepen
de Roomſchgezinden zoo grooten moed,
dat men hunne geordende Geeſtlyken te

aan het Roomſche Hof, wiens Afgezant °8.
hy aan het zyne met (5) de uyterſte hoog- 6) Larrey

achtinge reeds had ontfangen. De grootſte glet.
#
tom.
e

-

hinderpaal nogtans in 't ſterker voortzetten ïv. foi

van dit oogmerk waaren de Strafwetten, “3
onder
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onder den naam van Teſt bekend; welke den waaren, en dus der zelver quetſingen 1688.
door de Parlementen tegens den aanwas nimmer konden goedkeuren. Dat er dierhalvan 't Pausdom gemaakt des zelfs Leden, ven eenige (2) middelweg diende gekooren #

-

volgens de daarin geſtelde boeten, buyten te worden, met de begeerde Vryheyd van # #
alle bedieningen - hielden.

Des beſloot

gewesten zoodanig toe te ſtaan, dat de #".

men die te vernietigen, doch alvooren, als Teſt en de andere oude Strafwetten in haar 618,
zynde dit eene zeer tedere zaak, door eenen geheel en ongeſchonden konden gehouden
brief, van Jakob Steward aan den Heer blyven: dewyl zy die als het voornaamſte

# Kaſpar Fagel, Loontrekkend Raadsman (1) bolwerk van den Hervormden Godsdienſt
#e van Holland, geſchreeven, het gevoelen tegens alle de aanſlagen der Roomſchen
V. fol.

615

van den Prins en de Prinſes van Oranje, aanzaagen , en dus nooit tot het ver

als de naaſte Erfgenaamen dier Kroone,
deswegen te innen. Dees Heer verzuym
de niet hunne Koninglyke Hoogheden van
des zelven inhoud te verwittigen, en den
Schryver tot beſcheyd te laaten toekomen,
hoe zy, gelyk van allen geloofsdwang,
ja zelfs ten aanzien der Roomſchen , zoo

nietigen van de zelve zouden te brengen
zyn. Deeze wederzydſche brieven kwaa

men alle eerlang in 't licht, en maak
ten, geen kleyne beweeging onder de
reeds zeer verbitterde gemeente : zulks

men in Holland den volgenden gedenk

-

*

**

pehning, wegens deeze gehoude brieven

ook , aan den anderen kant, van het on wiſſeling, niet zonder reden heeft zien

dermynen dergrondwetten geſlaagene vyan- imunten.
*
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Op de voorzyde, en eenen verheeven voetſtal , beſtempeld met het woord BRIT ANN I A,
ENGE LAN b, ſtaat een Bybel, daarop een Hoed, en op deezen LIBERTAS, VR 75
HETD, te weeten, van allerhanden Godsdienſt: Want met den nevensſtaanden Kelk wordt het

Roomſche geloof, met den Vogel dat der Quakers, en andere verſchillende Godsdienſten, en

met den byſtaanden Myter de Biſſchoplyke kerk van Engeland betekend. Omhooge ziet men eeni

ge wolken, op't verſchynen van eene hand verdwynen, welke eenen brief houdt die tot opſchrift
* heeft:
n

Caspar, FAGELII EpistoLA EFFLAGITATA -

*

A JA doso STEWARDo. 1687.

· ·

· · ·.

- - - - - - - - - BRIEF VAN KA & PAR FAGE L, DOOR JACOB.

» :

,

-.

STEWART ERNSTIG VER zocHr. 1687
In't begin wilde men deezen brief voor verdicht doen doorgaan, en zag men daartegens een
geſchrift, voorzien met een gunſtig (3) voorrecht van den Graaf van Sunderland, Hoofd des Raads, (3) flarrey

in 't licht geeven.

Maar welverre van dat de Heer Fagel zich dit liet aanleunen, verzocht hy Hiſt. d'An

let. tom
in tegendeel dat de Schryver als een laſteraar zoude geſtraft, en de vergunde voorrechtsbrief inge ##
#"

trokken worden.

Het omſchrift luydt aldus:

617.

LIBERT AS CON SCIENTIAE HoC MON ILI ORNATA.

DE VRrHerD VAN GEWEE re N MET DIT HALS
-- -

KLEr wwooD VERSIE RD.

Een Engelſche Dog met eenen gebedenteller of paternoſterſnoer, en een daaraan hangend kruys
aan den hals verſierd, is op de tegenzyde verbeeld. Met den ſlinkeren voorpoot vertrapt hy een
« | » III. Deel.
Yyy y
boek,
w
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1688. boek, waarop ſtaat L1 BE RT As Co Ns c1e NT 1AE, VRTHE TD VAN GE WEETEN,
- en met den anderen leunt hy op twee andere boeken, die op eenen altaar leggen, en de Teſt en
andere Strafwetten bevattten. Voorts leeſt men in den rand:
RES IMMODERAT A CUPIDO EST. MD CLXXXVIII.

DE BEGEER ELYKHETD IS EENE BUTTENS Poo RIGE
/

ZAAK. 1688.

Onaangezien de Prins en Prinſes van O aanbieden: Die, verwonderd dat het door
ranje zich op deeze wyze tegens het af de hand van den Aartsbiſſchop geſchreeven
was, betuygde dat als eenen ſtap tot muy

ſchaffen der Strafwetten verklaard hadden,

wilde echter de Koning, welke met den

tery aan te zien, beval(4) hen te gehoor- Merk.
E"

(1) Holl.

aanvang (1) deezes jaars, zoo te Londen

zaamen , en ziende hen echter daartoe 1688. pag.

Merkur

als in alle de andere ſteden des Ryks, we nog even onwillig, de ſmeekelingen tot '7"

# * gens het zwanger zyn zyner Gemaalinne

nadere orde wegzondt. De Geheyme raad,

et bedryven van openbaare vreugde had waarin de Jeſuyt Peters ook zitting had,
bevolen, met het invoeren der gemelde wierdt daarover nog dien zelfden avond
Vryheyd van geweeten tegens de geſtaafde vergaderd, en daarin vervolgens beſlooten
Biſſchoppen voor de Ko
en bezwoorene Strafwetten voortvaaren, de acht
en gaf dus, den vierentwintigſten van Bloei ninglyke bank (5), wegens de misdaad van ##

#

maand, een bevel in 't licht, om het ont oproerige geſchriften tegens de Regeering

#".

worpen Raadsbeſluyt, raakende de begeer te hebben verſpreyd, tegen den achttien- ##
de Vryheyd van geweeten, in alle de ker den van Zomermaand te dagvaarden. Op
ken en kapellen van het geheele Koning dien dag verſcheenen zy voor den Raad,
(2)Lamey ryk (2) binnen zekeren bepaalden tyd aan en hebbende het gemelde ſmeekſchrift als

# de gemeenten te doen afkondigen. Over nog ſtaande gehouden, en in alle deelen
# #" dit bevel ſtonden veelen niet weynig be goedgekeurd, weygerden zy , volgens 't
618.
dwelmd, voor al te Londen, alwaar de voorrecht der (*) Ryksworſten van Enge- (*) Fair,
eerſte afkondiging, tot een voorbeeld aller land, borgtogt te ſtellen. De Raad dier
overige kerken, als onder het oog des Ko halven, zich met dit voorval benard, en
nings zoude moeten geſchieden. De Bis geene uytkomſt tot voldoening der Ge
ſchoppen van Londen, Sint Azaph,Bath en meente, veelmin des Konings, noch tot
Wells, Chicheſter,Ely,Peterburg,en Briſtol bewaaring van eyge achtbaarheyd, vinden
vergaderden hierop ten huyze van den de, trachtte de gedaagden tot het verzoch
Aartsbiſſchop van Kanterbury, en beſloo te door alle moogelyke middelen te be
(3) Holl. ten gezamentlyk een naadrukkelyk (3) weegen : doch die even onverzettelyk ,
M#
vertoogſchrift zyne Majeſteyt aan te bie en dus alle hunne aangewende poogingen

#* den, vervattende de beweegredenen, om

vruchteloos ziende, wierden de acht (6) (6) Holl.

welke zy zich verpligt oordeelden het Biſſchoppen te water, terwyldetoegevloei-#
ontfangen bevel, wegens de begeerde Vry de menigte door een algemeen gejuych 174.
heyd van geweeten, niet te konnen ge hen tot ſtandvaſtigheyd aanmoedigde, ge
hoorzaamen. Gelyk zy het teſamen had vangelyk naar den Tour gezonden. Het
den ondertekend, zoo kwaamen zy het welk aanleyding tot het in 't licht komen

alle acht ook gezamentlyk den Koning van deezen gedenkpenninggegeeven heeft.

Op de voorzyde ſtaat in Geeſtlyk gewaad het borſtbeeld van den Aartsbiſſchop van Kanter
bury,

H IS TO RIP EN N IN G E N.
IIII. Boek.
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bury, welke over tien (1) jaaren tot die waardighoyd was verheeven. Het raadſchrift behelſt zy- 1688.
nen naam en tytel:

- -

-

-

#

-

erStaaten

GUIL zenvs SANCRoFT, ARCHIEpiscorus

Gener.

CANTUAR 1 AE, 1688.

#"
1678.

-

WILLEM SAN'KroFr, AARTSBIsschop VAN .

.

KANTERBU RT, 1688.

4.
-

-

De tegenzyde bevat in zeven onderſcheydene rondten, en tuſſchen elf ſtarren, de borſtbeelden
der zeven andere naar den Tour gezondene Biſſchoppen, alle met hunne bygeſtelde naamen en
tytelen, als

.

-

-

GUIL1 E LM u s, EP1 sco P Us SAN cT 1 ASAPH t.
FRANC1scus, EP1sco pus EL1 e.

JOANN es, EPiscopus GICESTR1 e.
HENRrcus, EPrs cor vs LOND1N1.
THOM
As, EP1
sco P U s BATH
o NIAE ET
THO
M As,
EP1scopus
PET RIBURG
t.

-

-

-

-

4

-

WEL Lesti.
-

M.

,

"w

JOAN NEs, EP1s co P Us BRISTOL 11.

wil heat, bisschop van sinr AzAPH
FRANS, BISSCHOP VAN

ELr.

-

"

,

yo HAN Bisschop VAN CHIches rex.
Hewprix, Bisschop Van LoNDEN -

Thomas, bisschop van BarH EN WELs. ,,
rhoMas, bisschop VAN PETERRoRovg .
7o HAN, Bisschop VAN BR Iszoz.
Eyndelyk ziet
men de dikte des
#
ſpreuk:
' rands
'

#

van eenige
deezer penningen
wel beſtempeld
ge deezer
penningen ſomtyds
enge wel
beſtempel (1) Horst,

##as.

-

SI FRACTUS ILLABATUR ORBIS,
IMPAVID OS FERIENT RUIN.AE.

oFSc HooN oo K DE WER RELD IN DUrG EN VIEL wog
ZOU DIE VAL DEEZE ONB EVRE ES DE TREFFEN.

Des Konings Voorſpraaken, den vyfen- | orde gezeeten hen verwachtten, om hunne
twintigſten van Zomermaand, het ver-) verdeediging tegens de ingebragte beſchul
ſchynen der gevangene Biſſchoppen ver- |diging te hooren. Heevig wierdt vervol
zocht hebbende, wierden die omtrent clf |gens, over die gewigtige zaak door de we

uuren te water derwaart gevoert , op het |derzydſche Voorſpraaken

#

»

CDA

aan land treeden door de Biſſchoppen van door den Aartsbiſſchop een geſchrift over
(5)Het Glocheſter en Norwich ontfangen, (3) en geleverd, waarin hy de rechtsoefening
#,,s
van omtrent
dertig
voornaamſte
Edel |len
van ontwettig
dat Hof om(4)overzyne
zaak en
te des
oordeetien,
#? ſ - lieden
des Ryks
naar der
't Gerechtshof
verzeld:
verklaarde,
ver- (9
Meik.

alwaar de Lords met gedekten hoofde in 1 zocht om voor zyne gewoonlyke Rechters # Pag
Yyyy 2

TG ,
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1888. te recht geſteld te worden. Naa deeze en vreugdevuuren langs de ſtraaten aanſteeken,
T" veele wederzydſche redevoeringen, beval en eene menigte der burgerhuyzen, wegens

het Hof datzy over veertien dagen te recht de toegeweeze Vryheyd der Biſſchoppen,

# , de vereyſchte Rechters ondertus

35

verlicht.

Sedert wierden er twaalf Rech

ſchen verkooren, en de aangeklaagde Bis ters verkooren , zy voor de zelve, den
ſchoppen opſtaandenvoet, doch onder negenden van Hooimaand , gehoord, en

handtaſting ten aanzien van hunne aan den volgenden dag in de tegenwoordigheyd
ſtaande verſchyning, ontſlaagen zouden van (2) wel veertig Lords, en eene ontel- (7)Hoh. '
worden. Invoege, naadat de Aartsbiſſchop baare menigte van toehoorders, tot zoo- #re
voor tweehonderd ponden Sterlings, en groote vreugde hunner Kerkgenooten , 18i.
ieder der andere Biſſchoppen ſlechts voor onſchuldig verklaard, dat de blydſchap op
de helfte borg geſteld had, zy nog dien iedersaanzigt te leezen, en de vreugdevuu-,
dag uyt den Tour ontſlaagen, en op dienſ ren alom zoo menigvuldig (3) waaren , #
uyttogt van wel duyzend vaartuygen ver alsof er eene der heerlykſte overwinningen #".
zeld wierden. Het toegevloeide volk op den vyand des Ryks behaald was. En #"
") Holi. juychte hen toe, te Sint Lambeth (1) heeft deeze hunne rechtvaardiging onderan- (4)Holl.
#rs luydde men de klokken, desgelyks te Sint deren ook tot het munten van deeze(4)twee #

sts. " " Margreet, en zag men des avonds alom gedenkpenningen aanleyding gegeeven.
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I: De Tour , zynde het gevangenhuys van Staat te Londen, is op de voorzyde van den
eerſten verbeeld, werwaart de acht

Biſſchoppen gebragt worden, onder dit randſchrift:
- - -

"

-

,

PROBIS. HoNoRI IN FAMIAEQUE MALIS.

* *
'As -

- - - -

DEN VERoo MEM roT EERE, EN DEN Booz EN
TOT SC HAND E.
- -

1
•' - ' - - - - -

---- vr.,
---

-- v»
-- ----

- - - - -

rvs-

-

-

r

-

- --

--

1 x. . .

-

-- Voorts
leeſt men op den voorgrond, tot meerdere opheldering , dit opſchrift:
- v-net -. --, t
* - --

-

-

*, *** :-, A

-

- J

--

- - - - - - - rº

- - --

-

-

- --

-

- zv

.x-2 Jº

-

vº

-

.

.. .. . ... . .

-

;;

. .

. . . .. . .

-

- -

: vr .

,--

- -

*,

13

-

, 3%. . . .

- -

. .. . .

. .

-

-

-

- - -

- -- -

Episcopi san eT: ASAPH, BATHosje ET wELEesrt,

-

- , -

ºn:

ARCHIEpiscorus CANTUAR -,
: :

: - -

-

-

en

-

-.

l

-

-

-n

-

A

r . . -. -. -. . - . - -. -. -.-

-

-- -- -- --

-

--

T --- ,

> . . .
-

, "

ELYA, PETERBvret, CHICHEstate, BR1steen,
FT

O, N. -

*

** *.

*. .

-

-

-

- -- - - - --

Q - :'i

-

-

::

- - -

- -

# 2 - IN CARCERAT 1 i#s ? LIBERATI.:5

JUN11: :1688.

: t.

1,2

, Y,

- --

DE

'- ;

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

IIII. Boek.

365
1688.
- en

DE AARTSBISSCHOP VAN KAN TE R BURr,

EN DE BISSCHOPPEN VAN SINT AzA PH, BATH Ew WELs,
EL 7, PETERBOROUG, CHICHESTER EN BR Is To L,
DEN :: VAN ZOMER MAAND GEVANG EN GEZET,

EN DEN # ONTSLAAG EN 1688.
In eene gelykhangende weegſchaal ziet men op de rugzyde, eene Zon en Maan gelegen, wier
eerſte van den Koning, en de tweede van de Gemeente het zinnebeeld is. Omhooge leeſt men
in den rand :

SIC SOL LUNA QUE IN LIBRA.

ALDus zrN DE zoN EN MAAN IN EVENWIGz.
II. Op de eene zyde van den tweeden ſtaan de borſtbeelden der zeven uyt de gevangeniſſe ont
ſlaagene Biſſchoppen, midsgaders elks bygeſtelde naam en Bisdom, evenals op de andere zyde eene
Kerk, welke, onaangezien zy door eene hand uyt de wolken wordt vaſtgehouden, twee Room- (1) Matth.
ſche Geeſtlyken trachten te ondergraaven. Waarom in den rand deeze gewyde (1) ſpreuk gelee- #vi.
• IJs
zen wordt:

THE GATES OF HELL SHALL NOT
PREVAILE AGAINST IT.

DE POORT EN DE R HELLE ZULL EN DE ZELVE
NIE2 O VERWELDIG EN.

Op de dikte des penningsleeſt men daarenboven nog deeze (2) ſpreuk, ontleend van de zelfde

(2) A Dif
courſe of
Medals. .

zooëven aangetooge Schriftuurplaats:

fol. 155s

UPON THIS ROCK HAVE I BUILT MY CHURCH.
OP DE EZ EN RO TSS TE EN HEB IK MTN E KERK GE BOUD.

Voor de aantaſting der Biſſchoppen had de in alle de andere plaatſen van 't Koning
de zwanger verklaarde Koningin zich eenen ryk een plegtige Dankdag , onder het
geruymen tyd in 't Paleys van Witehal op bedryven der gewoonlyke vreugdeteke
gehouden, doch wasſtaande hunne gevan nen, wegens de langgewenſche geboorte
genis, den negentienden van Zomermaand van 's Konings aanſtaanden Erfgenaam,
naauwelyks in dat van Sint James over zoude gehouden worden. Dit wierdt al
gegaan, of men hoorde 's daags daaraan om volbragt, het geſchut van den Tour
door het geheele Hofgezin alom bekend driemaals geloſt, de Koninglyke ſtandaard
maaken, dat haare Majeſteyt dien mor opgerecht, door verſcheydene Hovelingen

gen, in de tegenwoordigheyd van den Ko en hooge Stadsbedienaaren met het weg
ning, de Koninginne Weduwe, de meeſte ſchenken van veel wyns, luyden van klok
(3) Holl (3)geheyme Raaden, en verſcheydene an ken, en aanſteeken van veele vreugdevuu

#, dere perſoonen van den eerſten Adel, van ren, de plegtigheyd vergroot. Onderwy

# * eenen Prins van Walles, tot geen kleyne
vreugde des Konings en aller Roomsgezin
den, was in de kraam gekomen. Zulks
des zelven Raad nog dien middag een be
(4) Larrey vel (4) uytgaf, van dat den zevenentwin

le had men van de geboorte van deezen
Prins, die 's daags daaraan door den Room
ſchen Biſſchop Leyburn, zonder naam en
plegtigheden, gedoopt was, aan de Staa
ten der Vereenigde Geweſten, den Prins

#tigſten dier maand in de ſteden Londen en

en de Prinſes van Oranje, en alle Hoven

V foi." Weſtmunſter, gelyk ook tien mylen in 't van Europa kennis gegeeven: invoege zy
*1
ronde der zelve, en den elfdender volgen ne Majeſteyt over dit zonderling geluk
III. Deel.
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1688. door alle de aan 't Hof zynde Afgezanten, gelaaten, dan thans over deeze geboorte,

en dus ook door den Heer (1) Citters, als waardoor de Prinſes van Oranje van de
(1) Reſol.

uyt den naam der Vereenigde Staaten,
begroet wierdt. Welke hem ſedert bevel
#
25 Juny
##
zonden, om (2) naar 't voorbeeld van an
fol.393 dere uytheemſche Gezanten, wegens die
(2) Holl.
Merk.
geboorte openbaare vreugdetekenen voor
1688. pag. zyn Hof te bedryven.
Ja de Prins en
175.

der Staat.

erfvolging voor altyd ſcheen verſtee
ken, en integendeel een vaſte grond gelegd
te zyn om het Roomſche Geloof, onder

zoo gunſtige opvolging tot den heer
ſchenden Godsdienſt in te voeren.

In

voege het voorige vertrouwen der On

Prinſes van Oranje zonden den Heer van roomſchen op de erfvolging dier Prin

Zuyleſteyn in 't byzonder naar Engeland, ſeſſe thans in de wieg van deezen Prins,
om uyt beyder naam diergelyke geluk dat is door zyne geboorte, volgens de ge
wenſching by hunnen Vader af te leggen. tuygenis van deezen penning, vernietigd
Voorwaar nooit zag men 't Hof meer uyt

ſcheen.

-

(3)Hygini , I. Het jonggebooren kind wordt op de eene zyde, als Herkules verbeeld, welke in zyne wieg
fab. XXX.
Ovid.
Heroid.

de toeſchietende (3) ſlangen, die alhier de verwachting en hoope der Onroomſchen zyn, doodde
en vernielde, waarom tot randſchrift ſtaat:

ep. IX.
Y.21 & 22,

MoNSTRIS DANT FUNERA cUNAE.

Metam.
lib. IX.

y. 67.

DEEZE WIEG ZELVE VERSCHAFT D EN GEDROCHTEN

HUNNE Doo D.

(4) R.

Thoyras

Op de andere zyde ziet men drie Struysveders in eene Koninglyke kroon,'t welke het aangenomen
blazoen der Prinſen van Walles is ; naadat het door Jan (4) Koning van Boheeme in den veldſlag

Hiſt d'An- van Kreſſy, in 't jaar dertienhonderdzesenveertig, is gevoerd geworden, toen hy, onder den Fran
glet. tome

III. Pag.
195.

ſchen Koning dienende, door Eduard, bygenaamd den Zwarten, wierdt verſlaagen. Het rand
ſchrift luydt aldus:
FULTA TRIBUS METU EN DA COR ONA. 1688.

DE GE DUCHTE KROON DOOR DE EZ E DRIE
ONDERSCHRAAG D. 1688.

II. De tweede, mede op deeze geboorte gemunt, voert op de voorzyde de borſtbeelden van
den Koning en zyne Gemaalin, binnen deeze tytels:
JACOBUS II, MAG NAE BRIT A NN1 AE REX:
MARIA, MAG NAE BR ITAN N 1 AE REG 1 N A.
JA
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j Aco B DE II, KONING VAN GROOT BRITTANj E:

MARIA, KONINGIN VAN GROOT BRITTANj E.
Op de tegenzyde is eene opſtygende Zon verbeeldt , welke eensdeels Engeland, Schot
land, en Ierland verlicht, andersdeels de daaroverhangende wolken verjaagt , onder dit rand
ſchrift:

ILLAS FUGAT, RECREAT ISTAS.

DIE VERJAA G7, EN DE Ez E VE R 9u IKT zr.
Te weeten de geboorte van deezen Zoon: 't gene het ondergeſtelde opſchrift nogmeer ophel
dert , want het is van deezen inhoud:
OB NATUM WALLIAE PRINCIPEM,
GABR 1ë L SILVIUS, EQ U Es AURAT Us,
APUD DAN OS A BLE GAT U s EXTRA o RD 1 NA R1 U s,
CU D I CU RA v 1 T. MD CLXXXVIII.

WEGENS DE GE Boo RTE VAN DEN RRINS VAN WALLEs,
HEEFT GAB R 1#L SILVIUS, GULDRIDDER,
EN BUrTENGEWOON AFGEZANT IN DE ENEMARKE,
D EEZEN DOEN MUNTEN. 1688.

Evenals door den Engelſchen Afgezant te leveren.

De Prins en de Prinſes van

in Deenemarke dees penning wierdt in 't Oranje lieten ook voor den zelven, als
licht gegeeven, zoo zag men in 's Graa hunnen Broeder in hunne Hofkapel (3) o- (3) Larrey

venhaage door den Markgraaf van Alby

1) Refol.
er Staat,
Gener.

#7

ville , Buytengewoon Afgezant van den
zelven Koning by de Vereenigde Staaten,
een openbaar gehoor (1) verzoeken ; om
hen op eene ſtaatlyke wyze de langge
wenſchte geboorte bekend te maaken. Den
zesentwintigſten van Zomermaand ontfin

# bidden, en de Markgraaf van Al-Hiſt d'An
yville alles vervaardigen om voor zyn #".
Hof op eene ſtaatlyke wyze te vieren. 6xi.
Dit nam den negentienden van Hooimaand

zynen aanvang, door het laaten doen van
eene plegtige Miſſe; welke de Franſche,

Poolſche, en Munſterſche Afgezant (4) (4)
4) Holl
HOII.
fol.393 gen hem de Heeren Haerſolte en Koever bywoonden. Des middags wierden de zelf- Merk,
den bovenaan den trap der gehoorzaale en de
benevens
van den
Key- I75.
#8 Pag
zer,Gezanten,
Deenemarke,
Keulen die
en Luyk,
midsga-

-

plaatſten hem in eenen groenen laaken arm
ſtoel. Dus gezeeten, deed hy zyne aanſpraak ders cenige weynige Leden der Regeeringe
in de Franſche taale, en leverde den brief met een prachtig gaſtmaal, en des avonds
des Konings, vyf dagen tevoore te Witehal de Jufferſchap met allerhande keurige ver
gedagtekend, den Staaten over. Naadat die verſchingen, onder 't losbranden van eeni
geleezen was, wierdt hy door monde van ge kleyne veldſtukjes, die op eene ſtel
den Heer Verbolt, als Voorzittend Lid der laadje in den vyver geplaatſt waaren, tot

Vergaderinge, uyt der zelver naam, in de diep in den nacht onthaald. Voor zyn
Latynſche taale bedankt, gelukgewenſcht, Hof, dat geheel verlicht was, en waaruyt
en op de zelfde wyze door dezelfde Hee
ren tot aan de gemelde trap weder uytge
leyd. Voorts wierdt nog beſlooten zyne
Brittanniſche Majeſteyt met eenen brief,
(2) Reſol. wegens de geboorte van zynen (2) Zoon,

#" geluk te wenſchen, op eene beleefde
23
juny
g688.
fol- 395

men eene fonteyn van wyn onder de om

ſtaanders liet ſpringen, zag men twee hoo
geſtaaken , in 't ronde beplant met flam
bouwen, opgerecht, evenals ook in den
vyver, wiens muur met pektonnen bezet
was. Voorts zag men in eene zeegepoort,

wyze te begroeten, en den Heer Citters tuſſchen vier zuylen het gevecht van Sint

hunnen. Afgezant aan dit Hof, gelaſt dien, | Joris met den draak , benevens veel
verzeld met eene gelukwenſchinge op die vuldige zinnebeelden, alle van zeer kon
gelegenheyd paſſende , den Koning over ſtige vuurwerken ſamengeſteld, welke,
Zzz z 2.
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1688. naadat men geld , brood, en wyn (1)|voltrokken.

Sedert heeft hy ook dee

(5THOII
de omtrent
toegevloeide
had wieruyt- |zen
wegens de
van
WE onder
gedeeld,
half armen
tien uuren
den penning,
Prins van Walles,
in 'tgeboorte
licht gegee
# P*B den afgeſtoken, en dus de plegtigheyd Iven.

Het gelaurierde kopſtuk van den Koning van Engeland ſtaat op de voorzyde, omringd met dit
randſchrift:

v

JACO BUS II, DE 1 GRAT 1 A BRITAN NIARUM
IMPERATOR.

JAKOB DE II, DOOR GODS GE NA DE OP PER HEERSCHER
VAN BRITTANj E.

De Engelſche Koningin, zittende op een ſtaatſbedde, houdt den nieuwgebooren Prins in haare
armen, onder deeze bovengeſtelde woorden, op de rugzyde:
FELICITAS PUBLICA.

HET GELUK VAN 'T GEMEEN.

#n. om te doen bevatten waarin dit geluk beſtaat, leeſt men op den voorgrond der zelfde
zyde :

OB FELICISS1 M AM MAG NAE BRITAN NIAE

PR IN G1 P is NATIV 1T AT E M., zo. JUN 11 1688,
IG NAT 1 U s VITUS, EQ U Es BE AT 1 GE oR G 11,

MARCH 1 o De ALBYVILLE ET SAc R1 ROMAN 1 IMPER 11,
APUD BAT Avos A BLEGA rus EXTR Ao RD 1 NA R 1 us,
CU D 1 CU RA v 1T.

1GNATIUS VITUS, RID DE R VAN SINT Jo R IS,
MARKG RAAF VAN AL B TV I LL E EN HET HETLIG E

ROOMS CHE R2 K,
MIDS GADERS BUYTENGEWOO N AFGEZAN T BT

DE HOLLANDERS,
HEEFT TER GEDACHT EN ISSE

VAN DE ZEER GELUKKIGE GEBOORTE VAN DEN
ERFPRINS VAN GROOT BRITTANj E,

DEN zo VAN zo MER MAAND 1688. Voor GEVALLEN,
DE EZ EN DOEN MU NVZTE N.
Dier

H I S TO RIP EN N IN GE N,
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Diergelyke viering was door den En volger op te dringen, onder wiens regeering

1688.
4.

(1) Holl, gelſchen Konſul Petit te (1) Amſterdam nietmin de Roomſche Godsdienſt geruſt

# ,, aangerecht, doch had geenszins eene gely lyk weder zoude konnen worden inge
# Pºt ke uytkomſt, want ſtaande het vreugde voerd, dan hunne grootheyd zelve te
maal beſtondt het graauw, voor 't huys gens de voorige ſtrafwetten verzekerd, en

ſamengerot , den Prins van Walles voor met de hoope der Onroomſchen tegelyk
een hoere- of molenaarskind uyt te ook de als vaſtgeſtelde erfvolging der
ſchelden, de glazen in te werpen, ja, Prinſeſſe van Oranje verydeld en te leur
de deur op de vloer loopende, de genoo geſteld weezen. Dit gevoelen won temeer (4) Holl.
digden met zwaardere gevolgen te drey gronds, mids de Heer (4) Willis Lyfarts Merkur.
gen, die zy niet dan met de vlugt door der Koninginne haare Majeſteyt voorlange i688 pag.
zeker dakvenſter ontkwaamen. Ja de Prins onbequaam verklaard had , om ooit meer * 19.
en Prinſes van Oranje zelfs ſtaakten voor kinderen ter werreld te konnen brengen.

(:) L#ey hem in hunne Hofkapel te (2) laaten bid En dewyl de Koningin, geduurende de
# den; mids nu by eene ontelbaare menigte, ganſche tyd van haar
gaan, tot
V: fol. om veele beweegredenen , wierdt ſtaande zich nooit aan eenige Hofjuffers van den
"
gehouden dit geen echt maar ſlechts een Hervormden Godsdienſt zoodaanigen vryen
verdicht Kind te weezen. Zynde zeer toegang gegeeven had, dat die, en door
aanmerkelyk, dat het juyſt twee dagen naa deeze de gemeente, van de waarheyd haarer
Holl.
de gevangenzetting van den Aartsbiſſchop zwangerheyd konden (5) verzekerd zyn, (5)
Merkur.

#

van Kanterbury zoude gebooren zyn, en zoo wierdt nu by veelen aan de valsheyd 1688.
die aldus met loosheyd van het by dier geboorte niet langer getwyfeld, maar Pag 23°.
zyn eener geboorte geweerd ſcheen, integendeel vaſtgeſteld, dat het kind, zoo'er
by welke hy amptshalve had moeten te al waarlyk een van de Koningin gebaard

genwoordig weezen.

Dat men desgelyks

de Prinſes Anna, haar aanraadende het

-

waare, als zeer teder ſtraks

#

»

CIl

in des zelfs plaats een Molenaars kind ge

# bad te (3) gebruyken, op eene ſlinkſche ſteld was. Hoe't zy , immers gaf deeze
# tom- wyze van het Hof had verwyderd, daar zaak, welke ik niet voorheb hier te be

#el

integendeel geene dan zulke lieden waaren twiſten of beſliſſen, aanleyding, dat deeze
tegenwoordig geweeſt, welke, of vreemd, twee penningen door de zulken gemaakt
of Roomſch, of geheel aan 't Hof verſlaafd zyn, welke dit laatſte gevoelen voor eene
zynde, dienvolgens toeleyden, om den
en volſlaage waarheyd hiel

#"

ingezeetenen zoodaanigen Prins tot erf

CIl.

I.Op de voorzyde van den eerſten ſtaat de waarheyd geheel naakt, alzoozy, gelyk de Wysheyd, (6)Bokkal,

geene deelen (6) heeft, die uyt ſchaamte behoeven gedekt te worden, en vertreedende eene ſlang
opent zy de
kas der geheyme Vorſtlyke raadſlagen : waarin de Jeſuyt Peters, die aan 't

##
's Konings Raad was,

hoofd van (7

op een kuſſen een jonggebooren kind, met eene

Kundſch.
van Parn.
kroon I. deel.
pag. 112.

op 't hoofd, en Roomſche toonkas in de hand, door het bovendekſel ſteekt. Het omſchrift

7) Larrey

is:

iſt. d'An
let. tom.
V. fol.
627.

SIC NON HERE DES DEERUNT.
ALDUS ZULLEN 'ER GE ENE ERFGE NAAMEN
O N2TBREE KE W.

III, Deel.
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1688. Voorts wyſt de gemelde Waarheyd op de binnenzyde der geopende deure, welke dit opſchrift
e-e vocrt:

JACo Bus, FRANc 1scus, EDUARD U s SUPPOSIT 1T1 Us.
zo. JUNII: 1688.

JAKOB

François

E DUARD VERDICHTELING.

DEN 2o VAN ZOMER MAANVD: 1688.

(1) Virg.

Het houte paard, ten verderf van Vorſt Priaams ryk door de in ſchyn vertrokkene Grie

# ken gebouwd, ſtaat op de tegenzyde, in wier verſchiet het brandende Troije gezien wordt.
# 45.

De rand is omzoomd met dit omſchrift, op de (1) bekende ſpreuk van den Mantuaan zinſpeelen
de:

EQUO NUNQUAM TU CREDE, BRIT ANNE.
ENGELANDER, STEL NOOIT BETROUWEN OP DIT PAARD.
Dat is op de begeerde Vryheyd en beloofde toelaating der vrye oefeninge van allerhanden Gods
dienſt: 't gene niet duyſterlyk uyt deeze woorden kan worden opgemaakt, die op het dekkleed van
't paard te leezen ſtaan:
LIBERT As CONSc1 EN T 1 E, SINE JURAMENT o ET
LEG1 B us PoEN ALI B Us.

VRTHErD VAN GEWEETEN, ZONDER EED ZWEERINGE
EN STRAFWETTEN.

Voorts wordt op den gordriem des paards het woordt ASTUS, BEDROG , gelee
ZCII,

(3)Hygin.

#

II. De cene zyde van den tweeden verbeeldt den korf, welken Pallas aan de drie Dochters (2)
van Cekrops geſlooten te bewaaren gaf: doch eene dier drie Gezuſteren, den zelven door nieuws

GLXVI. gierigheyd openende, vondt daar in het kind Erichthon, 't gene, zynde half menſch en half ſlang,
#" zonder moeder uyt het geſtorte zaad van Vulkaan gebooren was. Waar op deeze (3) dichtregel
lib.IV.cap. gepaſt is:
5.& lib.IX.
Cap. I I.

goºid.
Metam.

INFANTEMQUE vIDENT APPoRRECTUMQUE DRACON EM.

lib. II.

Y.561.

ZT ZIEN EEN KIAWD EN DAAR AANGEHECHTEN
D RAAK.

Zin

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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Zinryk voorwaar is deeze zinſpeeling, zoo men met deeze drie Dochters de drie Britſche ry- ken, met Erichton den Prins van Walles, en met de moederlooze geboorteuyt Vulkaans gepleng
de zaad de geſmeede geboorte van den zelven, en de onvruchtbaarheyd der Koninginne verge
lykt.

Naaſt eenen verſlenſten roozeboom, 't zinnebeeldt van des Konings en der Koninginne verwel
kenden ouderdom, ſchynt op de tegenzyde, tegens alle verwachting, uyt des zelven wortel eene
jonge ſpruyt op te ſchieten, verzeld met dit byſchrift:

TAMEN NASCATUR OPO R TET. MD CL XXXVIII.

H2T MOET ECHTER GEBOOR EN WORDEN. 1688.

In de geboorte van deezen Zoon von ven dat de naauwe verbindtenis van vriend
den nu de geheyme raadſlaagen des Ko ſchap en de Verbonden, die zyn Meeſter
nings temeerder ſteunſel , en was het eer met den Koning van Engeland had, hem
ſte ontzag, waarmede zyne voorneemens nietalleen zouden verpligten dien by te

totnogtoe waaren bewimpeld geweeſt , ſtaan, maarook de eerſte (7) vyandlykhe: #
thans geheel geweeken, zulkszyn gedrag nu den, die door de Staatſche benden, of #"
openlyk zyn oogmerk te kennen gaf. Hy door hunne ſchepen tegens zyne Brittan- #t.
deed zich dan nietalleen eene lyſt maaken niſche Majeſteyt zouden geſchieden, als # 53:

van zoodaanige Geeſtlyken, die de bevole eene openbaare Vreedebreuk, en volſlaage

t) Holl. Vryheyd (1) van geweeten niet hadden Oorlogsverklaaring tegenszyne Kroon aan
Merk

afgekondigd, maar ſtelde ook te Oxfort te zien. . De Staaten, welke betuygden

# ** in 't Magdalene queekſchool, in de plaatſen

zich ſlechts naar 't voorbeeld der Gebuur

der afgezettene Leeraaren verſcheydene vorſten, en tot handhaaving van den Vreede
Roomſchen aan , ontnam de weygerige te hebben gewapend, verzochten van den
jeugd haar inkomen, gaf het Bisdom dier Franſchen Afgezant den inhoud der Ver
(-)Holl ſtad aan eenen Roomſchen Biſſchop (2) en bonden, die (8) tuſſchen Vrankryk en #
# ſtondt toe dat zy alom, tot verrichting van Engeland gemaakt, waaren, te moogen #"
-

# * hunnen Godsdienſt, kerken hadden. By de weeten. En ofwel de Engelſche Afgezant in dit
Vereenigde Geweſten had ook reeds zyn eenige dagen tevoore reeds verklaard (9) # fol.
Afgezant, by ingeleverde vertoogſchrif. had geen andere verbindteniſſen , dan die #Reſol.
ten verzocht dat de Engelſche en Schot werreldkundig waaren, hem bekend te #"

ſche krygsknechten uyt hunnen dienſt
mogten ontſlaagen, en aan zynen Meeſter
(3) Reſol. (3) terug gezonden worden: en ofwel het
#t. daarop gegeeven antwoord hem geenszins
#i voldeed, ja de Koning (4) by een open

weezen , zoo hadden de Staaten echter óóét

#
Breſt, ten behoeve van Engeland, zes- #'

bericht ontfangen, dat men nietalleen te

w

tien (1o) zwaare ſchepen toetakelde, maar (io) Brief

dat ook de Franſche Kroon zich verbonden #

#, baargebodzyne onderdaanenuyt dendienſt had om Koning Jakob met dertig of veer- #
# van alle vreemden terug riep , zoo viel tig tonnenſchats (11) by te ſpringen. En E#
#h echter, in 't midden dier vuurigheyd, de dewyl dierhalven niemand aan een Ver- w#n.
#pag onverwachte tyding van dat men aldaar bond tuſſchen die twee Kroonen twv- #ar
19o en - zeer groote krygsruſting maakte hem als felde, ja dat Koning Jakob de Algierſche ##t
#efel een donderſlag in de ooren. Hy deed dan roovers, het opbrengen der genomene ##
derStaaten den (5) Staat, door zynen Afgezant, de Hollandſche # in zyne havens #.

# reden dier wapeninge afvraagen, en ſedert

had toegelaaten , en daarenboven Ko- #8 te

#
ook van zynen kant verzekeren dat hy (6) ning Lodewyk geloofd wierdt den Groo. "
ol. 529.
#
niet euvels
tegens den zelven in den zin ten Turk tegens den Keyzer tot den
der Staat had.
Het zelfde verzocht de Franſche
oorlog te hebben aangezet , zoo heeft

#.
#
Ol. 553

Afgezant de Graaf d'Avaux, daarby voe deeze onderlinge verſtandhouding - dier
gende , hoedat zyn Meeſter overtuygd vier Moogendheden tot het maaken van
was, dat die groote toebereydſels niet dan deeze drie penningen aanleyding gegee

op Engeland het oog hadden,

en dierhal
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I. II. en III. Rondom eenen brandenden altaar, in wiens vlammen eene ſlang gezien wordt,
en die de Turkſche Halvemaan boven het Chriſten Kruys op zyne voorzyde heeft, ſtaan op de
voorſtukken van alle drie de Franſche , en Engelſche Koning, de Turkſche Keyzer, en de Dey

van Algiers, ieder met eenen blooten degen in de hand, als gezamentlyk den eed des Verbonds
afleggende; gelyk dit om - en opſchrift beveſtigt:
SOLI MANN Us III, LUDO V 1 c us XIV, MEZO MORTO,
JACOB Uso UE

II, CONTRA

CHRISTIANIS MUM.

SOLIMAN DE III, LODE WYK DE XIV, MEZO MORTO, EN
JAKOB DE II, TEGENS HET CHRISTENDOM
VE RE ENIGD.

-

Boven den Franſchen Lelitak en de Turkſche Halvemaan, ziet men op de ruggeſtukken

eenen vliegenden Duyvel verbeeld met eene Prieſterlyke mutſe op 't hooft, houdende in den eenen
klaauw eenenblixem, en in den anderen eenen blooten degen, nevens dit randſchrift:

IN FOEDERE QUIN TUS. 1688.
DE VrFDE IN 'T VERBOND, 1688.
Niet

H IS TO R IP EN N IN GE N.
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Niet zonder reden had Koning Jakob Hof, op 't aanraaden van den Jeſuyt Pe-1688.
wegens de ongemeene krygsruſtingen der ters en andere Roomſche Geeſtlyken, tot

-

Vereenigde Geweſten, onaangezien de de invoering der vrye oefeninge des
zekerheyd der Franſche hulpe, verzet te Roomſchen geloofs, tegens den voorheen
weezen : want die, onder den ſchyn van vaſtgeſtelden eed van afzweeringe en de
hunne vervallene veſtingwerken te herſtel andere geſtaafde ſtrafwetten, geweldiger
len , en met den noodigen voorraad te hand had ondernomen. Eyndelyk ver- (8) Holl
(1)Reſel voorzien, veertig tonnen (1) ſchats heb haalden zy de beweegredenen, (8) die hen ME"
der Staat. bende ingewilligd , nietalleen reeds in 't hadden overgehaald, om de echtheyd der #8 #'

#

voorjaar, onderden Li Admiraal Evertsze, geboorte van den Prins van Walles ver- " "

1688

tweeëndertig oorlogſcheepen in zee brag

dacht te houden , en die alleen aan te

# ten, waarvan de koſten achthonderdze zien, als eene ſtaatkundige uytvinding der
der Staat, ventienduyzendvyfhonderdtwaalf guldens Roomſche Hovelingen, om hunne naa
#t (2) beliepen, maarook van Bronswyk, denkelyke voorneemens zoo in de Kerk

Jášg

Lunenburg, Heſſe, Wirtenberg, en (3) als Staatszaaken, onder de opvolging van

G# andere Vorſten des Duytſchen ryks om eenen zoodaanigen erfgenaam, in 't ver
G# " trent dertienduyzend welgeoeffende ſol volg uyt te voeren. Dierhalven zich tot

#* daaten, en by de negenduyzend bootsge hunne Koninglyke Hoogheden (9) keeren- #"
fol,98. zellen (4) uyt hun eygen Land, tot be de, verzochten zy zoodaanige hulpmid-roë8 pag.

# manning der oorlogsvloote in hunne ſoldy delen, als haare bekende wysheyd mogte '54.
Gener” naamen. Welke thans beſtondt uyt vyfen goed en bequaam oordeelen; eensdeels om
# zeſtig ſchepen van oorlog, vyfhonderd de reeds voorgevallene inbreuken zoo in 't

# #8. fluyten, zeſtig (5) pinken, en tien bran

Kerk- als Staatsbeſtier te herſtellen, an

(4) #oll ders: van welke buytengewoone uytruſtin dersdeels om de nog verdere gevreesden,
#nt. ge ter zee de koſten vyftienhonderdnegen terwyl het nog tyd was, te verhoeden.
191 •
ennegentigduyzendnegenenzeventig gul Endewyl zyne Koninglyke Hoogheyd tot
#" dens(6) beliepen. Staande het maaken dee antwoord daarop (1o) by eene in 't licht (to), Holl.

1688, pag. zer groote toebereydſelen, zag men, van

gegeeve verklaaring, betuygde, tot hand- #rs.

#

wegen de misnoegde Ledemaaten der in ge haaving van den Hervormden Godsdienſt, 255.
erStaaten vaar zynde Biſſchoplyke kerke van Enge en herſtelling van de gekreukte wetten, # land, een wydloopig ſmeekſchrift (7) den voorrechten, en vrydommen der drie Ko
#
Prinſe en de Prinſeſſe van Oranje aanbieden: ningryken, de wapenen op te vatten, en
## in 't welke zy alle de inbreuken opſtelden, met eene genoegzaame krygsmagt , tot
#" die het Engelſche volk, ſedert de dood uytvoering (11) van dit oogmerk, eerſt- E"
# P's van den laatſten Koning, door den tegen daags derwaart over te willen ſteeken, zoo 1638, pag.

-

”

woordigen, om tot eene onbepaalde opper behoeft zich niemand te verwonderen, dat ****
magt te geraaken, in zyne vrydommen tot lof van beyde hunne Koninglyke Hoog
en overgeërfde voorrechten van Staat had heden , als Beſchermers der Engelſche

geleeden.

Zy toonden daarenboven de Kerke, en Herſtellers der in gevaar zynde

veelvuldige middelen aan, die het zelve vryheden, deespenning in dit jaar gemunt is.
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Beyder borſtbeelden ſtaan op de voorzyde, boven dit ondergeſtelde opſchrift:

-

MAGN Us WILHEL Mus HENR1c us ET MARIA, D E1 GRAT 1A
AURANIAE PRIN c1P Es, ETC: REFORMATION 1S
VIND ICES.
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DE GROOTE WIL HEM HENDRIK EN MA RIA,

Doo R Go DS GE NA DE PRINS EN PRINSES VAN
ORANJ E, ENZ:
HANDHAAVERS DER GELOOGS HERVORMING E.

Voorts leeſt men boven beyder borſtſtukken in den rand nog deeze ſpreuk:
ATAVUM PRO LIBERTATE FIDEQUE.
VOOR DE VRTHEZCD EN 'T GELOOF DER VOOR OUDEREN.

Op de

“## houdt de Engelſche Godsdienſt in zyne rechterhand (L ITT ERAE FA

GEL II) DE BRIE VEN

A N FAG EL , en met de ſlinker eenen Hoed , die o

het boek met zeven zegelen, gelyk dit weder op eenen altaar is ruſtende, welke tot opſchrift
heeft:

SA cR o SAN cT A FIDES.

HET HETL IGE GELOOF.

Voorts vertreedt hy eene ſlang, waarnevens een ſtaf, eene Paus- en Prieſterlyke muts, mids
ders eene Roomſche toonkas en wyquaſt ter aarde leggen, hebbende daaronder tot opchrift:

REFORMATIO ANGLIAE. MD CLXXXVIII.

HEr vorMING VAN ENGELAND. 1688.
g:

er Staat.
Gener.

Sept.
Eyndelyk leeſtmen in den bovenrand, alwaar een open oog, 't zinnebeeld der Godlyke voor 21
1688.
zienigheyd, in 't midden van een helderſchynend hemellicht gezien wordt, dit omſchrift:
fol. 581.
4) Reſol.
erStaaten
Gener.

JAM MIHI ROMA MINAX FISTULA DULCE CAN IT.

19 Oct.
1688.

fol. 6o7. .

(5) Reſol.

HET DR2rGENDE ROME FLUYT Mr THANS TOE OP

der Staat.
Gener.

23 Oct.

ZOETEN TOON.

1688.

fol. 615.
6) Reſol.

Dit hachlyk voorneemen was niet dan ruyters waaren, tot uytvoering van den Gener.
#at.
-

met volkomen medeweeten en kenniſſe van

-

aanſlag op Engeland, in den dienſt (3) der #v.

den Keurvorſt van Brandenburg, als die Vereenigde Geweſten (4) traden: aan welke #8.fol.
den Prins van Oranje zoonaa in den bloede de Keurvorſt van Brandenburg nietalleen &#eſol

beſtondt , ontworpen.
(1) Relol,
derStaaten
Gener.

## July

De Vereenigde zynen Geheymen Raad den Heer Fuchs de Staaten

Geweſten hadden den Heer Hop voor zondt, om met hen, mids de hachlykheyd, #
Buytengewoonen Gezant aan dat (1) Hof der tyden in onderhandeling (5) te tree- #
gezonden ; alwaar hy te Keulen aan de den, maar hy kwam ook zelf, den vier-#.

# " Spree de voorige verbonden, in 't jaar den van Wintermaand in perſoon te (6) de Staaten

45 5.

-

e

(#) Reſol zeſtienhonderdachtenzeventig en - vyfen Wezel : alwaar hy, door de Heeren van 4 #
#" tachtig gemaakt, opnieuws (2) den der Hekeren, Ooſthuyzen, Dykveldt, (7) en i688. fol.
#.
tigſten van Zomermaand vernieuwde, en Kloeſe (8), uyt den naam der Vereenigde #eel
I
#7. ſedert tewege bragt , dat den vyfden Staaten wierdt begroet. Welke voorheen # Staat.
en # Aug. van Wynmaand vyfduyzendnegenhonderd als Getuygen over den Doop van zynen g#9,
#el. Brandenburgers, waaronder zevenhonderd Zoon zynde (9) verzocht, dien met twee 1688. fol.
goude 3°7.
-

-

H IS TO R I P EN N IN GEN.

goude drinkkoppen, en eene goude doos,
teſamen twaalfduyzend guldens waardig ,
boven eene jaarlykſche lyfrente van vier
duyzend guldens, wier brief in de gemelde
(1) Reſol.
derStraaten
Gener.

31 Dec.
1688. tol.
79O.

doos lag, # beſchonken, en door hunnen
Agent Roozeboom aan den Vader (1) lieten
overhandigen, zoodra hy, om des te nader
by de hand te zyn , en den Staat met raad

IIII. Boek.
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aangeland, en door de Heeren van Els, 1688.

Groenendyk, Maſſis, Becker, Bergeſteyn, TT
Haarzolte , Kuper , Gerlaçius , (2) en (3) Reſol.

den Griffier Fagel verwelkomd.

Het #t.

groote part en deel, dat de Keurvorſt 3 jan.

van Brandenburg op deeze wyze in de #89 fol.
ophanden zynde onderneeming op En- ”
geland betoonde te neemen, heeft dan

en daad in deeze hachlyke tydsgeſtalte te niet zonder reden aanleyding tot het
onderſteunen, in 's Graavenhaage, op't laat munten van deezen gedenkpenning ge
ſte van 't jaar, met zyne Gemaalinne was geeven.

Zyn ſierlyk borſtbeeld ſtaat op de voorzyde, omvangen in den rand met deeze tytelen:

FREDER cvs III, DEI

GRAT 1 A MAR c H1 o BRAND EN BURG 1,

SAc R1 Ro MAN 1 IM PE R11 ARc H1 CAMERAR1us (3),

(3) Imhof

ET ELECToR.

Imp. Proc.

Notit. S.R.
fol. 6o.

FRED RIK DE III, D OOR GODS GE NA DE MA RKGRAAF VAN
B RAND EN BURG, AA RTS KAMERLING EN KEUR VORS 2'
VAN

'T HETLIGE ROO MSC HE RTK.

Op de tegenzyde is hy als een andere Jupiter verbeeld, die eenen Arend aan zyne rechter zyde, (4) Hiſt.
en eenen bevelſtaf in de ſlinker hand hebbende, den voorſten vinger van zyne andere hand, tot Gedenkp.
van Lo

een teken der gehoude ſtilzwygendheyd in 't bewaaren van 't toevertrouwde geheym, op den dewyk
mond (4) houdt, waarboven in den rand ſtaat:

den XIV,
pag. 62.

EXPEDIT 1 o BRITAN NI CA CON SIL 1 o ET

AR MIS A DJ UTA. 1688.
DE BRITTANNISCHE OND ER NEEMING ME2 RAAD ENV

DAAD GEHOLPEN. 1688.

Ondertuſſchen was, op den voorſlag Rotterdam (7) en in de andere havens nu #li.
# van den Heer (5) van Odyk , door de Al volkomen toegetakeld, en dus tot de reys
erK,

#" gemeene Staaten een plegtige Dank- Vaſt gereed waaren, deed hy het krygsvolk # Pºs.
# 5 á , en Bededag om den noodigen zegen van met allen ſpoed derwaart afzakken, aldaar *
1688 fol den Hemel over de aanſtaande ondernee
593-

inſcheepen, en voorts alles vervaardigen,
ming op Engeland af te bidden, tegen den om met den eerſten gunſtigen wind te kon

oReſol vierentwintigſten (6) van Wynmaand uyt nen zeekiezen, en naar Engeland over

# geſchreeven, en door den Prins van O ſteeken. Eer de Prins echter de reys en dee

# ranje de in dienſt genome manſchap op de

zen togt aannam, verſcheen hy in de Ver-

2688. fol. Mookerheyde byeengetrokken, in ſchyn gadering (8) der Algemeene Staaten, om,

*

-

#

als waare het om eene algemeene wapen van zyn aanſtaande vertrek kennis hebben- Gener.
ſchouw te verrichten ; doch ſedert ver

de gegeeven, afſcheyd te neemen, hen tot #,

ſtaande dat de gehuurde vrachtſchepen te eendragt ſtaande zyne afweezigheyd aan te €23.
Bb b bb 2.
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maanen, en zyne hooggeëerde Gemaalin, Maar naa eenige uuren (4) zeylens, beliep. (*) Eeſol.

--

indien hem iet menſchlyks op dien togt

hem in den nacht zoo zwaare ſtorm uyt #"

mogte overkomen, aan hunne Hoogmoo den Zuydweſten, dat de ſchepen, mids de 8 Nov.
gendheden ten dierſte tebeveelen. Welke duyſterheyd,
wyd vier
en zyd
vanvrachtſcheelkandere #7.
verſtrooid raakten,
of vyf
• O47.
dit aannaamen, den Prinſe allen voor

ſpoed in zyne onderneeminge toewenſch pen met voetvolk vermiſt wierden, omtrent
ten en den Heer van Hekeren, en haare driehonderd (9) paarden of geſtorven of (5) Reſol

andere Gemagtigden tot de Buytenlandſche
(1) Reſol.

buyten boords geſmeeten, en de ſchepen #"

der Staat.

zaaken benoemden, om uyt haaren naam dus genoodzaakt waaren weder terug #v

Gener.
26 Oét.
1688. fol.
624.

den zelven op eene plegtige wyze te gaan naar de havens te keeren. Doch eerlang # #e.
vaarwel zeggen. Doch als dit ſtondt ver die geleede ſchaade zynde herſteld, gaf
richt (1) te worden, vernam men dat hy, zich de Prins met zyne onderhoorige

(2) Reſol.
der Staat.
Gener.

26 Oét.
1688. fol.

625.
(3) Holl.
Merk.

1688. pag.

.

in de Staatsvergadering van Holland (2) vloote, den elfden van (6) Slagtmaand (6) Holl.
insgelyks afſcheyd hebbende genomen , andermaal , met den naamiddagvloed en #.
# dien zelfden dag over Maasſluys te eene doorgaande koude van eenen Ooſt- 288.
poſt naar den (3) Briel was vertrokken , noordoorſten wind, uyt de haven van
alwaar hy twee dagen daarnaa ſcheep Helvoetſluys in zee, en dit vertrek ge
ging, en den negenentwintigſten van Wyn legenheyd tot het maaken van deeze pen

288.

maand met de geheele vloot in zee ſtak.

ningen.

>-

Sºng #s &

5

I. Boven het borſtſtuk van den Prins van Oranje, 't gene op de voorzyde van den eerſten in 't har
nas verbeeld ſtaat, houden de Voorzigtigheyd en Dapperheyd eenen zeegekrans. Voorts ſtaan

in den rand deeze twee Nederduytſche kreupele dichtregels:
DIT

-
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1688.
•m-men

DIT 'S PRINS WILLEM D'III, WIENS OORLOG HS

RAET

EN DAET

D'EERSTE NIET BESWYCKT, MAER VEEL EER T” BOVEN GAET.
/

Nog leeſt men, onder het gemelde borſtbeeld, binnen een welgemaakt randſierſel, dit op
ſchrift:

-

DAT HY OP DE GOLV EN TRIUMPHERE.

1688.

Op de tegenzyde ziet men verſcheydene toegevloeide menſchen, ſtaande op het hoofd der ha
ven, welke met het opſteeken van hunne hoeden en handen de wegzeylende vloot, die in 't ver
ſchiet gezien wordt, allen voorſpoed toewenſchen. Omhooge vliegt de Faam op twee trompet
ten blaazende, welke, gelyk ook de in zee ſteekende vloot zelve, van een Hemellicht beſtraald
wordt, zynde de rand omzoomd met dit omſchrift:

'T VERTRECK VAN ZYN HO OG HEYT D EN HEER PRINS

VAN ORANJE UYT HELLEVOETSLUYS NA 'T

KONINCKRY CK BRITTANJE. ANNO 1688:
DEN 11 NOVEMBER.

II. De tweede, die het zelfde ruggeſtuk

heeft, verbeeldt den gemelden Prins, op het voorſtuk,

met den bevelſtaf te paarde, en eenige krygsknechten in 't verſchiet: zonder eenig bygeſteld
om- of opſchrift.

Aldus andermaal buyten gaats geraakt, ker op die reede liet vallen, hy zelf met
had de Prins tot den volgenden dag werk, een ſloep naar land roeide, en, geenen te
met de vloot in orde te brengen , alswan genſtand ontmoetende, aan de zynen het

neerzy , met het aanbreeken van den da teken gaf van , zoo ſpoedig hen mooge
;)iſt.Lartey
in drie (1) hoofddeelen zynde geſchaard, lyk was, desgelyks te landen. Dit wierdt
d'An
Larre
de
marszeylen opgeyde, en de ſtevens (3) volbragt, en de ſloepen roeiden omſtryd, (3)
let. tome
##
V. fol.
naar het Kanaal, zynde een zeeëngte tus bevracht met de medegebragte ſoldaaten, ##
tOID 4

631.

(2) Holl.
Merk.
1688.

pag. 288.

ſchen Kales en Douvre, wendde. • Welke

twee plaatſen men den volgenden morgen,
en op den naamiddag van den veertienden
zelf het eyland Wicht, 't gene naby de
kuſt van Engeland legt, in 't gezigt kreeg.
Het land van Goudſtaart (2) beooſte Pley
muyde was naauwlyks met den ochtend
ſtond van den volgenden dag ontdekt, ofde
wind draaide ſtraks ('t gene iet zeldzaams
was) van het Ooſte naar het Noordweſte,
en ten voordeeligſte tot het uytvoeren van
den voorgenomen . aanſlag. Invoege de

V. fol.

naar den oever : zulks men eerlang onder
een algemeen geklank der trompetten, de 632.
overgevoerde voetgaſten en dragonders de
hooge bergen en klippen, waarmede die

kuſt bezet is, op 't vaardigſt zag beklim
men.

Den zeſtienden ontſcheepte men

het overige van 't voetvolk en de mede ge
bragte paarden , welke mids de oneffen
heyd des gronds, twaalf uuren landwaart

in naar (4)Exſeſter toogen, om eene leger
plaats te beſlaan: alwaar de Prins den acht
tienden in perſoon aankwam, en onder het

Nederlandſche vloot tuſſchen zeven en

luyden der klokken, door de bereydwil
acht uuren des morgens reeds de kuſt van lige en gunſtige gemeente, ten twee uuren
Torbay beſchouwde, en derwaart met de des middags, wierdt ontfangen, en in het
uyterſte vlyt hebbende vaart gemaakt, der Biſſchoplyke hof gehuysveſt. De gedach
zelver voorhoede, waarover de Prins het

tenis deezer gelukte landinge wordt op dee

bevel voerde, kort naa den middag het an ze vyfpenningen bewaard.

III. Deel.

Ccc cc

I. De

(4) Holl.
Merk.

1688. pag.
289
e

378

NE DE R LA N D SC H E

ANG-, CLASSIS SOLVIT XI
APPULIT xv Nov:

I. De Prins van Oranje, welke in Romeynſch gewaad op de eene zyde van den eerſten ſtaat,
verheft het vereenigde wapenſchild van Engeland en Schotland met de rechter hand, en vertreedt
integendeel het wapenſchild van Vrankryk met den rechter voet : terwyl men in 't verſchiet

#
medegebragtc
aat : '

manſchap op de Engelſche kuſt ziet landen , waarom daarboven te leezen
e

HAN C EXTOLL IT, ILL AM DEJICIT.
D 12 VERHOOGz H2, DA2 WERP2 HT TERNEDER.
Te weeten, door deezen aangevangen krygstogt tegens Koning Jakob, die zoo naauw met
Vrankryk, als hiervoor gemeld is, vereenigd was. Voorts leeſt men op den voorgrond dier zyde
dit opſchrift:
AET ERNAE MEM oR1AE

EXPED 1T 1 o N1s PR IN C1 P1s AURANIAE,
BATAV Is A DJUVANT1 R Us, AD LIBERAN DAM AN GL 1 AM:

CLAssIs soLVIT x1, APPULIT XV Nove Me R1s: 1688.
ze R EEUWIGE GEDACHTEN Is
VAN DEN TOGT DES PRINSEN VAN ORANj E,
TOT VERLOSSING VAN ENGELAND,

MET DE HULPE DER HOLLAND ER EN OND ER NOMEN:
ZTN DE DE VLOOT AFGEVAAR EN DEN 11,

EN AANGE LAND DEN 15 VAN SLAGT MAAND 1688,

D
e

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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De andere zyde verbeeldt den Nederlandſchen Leeuw, die den werreldkloot met den Hoed van 1688.
Vryheyd, omvlochten met eenen Oranjekrans, tegens de hitte der bovenſchynende Franſche TT
Zonne dekt, welke hy met een bloot zwaard, 't gene zyn rechter voorklaauw vaſt houdt, dreygt.
Waarop dit bygeſtelde op- en randſchrift zinſpeelt:
LEO BELGICUS MINATUR SO LI, SED FAV ET OR BI

DE NEDERLANDscHE LEEUW prergr De zoN, MAAR
BEGUNSTIGT DE WERREL D.
#

.

II. Rondom het gelaurierde borſtſtuk van den Prins van Oranje, 't gene op de voorzyde van
den tweeden verbeeld is, leeſt men in den rand deezen tytel:
INVICTISSIMUS GUILL EL MUS MAGN Us.
DE ONVERWINNEL TKE WILLEM DE GROOTE.

Op de tegenzyde ziet men de medegebragte manſchap te Torbay aan land ſtappen, en daarbo
ven leeſt men in den rand dit omſchrift:
GUIL 1E L M Us NASs Av I Us IN TOR BAY BRITAN NIAE. 1688.

WILLEM VAN NAssov IN zoRBAr VAN
GROOT BRITTAN JE. 1688.
Hy zelf ſtaat, met den bevelſtaf in de hand, naaſt eene hut, van wier dak eene vlag waait,
waarin te leezen ſtaat.

-

-

FoR THE RELIGIon AND LIBERTY.
VOOR D EN GODSDIENST EN DE VRTHE TD.

III. Op het voorſtuk van den derden leeſt men, rondom des Prinſen geharnaſt borſtbeeld,
belend met eene Koninglyke Kroone, in den rand:

GUILIEL MUS III, DE 1 GRAT 1A PR IN c E Ps AURANIAE,
HOLLAND 1 AE ET WEST FR1s1 AE GUBE RNAT o R.

WILHEM DE III, DOOR GODS GENADE PRINS VAN
ORANj E, STAD HOUDER VAN HOLLAND EN
WESTVRIESLAND.

Voorts ſtaat op zyn geknot armſtuk het jaar 1688. en op de dikte des pennings dit kant
ſchrift te leezen :

IS TUA RECIPIT, NON RAPIT IMPERIUM:
DEES HERWINT UWE RTKEN, MAAR ROOF2'
HET GEBIED NIET.

Op het ruggeſtuk ziet men in 't verſchiet zyne vloot, voorwaart zyne gelande manſchap, en
voorts de ter aarde gezeege Gerechtigheyd door hem oprechten, onder deeze ſpreuk, in tegenſtel- (#)Metamº

#h

ling van die van (1) Ovidius:
Ccc cc z

TER

38o

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

1688.
-

TERRAS ASTRAEA REVISIT.

-

DE GERECHTIGHETD KOMT DE AARDE WEDEROM
- BEZOEKEN.

-

- ZE ---------+-+7%
NEXPEDITIo NAUALIS PRG »
SN LIBERTATE ANGLIAEL

%

is Es
' PRITANNIA

IV. In Romeynſche kleeding geeft de Prins van Oranje, op de voorzyde van den vierden, bo
ven eenen brandenden altaar,de hand aan Grootbrittanje, aan welks zyde het wapenſchild van En

geland, Schotland, en Ierland aan eenen Oranjeboom gehecht is. Het omſchrift is:

t

DEO VINDICE, JUSTITIA COMITE.

GoD HANDHAAVENDE, DE RECHTVAARDIGHErD
-

VERZELL ENDE.

Op de tegenzyde ziet men zyne vloot in 't verſchiet, en voorwaart de ontſcheepte manſchap
landen, onder dit bovengeſtelde randſchrift:
CONTRA INFANTEM PER DITIONIS.
TEGENS HET KIND DES VERD ERFS.

Dat is, tegens den Prins van Walles. Voorts leeſt men op den voorgrond tot opſchrift:
EXPEDITIO NAVALIS PRO LIBERTATE
ANGLIAE. MD CLXXXVIII.
SCHEEPS TO GT VOOR DE VRTHE TD VAN
ENGELAND. 1688.

V. De laatſte verbeeldt op het voorſtuk , onder eenen. Oranjeboom, aan de rechter zyde de
Vereenigde Geweſten, welke in de gedaante eener gehelmde Heldinne met de eene hand den

Hoed van Vryheyd op eene ſpeer voeren, en met den anderen arm op den Bybel, ſtaande op eenen
altaar, ruſten. In den ſlinkeren hoek leeſt men dit opſchrift aan eenen pylaar gehecht:
BRITANJE ONTROERT MET GEWELT:

A.

PRINCE D'ORAN GIE ONS HERSTELT.
1688.
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En dewyl by 't vervolg bleek deeze geheele onderneeming door God begunſtigd te zyn ge- 1688.
weeſt, zoo ſtaat niet zonder reden in den bovenrand:
SOL I DE O GL O RIA.

DE EE RE AAN

GoD ALLEEN.

-

Op het ruggeſtuk ziet men de Nederlandſche vloot naar de kuſt van TOR BAY, eene
haven van Grootbrittanje ( BRIT ANN IA) zeylen , en voorwaart den Nederlandſchen
Leeuw, die in den eenen klaauw eenen bundel pylen, en in den anderen een bloot zwaard, met
eene Oranjekrans omvlochten, voert, eene ſlang vertreeden, en met den rechter achterklaauw

op cenen Bybel ruſten, onder dit byſchrift:
IN TUIT ION EM RELIG 1 o N 1 s PROTEST AN T I U M.

TOT BESCHERMING VAN DEN GODSDIENST
D ER PROTESTANTEN.

De Koning van Engeland, die vooraf Lords tot het ſpoedig beroepen van een
(1) Holl. reeds eene algemeene (1) vergiffenis, en vry Parlement wierdt ingeleverd. Mids de
Merk
een zonderling bevel tot het doen (2) van gevaarlyke toeſtand van zaaken, bewilligde

# P** openbaare gebeden, had laaten afkondi de Koning in dat verzoek, en vertrok,
(2) Holl. gen,deed op de tyding, dat de Prins te Tor volgens genomen Raadsbeſluyt, nog dien

#ne. bay

geland was, met den uyterſten ſpoed middag, verzeld met den Prinſe van Dee
281. ' " zyne op de been gebragte krygsvolken uyt nemarke, eenige geheyme Raaden, en den
het Noorder gedeelte des Ryks naar 't FranſchenAfgezant, naar Windſor, en den
Weſter trekken, ſloot den Graaf van Sun

achtentwintigſten naar 't leger te Salisbury.

(3) Holl derland , en den Jeſuyt Peters (3) zynen Den volgenden dag deed hy over 't zelve
M#kur. Biegtvader , buyten den Raad, verkoor wapenſchouw, en verſtaande uyt de te raad
# P** den Biſſchop van Exſeſter tot Aartsbiſſchop geroepene Hoofdbevelhebberen, hoe dat
van Jork, en gaf eene bekendmaaking in 't onder de meeſten hunner onderhoorige ben
licht, waarin hy betuygde een vry Parle den eene groote begeerte tot het beroepen
ment te zullen beroepen, zoodra zyne van een vry Parlement, en eene volſla

Ryken van den inval des Prinſen van O onwilligheyd om met den Prinſe in ge
ranje zouden bevryd zyn , en had tot dat vecht te komen, beſpeurd wierdt, ontſtel

eynde de voorheen ontnomene Voorrechts de zyne Majeſteyt zich deswegen zoo on
brieven aan de misnoegde ſteden weder te gemeen, dat haar tot drie maalen (6) de (6)Holl.
Merk.
rug gegeeven. Ondertuſſchen naderde vaſt neus ontſprong,en't bloed niet dan door eene 1688. pags
het Prinſlyke leger, en hieldt de Koning aderlaating kon geſtelpt worden. En dewyl 296.
deswegen dagelyks raad, waarin beſlooten ſedert de Hertog van Grafton,de Lord Chur
wierdt dat zyne Majeſteyt, zich ten volle chil, de Kornel Barkley en veele andere
verzekerd houdende op haare magt, dus aanzienlyke perſoonen, des Konings zyde
allen misnoegde onderdaanen het wanke verlaatende, zich by den Prins van Oran
len in hunne trouw, en den verderen in

je voegden, gaf de Koning laſt, in ſchyn

breuk van 's Prinſen krygsmagt ligtelyk alsof de leevensmiddelen te Salisbury te
zoude konnen beletten. Doch op den vyf ſchaars waaren, om zyn leger, naa't af

entwintigſten (4) van Slagtmaand kwam breeken aller achtergelaatenebruggen, naar
#" een afgevaardigde van Feversham, Hoog Oxfordshire te doen trekken. Voorts
(4) Holl

1988. Pag bevelhebber van 's Konings krygsmagt , wierdt het geſchut naar Londen, en de
hem bekend maaken, hoe twee regemen Geheymſchryver des Franſchen Afgezants

202,

ten te paarde, te weeten van den Hertog naar Vrankryk gezonden, om mids deeze
van Sint Albans en Warwyk, midsgaders ongelegenheyd der Britſche zaaken, het
het Koninglyke regement dragonders ,

# overſchikken der voorheen beloof

(s)Lartey ſtaande onder den Lord(5) Kornbury, met de hulpbenden by den Franſchen Koning
Hiſt d'An hunne volle wapenruſtinge tot den Prins

te

verzoeken.

Dees

had nu bereyds

#" waaren overgeloopen. De verſlaagenheyd de meeſte Hollandſche ſchepen
-

633.

in- (7)Reſol.

was aan 't Hof hierop onbeſchryvelyk; te nen zyne havens in beſlag genomen, denderStaaten
Gener,

meer, dewyleerlang een verzoekſchrift door oorlog tegens de Vereenigde (7) Gewes 7 Dec.
verſcheydene Geeſtlyke en Werreldlyke ten verklaard, ja dien reeds daadlyk, on- 1638.
fol.
7 16.

_ III. Deel.

D dd d d

-

der
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1688. der 't bedryven veeler wreedheden, en graaven twintig dagen waaren geopend

, (2) Holl.
met verbreekinge van 't twintigjaarige Be geweeſt , eyndelyk (2) by Verdrag
Ver- Merk.

to Hell ſtand, tegens het Duytſche Ryk begonnen, den dertigſten van Wynmaand ,

1688. pag,

by 't vervolg, onder 't beleyd van zynen overd. Van welke overgaave dier ſtad de 81.
#. Pºt Zoon den Dolfyn de zeer ſterke ſtad (1) gedachtenis op deezen penning bewaard

M#

Philipsburg belegerd, en naadat de loop

wordt. --

I. De voorzyde is met het kopſtuk des Franſchen Konings beſtempeld, gelyk der zelver rand
met deezen tytel:

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
-

LoDEWrK DE GRooz'E, ALLERCHRISTELTKS TE KONING.

Op de tegenzyde, die in 't verſchiet de gewonne ſtad verbeeldt, ſtaat de Overwinning met den
eenen voet op de waterkruyk des Ryns, mids Philipsburg aan dien ſtroom gelegen is. Omhooge
leeſt men in den rand :
PROVIDENTER.
VOORZIGTIG LTK.

voorts om te doen verſtaan waarin deze voorzigtigheyd gepleegd zy, leeſt men op den voor:
grond:
PHILIPPIBURGUM EXPUG NAT U M. MDCLXXXVIII.
PHILIPSBURG VEROVER D. 1688.

Eer deeze ſtad door den Franſchen

overgeeven van Heydelberg te ſluyten,
Dolfyn bemagtigd was, had zich de Mark en dat op eenen voet, in den eerſten ſchyn
graaf van Bouflers voor Ments vertoond, zeer voordeelig, mids men behalven nog
en den Keurvorſt, door de liſtige aanbieding verſcheydene andere ongemeene voordee
eener onzydigheyd, tot de overlevering len, ook bedongen had, dat het Keur

dier gewigtige zetelſtad bewoogen, waar vorſtlyke ſlot en deszelfs prachtighuysraad
van het Verdrag den zeventienden (3) van (5) in hun geheel en onbeſchaadigd zouden (s)Hon.
2
Wynmaand te Ments wierdt opgeſteld, en blyven. Het zelve is gebouwd bovenop Merk.
1688. pag.
Pºg vier dagen daarnaa door den Franſchen Ko eene hoogte, beſtaat uyt verſcheydene 86

Holl,

#
9e.

ning te Fontainebleau beveſtigd.

Zulks aaneengehechte ſtukken, en , zynde ge

de Françoiſen eerſt met zes, en ſedert heel van hardſteen, vertoont van eenige
met nog vyf vaanen binnen Ments trok zyden in 't byzonder eene voortreffelyke
ken, de Rynbrug bezetteden, zich van bouwkunde , doch is ook, niettegen
de ſtadsſleutels meeſter maakten, en den ſtaande verſcheydene zeer fraaije hoven

Heer Breteſche tot Stedevoogd aldaar aan tuſſchen de rotſen, die het omringen,

toHon ſtelden. Pen vierentwintigſten der zelfde zyn aangelegd, echter in zyn geheel be
## maand gelukte het ook den Baanderheer ſchouwd, zeer onregelmaatig. Staande de

# P"g van Monklar (4) het Verdrag wegens het

kryg , door de Zweeden onder Guſtaaf
-

-

Adolf

H I S TO R I P EN N IN GE N.
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Adolf in Duytſchland gevoerd, wierdt het nietmeer waters tuſſchen de beenen van het 1688.
(1) Fr.

(1) uyt moedwil aan 't vuur ten beſte gegee ſtandbeeld van Rhodus geweeſt zy, dan T'

Span
heyms
Zweed

ven, en ſedert in 't jaar zeſtienhonderdze dit vat wyns kan bevatten.

lië pag.46.

beſlag, zulks de Heer Patin wil (2) dat er Keurvorſtlyke ſlot uytvoeriglyk vertoonen.

Want het is
venenzeſtig door den Keurvorſt Karel Lode eenendertig voeten lang, eenentwintig
ſche ſol
wyk weder in dien ſtaat gebragt, waarin het hoog, en men klimt er langs eenen trap
daat I. deel
thans
beſchouwd wordt. Doch op't overly van vyftig treeden boven op, alwaar eene
pag. 2o6.
den van dien Keurvorſt, maakten zich de zoldering of houten vloer van twintig voe
Françoizen , voor de Hertogin van Or ten lengte met eene ſierlyke leuning om
leans, van 't zelve meeſter, ontblootten heynd, evenals het vat zelf met veelerleije
het van den toenmaals daaropzynden huys beeldwerk en andere byſieraaden zoo bin
raad, verkochten den wyn van het befaam nen als buyten zyne wederzydſche kimmen
de Heydelbergſche reuzenvat, ja zouden opgetooid en verſierd is, gelyk uyt deeze
(2) Miſſon dat zelf hebben medegevoerd, waare het vier penningen is op te maaken, welke
niet te zwaarlyvig bevonden. Voorwaar alle het vermaarde Heydelbergſche Wynvat,
Reyze
naar en
door Ita is dit beruchte gevaarte van een ongemeen en wier drie het thans nog in weezen zynde

ººk 4

e

º

VIC O. v/ -

GRioSS VON. MASSY
Is T. ET.WAS.

N

REICH.VON WEIN. \
so.KAN.UNS.DIESES.FASS)
zU. EINEM-MUSTER.SEYN,
CAR:LUID:BAUF,T s.AUF
\UND.SEZTE DIESESDRAUF

2 O4. ETUIDER

I. De eene zyde van den eerſten verbeeldt het zwaarlyvige Heydelbergſche wynvat, binnen dit
randſchrift:
D dd dd 2

IMA

N E D E R L A N D S-C H E
IMAGINEM VIDES PALATINI CA DI, QUO MAJ OR

e-

HAU D U L LUS NEC EXPO L l TIO R.

HIER zIET Gr DE AFBEELDING VAN HET PA LTS Isc HE
VAT, DAN 'T WELKE GE EN GROOT ER NO CH
FRAAIj ER GEVONDEN WORDT.
Boven het jaar 1667, (ANNO 1667) is het Keurvorſtlyke ſlot op de andere zyde verbeeld,
binnen den zoom deezer woorden:

e

ARCIS VIND
PALATINAE
IMAGO
EST
ET SITUS,
ICANT HAEC
GR AD
IV US ET
PALLAS
SIBI.QUAM

DIT IS DE AFBEELDING EN GELEGENHErD VAN 'r
PA LTS ISCHE S Lo T, EN Z rN EN STAN D, 'T WEL
KE MA RS EN PALLAS ZICH 7 o E ÉrG ENEN.

II. De afbeelding van het zelfde vat ſtaat op de voorzyde van den tweeden, doch omringd
met dit verſchillende randſchrift:

DAS GROS FAS ZU HEIDELBERG HELT zo4. FUD ER,

3. OHM, 4. VIRT EL, HOG 21. LANG 3o.
WERCKSCHUH E. ANNO 1664.

HET Groo TE VAz TE HE 1 DE LB ERG Hovd r zo4 voepers,
3. AA MEN, 4. VIRT ELS, EN IS HOOG 21, LANG

3o. VOETEN. IN 'T JAAR 1664.

# tegenzyde vertoont wederom het Keurvorſtlyke ſlot, zoo boven, als binnen dit op- en om
flft :

A CAROLO LUDO VICO, ELECToR e PALATINO,
, ARX HEIDELBER GAE,

VETUSTA ELECTOR u M PALATINo Ru M REGIA,
PR1STINO DECORI,
POST BELLI TEMPESTATEM, RESTITUTA.
DOOR KAREL LO DE WTK, KEU R VORST VAN DE NV PALTS,

IS HET SLOT VAN HET DE LB ERG,
Z2TN DE HET OUDE HOF DER PA LTS IS CHE KEUR Vo RS TE N,

NAA 'T. o N WEDER DEs oo R Logs,
IN Z1 N EN VOORIGEN LUYS TER HERSTELD.
III. Het zelfde vat ziet men, binnen dit Hoogduytſche opſchrift, op het voorſtuk van den
derden afgebeeld:

z

DAS GROS FAS ZU HEIDELBERG HELT zoo. 4. FUDER,
3. OH M, 4. VIRT EL, HOG 21, LAN G 3o.
HET GROOTE VAT TE HErDELBERG HOUD T
zo4. VOE DE RS, 3. AAM EN, 4. VI R2 E LS IS
HOOG 2 1, EN LANG 3o. VOETEN.
Hot
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IIII. Boek.

385

Het ruggeſtuk is insgelyks met de afbeeldinge van het Keurvorſtlyke ſlot, binnen dit rand 1688.
ſchrift, beſtempeld:

DAS CHURFURST LICHE RESID EN SSLOT ZU
HEY DELB ER G.

HET KEUR VORST LTKE VERBL TFS LOT TE
HET DEL BERG.

IV. Het IN HEIDELBERG bewaard wordende wynvat ſtaat wederom op de eene,
evenals dit opſchrift op de andere zyde van den vierden penning:
IST ET WAS
GROSS VON MASS:
IST ET WAS
REICH VON W EIN:

SO KAN UN S DIES ES FASS
2. U EIN EM MUST ER SEY N.

CARL LU D w1 G BAUETS AUF,
UND SEZTE DIESES DRAUF

zo4. FUD ER:

3. O HM:
4. VIERT EL.
1664.
1S IET GROOT VAN MAAT: IS IET RYK VAN WºrNV:
ZOO

KAN DIT WAT ONS TOT EEN VOORBEELD ZZTN.

KAREL LO DE WA K B OUDE HET O P.

EN ZETTE DE D IT DAA RO P.

zo4. VOE DE RS:
3. AAMEN:
4. VIRTELS.
1664.
-

De Françoiſen aldus van Ments, Hey kelyke ſtad den Françoizen over te leveren.

delberg, en Philipsburg, in welke laatſte Welke ſtraks drie beukeryen tegens het ſlot
ſtad de Heer (1) des Bordes tot Sredevoogd
door dien Landaardt wierdt aangeſteld,
1688. pag.
binnen zoo korten tyd zynde meeſter ge
82.
worden, ſloeg de Dolfyn nog den vierden
van Slagtmaand het beleg voor Manheym,
't gene op den ſamenloop van den Ryn en
Nekker, vier uuren beneden Heydelberg,
is gelegen, en vooraf reeds door den
Baron van Monklar was berend geworden.
Naauwelyks waaren ſedert de loopgraaven
twee dagen geopend, of de in 't geweer
gerukte Burgery, ziende haare wooningen
door 's vyands ingeworpene bomben ver
woeſten, ſmeet haare wapenen ter aarde,
vloodt van den wal naar haare huyzen, en
(1) Holl. (2) weygerende langer wacht te houden,
Merkur.
1688. pag. dwong den Stedevoogd eenen Trompetter
naarbuyten te zenden, en by Verdrag,
83.
den tienden van Slagtmaand, zoo aanmer

(1) Holl.

vervaardigden , wiens bezettelingen van

Merk.

den Slotvoogd de betaaling van zes maan

III. Deel.

den achterſtallige ſoldye eyſchten, by
weygering op hem hun geweer loſten ,
Keuroverſten aanſtelden, en zich van 't

tuyghuys meeſter maakten.

Invoege de

oude op 't ſlot geweeken Stedevoogd, hoe
zeer ook overmand, den Françoizen eenen
poort van 't zelve inruymde, met beding

dat hem by 't uyttrekken de belhamels,
om ze te ſtraffen, geboeid zouden wor
den overgeleverd. Sedert rukte (3) de
3) Holl.

Dolfyn, den vyftienden, voor Franken

thal, zynde eene taamelyk geſterkte

over den Ryn in den Palts, liet daarvoor,
tuſſchen den zes- en zeventienden, de

loopgraaven openen, en tegelyk twee beu

keryen ſtichten, door wier ingeworpen
vuur de ſtad in brand geraakte, en dus we
Eee e e

erk.

1688. pag.
ſtad 84.

der
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1688. der de Stedevoogd genoodzaakt wierdt in eenentwintigſten te hebben bezigtigd, zich
e

het overgeeven der zelve op billyke voor terug naar Vrankryk begaf, en op zyne
waarden, den achttienden, te bewilligen. aankomſt te Verſailles, wegens het ver
Terwyl 's Konings Zoon hiermede bezig meeſteren van in de twintig ſteden, met
was, maakten zich de Françoizen van den naam van Lodewyk den Stouten wierdt

Oppenheym , Wormbs , Kreutznach , begroet, en van zyn Vader ontfangen.
Heylbron, Bacherach, en van andere aan 't Gene ook aanleyding tot het munten
dien oord leggende plaatſen meeſter: zulks van deezen gedenkpenning heeft gegee

hy, naa zyne benden den twintigſten en

VCD.

N

In den rand der voorzyde, welke met 's Vaders kopſtuk beſtempeld is, leeſt men deezen ge
woonlyken tytel des Franſchen Konings:
LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

LODEW YK DE GROOTE, ALLE RCHRISTELTKSTE KONING.
Op de tegenzyde ziet men den uyt Duytſchland teruggekeerden Dolfyn aan zynen Koninglyken
Vader, die voor zynen troon ſtaat, eenen ganſchen arm vol bevochte Muurkroonen, onder dit
randſchrift, aanbieden:
DOCUMENTORUM MERCES.

HET LOON DER VOORBEELD EN.

Naamelyk, hem door zynen Vader ter naavolging gegeeven. Waarin nu dit loon beſtaat,
geeft het opſchrift van den voorgrond te kennen:
XX. URBES AD RHENU M UNO MENSE A
DELPH IN O SUBA c T.AE. MD CL XXXVIII.

TWINTIG STEDEN AAN DEN RTN DOOR DEN DOLFrN
IN EENVE MAAND VERO VER D. 1688.

Hoe groot ook het getal der ingenoome. ſchreeven de Keurvorſtlyke goederen op,
Holl.
ne ſteden was, zoo drong echter de Fran haalden het geld uyt zyne (1) rentekamer, (1)
Merkur.
ſche Afgezant Toucher ſedert by den dwongen de ingezeetenen alom aan den 1688. pag.
Keurvorſt van Ments zeer ſterk aan, ten Franſchen Koning hulde te doen, en eyſch 9O.
eynde hy aan de benden zyns Meeſters ten alleen van de hen ingeruymde ſtad
ook nog Koningſteyn, en alle zyne overi Ments tachtigduyzend ryksdalers. Geen

ge ſteden en plaatſen wilde inruymen, maar

beter onthaal wedervoer den Keurvorſt van

als die betuygde zulks als Keurvorſt en Trier, want de Franſche benden die Hoofd
Lid des Ryks niet te moogen doen, veel ſtad hebbende in bezit genomen, en door
min zich in hunne handen overleveren , hem het ontfangen van hunnen landaardt

verbraaken de Françoizen de voorheen hem tot bezetting van Koblents geweygerd zien

aangeboode en vergunde onzydigheyd , de, rukte de Markgraaf van Bouflers met
ZCS

IIII. Boek.
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zesduyzend man voor het zelve, ſmeet 'er, bach, en veele andere plaatsjes in bezit: 1688.

(1) Holl.
Merk.

1688. pag.
9I.

vierduyzend bomben in, en verwoeſtte al in 't Prinsdom van Luyk ſloegen zy de
dus een derden deel dier aanzienlyke ſtad. Biſſchoplyke tafeltienden aan , eyſchten
Ja zy verklaarden de Keurvorſtlyke goe van het landſchap Hesbay twintigduyzend
deren , welke zy achterhaalen konden , (2) ryksdalers, eene gelyke ſom van dat #n.
verbeurd, vervoerden alle 's Lands ſtuk van Hornes, van Kondros, en Franchi-1638 pag.
ken van 't Kamergericht van Spiers (1) mont ; ja brandſchatteden de Hoofdſtad 9*.

naar Straatsburg, ſlooten de Keurvorſtly Luyk zelve op honderdduyzend ryksda
ke Kanſellery te Heydelberg, bezwaar lers. En dit alles zonder den minſten te
den de inwoonders, tegens het gemaakte genſtand, vermids men in 't Ryk geene
Verdrag, met het onderhouden der inge Vreedebreuk hebbende te gemoete gezien,
legerde bezettelingen, en parſten zoowel de dus geruſt en niet in ſtaat was om de van

ter goedertrouwe ingeruymde als met ge bezetting ontbloote grensſteden tegens den
weld veroverde ſteden, van tyd tot tyd, en onvoorzienen inval der Franſche krygs
van maand tot maand,ja van week tot week, benden te dekken: geevende dit onver
onbetaalbaare geldſommen af. In de mee wacht verbreeken van het Beſtand, en de
ſte plaatſen van 't Keurvorſtendom Keulen ongehoorde mishandelingen , door de
leyden zy insgelyks hunne benden in be Françoiſen op de grenzen des Ryks ge
zetting: in Guliksland naamen zy Duren, pleegd, ondertuſſchenaanleyding tot het in 't
Munſtereyffel, Greven , Berchem, Ham licht komen van deeze gedenkpenningen,

I. De voorzyde van den eerſten verbeeldt eene uytvoerige kaart der landen van het Duytſche
ryk, welke door 't onverwacht verbreeken van 't twintigjaarige Beſtand thans het voorwerp der

Franſche
mishandelingen waaren geworden , waarom ook in den rand dit omſchrift geleezen
wordt:
IN DU CIAS INTERRUMPEN TIBUS GERMANIA

SPOLIATA, GALL IS. 1688.
DUYTSCHLAND DOOR DE

FRANcorzew

HE2 BESTA NVD

VERBREEKENDE U2(2TGEPL ONDER D. 1688.

De tegenzyde vertoont den Dolfyn, houdende eene ſtokbeurs in de rechterhand, op eenen
zeegewagen, die door eenen wreeden tyger, en eene looze vos wordt voortgetrokken ; onder
deeze randſpreuk:

PECUNIA, VI, VEL AsTU.

DOOR GELD, GEWELD, OF LOOS HErD.
En dewyl de Dolfyn, mids het ſtoutmoedi veroveren van Philipsburg, met den toe- en eer

naam van den Stouten, zooals hiervoor gemeld is, op zyne terugkomſt wierdt begroet, zoo leeſt
men op den voorgrond:
Eee ee 2

PHI
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1688.
PHILIPSBURGUM CAPT U M LUD OV ICO
AUD ACE. MDCLXXXVIII.

PHILIPSBURG DOOR LODEWTK DEN STOUTEN
ZINGENOMEN. 1688.

TSCHLAND AN

4

FREDENEHVCHIs AZ

II. Naadat de eerſte penning reeds geſneeden was, is my de tweede by den Heer Herman Vos in
's Graavenhaage in handen gevallen, op wiens eene zyde men de ſteden PHILIPSBURG en
COBLENZ ziet bombardeeren, H EY DELBERG inneemen, den PFA LTZ afloopen,

de huyzen verbranden, en der zelver inwoonders op allerleije wyzen mishandelen : waarom in
den bovenrand tot opſchrift ſtaat:
SECUROS S1C TRACT AT GALL US AMIGOS.
DUS HAND ELT DE FRANS MAN Z YNE
GE RUSTE VRIEND EN.

Mids het ſluyten van 't twintigjaarige Beſtand , 't gene door deezen onvoorzienen overval in
eenen nieuwen oorlog wierdt veranderd: waarom op den voorgrond ſtaat:

,

,"

DENK TEUTSCHLAND AN DEN FRIDEN
BRUCH. MD CLXXXVIII.

GEDENK DUYTSC HLAND AAN DE VREED EB REUK. 1688.

Op de andere zyde geeft het Duytſche ryk , kennelyk door zynen Arend, aan de Trouw of
Openhartigheyd en de Eendragt, boven dit opſchrift, de hand:
DIE HULFF DURCH TREV UND EIN TRACHT SUCH.
DIE HULP DOOR TROUW EN EEN DRAGT ZOEKT.

Voorts is de dikte des pennings nog beſtempeld met dit Hoogduytſche kantſchrift:
DAS SOLL DIR EIN EWIGER BUND SEYN, DIR

UND DEINEN KINDERN.
DIT ZAL U EEN EEUWIG VERBoND z rN, U
EN UW EN KINDERENV.

Dier
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Diergelyke mishandelingen zouden ook bende overheerd, de inwoonders elendigaan de andere nabuurige Geweſten des
Ryks zyn te beurte gevallen, zoo niet de
Keurvorſt van Saxen met zyne benden
eyndelyk in 't veld waare getrokken, en
naar den Ryn afgezakt. Dees Vorſt, ge
lyk hy in 't jaar zeſtienhonderdvierentach
tig, hoewel als onbekend, zich naar Ita
lië begeeven had, was met den aanvang van
dit tegenwoordige ook naar Nederland ver
reysd; by welke gelegenheyd hy nietal
leen Antwerpen, Bruſſel, en de andere voor

1688.

lyk mishandeld, en boven hun vermoogen
gebrandſchat, en beſloot des, eer de quaal

meer gronds winnende ongeneezelyk
wierdt, zich aan 't hoofd zyner benden te

ſtellen,en den vyand het verder uytweyden
te beletten. Tot dat eynde kwam hy met
zyne benden, en die van den Hertog van
Hanover, en den Prins van Heſſenkaſſel, te

ſamen in de twintigduyzend man ſterk, in
Slagtmaand (3) omtrent Frankfort , en g#l.
ſloegen zich de Saxers te Markobel, de # Pagi
(1) Holl. naamſte ſteden (1) der Spaanſche Neder Hanoverſchen te Bergen, en de Heſſen
Merkur.
landen bezigtigde, maarook, zynde in kaſſelſchen te Wiebel neder. Voorts heb
1688. pag.
Grasmaand op de grenzen der Vereenigde bende Hengſt, Aſſchaffenburg, en het
I07.
Geweſten gekomen, aldaar uyt den naam grootſte gedeelte van het Keurvorſtendom
hunner Hoogmoogendheden , door de Ments bezet, naamen zy nietalleen van alle
Heeren van Duyvenvoorde en van Ame der zelver ingezeetenen, maar zelf ook
rongen, wierdt verwellekomd, te Am van de Frankiſche en andere Ryksſteden
(2) Holl.
ſterdam,
in 's Graavenhaage, en op het (2) de hulde in den naam des Keyzers af, en
Merk.
1688.

Loo, zoo door de Staaten als den Prins belettende dus het meer aanvaarden der

pag. 1o6.

en de Prinſes van Oranje, Vorſtlyk ont aangeboode onzydigheyd, ſtuytten zy by
haald, met een aangerecht ſpiegelgevecht tyds nog den verderen inbreuk der Fran
van 's Lands vloot vermaakt, en dus niets ſche wapenen. Zulks hebbende thans aan
by alle gelegenheden verzuymd, 't gene den Ryn de Françoizen nietmin gelukkig
bequaam was om de hoogachting them geſtuyt, dan hy eertyds de Turken aan
waart uyt te drukken. Dus uyt Neder den Donau, de Keyzerlyke verblyfſtad (4) Holl:
land, welvoldaan wegens de ontfangene (4) Weene belegerende, geheel verſlaagen ME
beleefdheden, in zyne erflanden zynde had , men niet zonder reden in dit jaar 1683, pag.
terug gekeerd, zag hy, tot zyn groot on deeze penningen deswegen, ter eere van ***
genoegen, de grenzen des Ryks op zoo den te veld getrokken Vorſt , gemaakt

ongehoorde wyze door de Franſche krygs

vindt.

1. Op de voorzyde van den eerſten, die met het geharnaſte borſtbeeld van den Keurvorſt be
ſtempeld is, ziet men den rand omzoomd met deezen tytel:
JOHAN NEs GEORGI Us III, DE 1 GRAT 1A
ELECToR SAXo N 1 AE,
*,

JOHAN JORIS DE III, Doo R GODS GE NA DE KEUR
VORST VAN SAXE N.

Dees, welke tot Vader den Keurvorſt Johan Joris den II, en tot Moeder Magdalene Sibylle,
III. Deel.

F ff ff
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1688. Dochter van den Markgraaf Chriſtiaan (1) van Brandenburg, gehad heeft, was den twin
(ty Hubn." tigſten van Zomermaand des jaars zeſtienhonderdzevenenveertig gebooren, over acht jaaren

# Keurvorſt geworden, en nog vier jaaren vroeger getrouwd met Anna Sophia, Dochter van
tafel 157. . den hiervoor gemelden (*) Frederik den III, Koning van Deenemarke. Onder des Keurvor

#l #" ſten borſtbeeld leeſt men nog deeze ſpreuk op de zelfde zyde:
PRESS IS SUCCURRERE FAS EST.

HET

IS BETAA MELTK DEN ONDER DRUKTEN
TE HULP TE KOMEN.

Op de rugzyde ziet men naaſt den Donau (DANUBIUS) eenen Turkſchen wapenſtandaard,

# den Ryn (RH EN US)

eenen Franſchen opgerecht, en mids hy met den eerſten
te verſlaan en den tweeden te ſtuyten, dus het Ryk gered had, leeſt men in den boven

evenals
rand:

VINDICAT IMPERIU M.
HT HANDHAAFT HET RTYK.

Dit nu was geſchied tegens de Turken, die in 't Ooſte, tegens de Franſchen, die in 't Weſte
woonen, en het is hierom, dat naaſt twee kruyswyze leggende degens dit byſchrift ſtaat:
SOL IS AD ORTUM, SOLIS QUE AD OCCASUM.

AAN DEN oP- EN oNDERGANG DER zoNNE.
Zynde deeze kruyslings leggende degens het blazoenmerk van 't Aartsmaarſchalksampt des
Eyndelyk leeſt men op de dikte des
pennings nog dit omſchrift:
- - -

#- Ryks (2), 't gene de Keurvorſten van Saxen bekleeden.
Sax.fin.
Albert.
pag. 64o.

-

ALTER EN SIS, TURCARUM CLA DE INSIGN IS, SOCIO
R U M VICTOR IAM DE GA LL IS AUGURATU R.

ZTN ANDERE DEGEN, VERMAARD DOOR DE NEDER
LA A G DER TURKEN, VOORSPELT D ER BONDGE
INOO TEN ZE EGE OVER DE FRANS CHE N.

II. De tweede voert insgelyk het borſtbeeld van den zelfden Keurvorſt op de eene zyde, wier
rand dit omſchrift voert:

JOHAN NEs GEORGI Us III, D E1 GRAT 1A ELE cT oR SAXoN 1 E.
JOHAN JORIS DE III, DOOR GODS GE NA DE KEUR
VORS2T VAN SAXE N.

En dewyl de

# onderſtand in voetvolk en ruytery beſtaan had, ziet men eenen degen

en ſtandaard kruyswyze ſamengeſtrikt, onder deeze ſpreuk, op de andere zyde:
PRESSIS AUXILIO.

DEN ONDERDRUKTEN TOT HULPE.

III. Met de beeldeniſſe van den zelfden Vorſt, binnen dit randſchrift, is het voorſtuk van den
laatſten beſtempeld:

JOANNEs GEORG1us III, DE 1 GRAT 1A ELE croR SAXoN1Az,
JOHAN JORIS DE III, DOOR GODS GENA DE KEUR
VORST VAN SAX EN.
Ondcr
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Onder eene Keurvorſtlyke muts ziet men, binnen eenen krans, op het ruggeſtuk, de twee 1688.
samen mee",

kruyslings leggende degens van 't Aartsmaarſchalksampt, onder dit opſchrift:
TU EN TUR.
ZT BESCHERME W.

De Vereenigde Staaten beletteden ook
van hunnen kant den Françoizen de ge
(1) Holl, dreygde bombardeering van Keulen (1)
Merk.
1688, pag. werkſtellig te maaken, door het derwaart
Io7.
zenden van een gedeelte hunner benden ,

togt geenszins de verkrachting haarer Vry
dommen, hoezeer ook om voorzich de

kroon van Engeland te bezorgen, maaral

leende herſtelling der onderdrukteVryheyd,
zoo van den Staat als Hervormden Gods

onder het beleyd van den Graaf van Wal dienſt, door het beroepen van een vry Par
dek : want de Prins van Oranje had, lement, in 't ooge had. Straks hierop da

om de Vereenigde Geweſten geduurende verden de kerk en ſtraatenderſtad van een go aan
zyn afweezen- aan diergelyke vyandlyk algemeen gejuych en (4) opgaanden vreug- #en.
heden niet bloot te laaten, het Hooge be degalm. Sedert gaaven ook de Edellieden, iſ 38 pag.
(2) Reſol.
der Staat.
Gener.

5 Nov.
1688.

fol. 641.

vel over de Staatſche benden, welke on

die den Koning verlaatende zich te Exſes. *

dertuſſchen met zesduyzendachtenveertig
in dienſt genomene Zweeden veſterkt (2)
wierden, aan den gemelden Graaf, als zeer
ervaaren in den krygsdienſt, ſtaande zyn
togt naar Engeland opgedraagen. De
Prins ondertuſſchen op de verhaalde wyze
te Exſeſter zynde gekomen, begaf zich

ter by den Prins van Oranje gevoegd hadden
eene verklaaring in 't licht, waarby zy
betuygden dit insgelyks alleen tot beſcher
ming van den Hervormden Godsdienſt ,
en handhaaving van de oude regeering ,

lf

wetten, en vryheden (5) van Engeland, #
Schotland, en Ierland gedaan te hebben. 1688. pag:

ſtraks naar de Groote kerk dier ſtad, en, En dewyl dit den achtſten van Wintermaand '29"

zich in het Biſſchoplyke geſtoelte geplaatſt met eene derde verklaaring van den Prins
hebbende, hoorde een keurig maatgezang,
waarnaa de Hoogleeraar Burnet, die, met
verlof des Konings eertyds in Holland ge
komen,aldaar zyn Burgerrechtgekocht had,
en wiens overlevering des,door de Vereenig

wierdt beveſtigd, zoo hield nu de eerſte
bedeeſtheyd en alle wederhouding op , de
Prins wierdt met zyne medegebragte man
ſchap in 't doortrekken onder 't luyden
der klokken, en bedryven veeler vreugde

de Staaten, aan 't verzoek des Konings ge tekenen als een Verloſſer , hen van den
(3)Reſol.
der Staat.
Gener.

26 Jan.
1688.

fol. 51.

weygerd (3) was, eene wydluchtige ver Hemel toegezonden, te Exmunſter, Win
klaaring uyt den naam van den Prins de kanton, Hendon, en Salisbury ontfangen:
toegevloeide gemeente voorlas, in welke en is deswegen onderanderen ook dees vol
hy betuygde hoe zyn aangevangen krygs gende gedenkpenning gemaakt.

>
-

-

Rondom des Prinſen borſtſtuk, dat op de voorzyde met eenen lauwerkrans verbeeld is, leeft
men in den rand deeze tytels:

GUIL IEL M Us III, DE 1 GR AT 1 A PR IN c E Ps AURA N1 AE,

RELIG 1 o N1s LIBERT AT 1 sQUE REST IT UTO R.

WILLEM DE III, Doo R GODS GE NA DE PRINS VAN
ORANj E, HERS TE LL ER VA N DEN GODS
DIENST EN DE VRTHE YD.
Fff ff #

Op

"
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Op de tegenzyde is boven de Arke des verbonds, die op eenen heuvel ſtaat, een gewapend

#

- Krygsheld in de wolken, tot hulpe van 't
eknielde Engeland en Holland, met eenen blixem
(t)Evang in de hand verbeeld, waarmede hy eenige Franſche benden nedervelt, en Roomſche Geeſtlyken op
vanMatth,
de vlugt jaagt, onder deezen naam, die eertyds den Zoone Gods, als Verloſſer van 't menſchelyke
kap.
W. 23.I.
geſlacht, is eygen (1) geweeſt:
EMANUEL.
GOD MET ONS.

Ondertuſſchen was ook de Prins van

en dienvolgens een Trompetter aan den
(2)Larrey Deenemarke (2) te Andover van den Ko zelven gezonden, om van hem de noodi
Hiſt d'An- ning geſcheyden, en had zich evenals de ge vryleybrieven voor de Gemagtigden te
## #" Hertog van Ormont, de Lord Drunlaryk, verzoeken, welke zyne Majeſteyt, om te
634,
en andere eerſte Staatsperſoonen van 't handelen, reeds benoemd had. De Ko
Koningryk, in 't leger des Prinſen van O ningin ondertuſſchen, den negentienden van
ranje vervoegd. Ja de Prinſes Anna zyne Wintermaand, 's avonds omtrent elf uuren
Gemaalin, zynde wegens haare koelheyd, zynde te bedde gegaan, ſtondt in 't midden
in 't midden deezer ſtaatsgevaaren betoond, van den nacht weder op, en, geleyd zyn
door de Koningin beſtraft, onttrok zich de door den Graaf van Lauſum , begaf zich
(3)Holl, mede van 't Hof, en week des nachts (3) langs den heymelyken # van Whi

#

ten drie uuren met de Hofjufferen Chur tehal, verzeld van eenen Franſchen Edel

#* chil en Berkley van Whitehal,eerſt naar den

man,den Graaf van Powis, des zelfs Gemaa
lin,de Graavinnen van Dalmon, Monteku

Biſſchop van Londen,en ſedert naar Notting
ham, de beſtemde loopplaats van 's Prinſen kuli, en eenige weynige andere Hofjufferen,
aanhangeren in 't Noorder gedeelte van 't
Koningryk. Dus beefde thans het Hof
door verbaasdheyd, goede raad was er dier,
de Koning als buyten raad, en om dien te
erlangen de Raad byeengeroepen, om tot
ſtandhouding van 't zinkende Koninglyke
gezag de noodige middelen uyt te denken.
Naa veel beraadens wierdt het beroepen van
g# #y Parlement noodzaakelyk geoor
# deeld, en des de orde (4) daartoe gegeeven,

met den Prinſe van Walles, in eenige gereed

leggende roeiſchuyten; (5) met welke zy, (5)Hon.
begunſtigd
de duyſterheyd
des nachts, #
M#k.pag.,,
tuſſchen de van
Engelſche
ſchepen doorroeiden,
en te Margate in een aldaar reysvaardig

leggendjagt overſtapten: het geneden twin
tigſten 's avonds op de hoogte van Duyns het
anker uytwierp, en in den volgenden mor

genſtond de haven van Kales (6) en dus de (s)Lin
Franſche kuſt bereykte. Deeze onverwach- Hifid Ah，

'foi" midsgaders beſlooten om met den Prinſe te vlugt gaf aanleyding, dat de volgende #"
van Oranje in onderhandeling te treeden, drie penningen daarop gemaakt zyn.
636.

IV. fol.

434.

I. Op de eene zyde van den eerſten is het Franſche jagt, waarmede de Koningin, de
Prins
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Prins van Walles, en hun gevolg uyt het Ryk vlugtten, verbeeld. Wat voorwaart ziet men 16 88.
den Jeſuyt Peters op eenen zeekreeft zitten, houdende den vluchtenden Prins van Walles, T *
met een moolentje op zyn hoofd, in zyne armen , wien hy met dit randſchrift aldus aan
ſpreekt:

ALL ONS, MON PRINCE, NOUS SOMMES EN
BON CHE MIN.

LAAf? O NS GAAN, MrN PRINS, Wir Z2 N OP EENEN
GOED EN WEG.

Dat met het verbeelde kind de gemelde Prins van Walles betekend wordt, blykt uyt dit on
dergeſtelde opſchrift, meldende zynen naam, en den dag zyner geboorte:
JACo y Es

FRANçois

EDUARD SUPPO SE.

26. JUIN : 1688.
JAKOB

-

FRANcors

E DUARD VERDICHTELING.

D EN 26. VAN ZO MER MAAND : I 688.

En dewyl veelen ſtaande hielden dat hy een Moolenaars zoon was, ziet men op de andere
zyde, in een wapenſchild, eenen windmoolen afgebeeld, daarbovenop, in plaatſe van eenen helm,
eene Jeſuyten muts geſteld, en het ſchild omvangen met eenen Roomſchen Gebedenteller of
Paternoſter: waaraan een kreeft, in ſtede van een Ridderlyk eerteken, gehecht is , binnen dit
randſchrift:

L ES AR MES ET L' OR DRE DU PR ET EN DU PRIN
CE DE GALLES.

HET WAPENSC HILD EN DE RID DE RO R DRE VAN DEN
GEWAAN D EN PRINS VA N WALL ES.

Het gebruyk van dusdaanige Gebedentellers is niet eer dan ten tyde der Kruysvaarten in zwang
geraakt : als wanneer volle Aflaat en quytſchelding der Kerkelyke ſtraffen verleend wierdt aan de
zulken, welke dagelyks een zeker bepaald getal van Onzevaders ep Weesgegroeten, voor den ge
lukkigen uytſlag dier onderneemingen , laazen, en waartoe, om in 't getal dier gebeden niet
te miſſen, deeze kraalſnoeren zyn uytgedacht. Voorts leeſt men, in tegenſtelling van de bekende

zinſpreuk der Ridderordre van Sint Joris, binnewaart deeze onechte ſpreuk:

,

HoNY soIT, QUI BoN Y PENSE.

DAT HEM QUAAD WEDER VAARE, DIE ER
GOED UZZ

DENKT.

II. Op de voorzyde van den tweeden ziet men de drie Britſche Koningryken, als eene ge
kroonde en prachtig uytgedoſte Vrouw verbeeld, naaſt haar wapenſchild en eenen pylaar, waarop
de Hoed der Vryheyd ruſt, eene aankomende Krygsheldin verwelkomen en omhelzen, welke
laatſte des Prinſen wapenſchild, belend met den Ridderlyken Hoosband en zyne echte zinſpreuk
voerende, het zinnebeeld der Nederlandſche ſcheepshulpe is. In 't verſchiet ziet men de Prinslyke
vloot, en in den rand leeſt men:
MAG NA BRIT ANN1 A EXPED1T1 oN E NAVA L1 BATA vo Ru M

LIBERATA, REST 1T uit A, ASSERT A.
G Roo TB R IT TA Nj E Doo R D EN SCHEEPS TOGT DER
HOLLAND ER EN VERLOST, HERSTEL D,
EN VERZEKER D.

III. Deel.
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Op de tegenzyde ziet men eenen van drie jonge arenden als onecht uyt hun ontoeganglyk
neſt door eenen grooteren, in weerwil van den vyfden, die hem poogt te beſchermen, in zee

werpen: evengelyk de Natuurkenners willen dat deeze vogels zulke jongen doen, die niet tegens
de heldere ſtraalen der zonne konnen ſtaroogen. Het byſchrift is:
EJICIT INDIGNUM.
Hr WERPT 'ER DEN O NWAARDIG EN BUTTEN.
--- --

III. De laatſte is, op de voorzyde, met het kopſtuk des Franſchen Konings, binnen dit rand
ſchrift, beſtempeld:
LUDO VICUS MAGNUS REX.
KONING LODEWTK DE GROOTE.

Op de rugzyde ziet men den Jeſuyt Peters, en den Prins van Walles met een moolentje in zyne
hand, onder 't geleyde van den Graaf van Lauſum, voerende eenen gebrooken degen, op 't ge

zigt van den gekroonden Nederlandſchen Leeuw, die eenen Geloofsſtandaard in den eenen
klaauw, en den Hoed der Vryheyd op eene ſpeer in den anderen voert, naar een Franſch ſchip
vlugten; onder dit randſchrift:
AUT REX, AUT NIHIL.
OF KONING, OF NIETS.

Op den voorgrond leeſt men nog dit opſchrift:
REGIFU GIUM JA Co B1 AD LUDov 1c U M XIV.

KONINGS VLUGT VAN JAKOB NAAR LODEW2 K DEN XIV.
-

Zoodra Koning Jakob de zekere ty uyt het gelaat aller Hovelingen des Konings
ding van het gelukkig in zee ſteeken der te leezen: aan wien, naa 't houden van

Koninginne en des Prinſen van Walles, zyn avondmaal, door den Graaf van Mid
door eenen Franſchen Edelman, ontfan leton omtrent tien uuren eenige brieven

gen had, geboodt hy, den twintigſten wierden overgeleverd , in welke zyne
van Wintermaand, dat de Bevelhebbers naar den Prins gezondene Gemagtigden
zyns legers, zich des anderen daags naar hem wegens hun eerſte wedervaaren by
(1) Holl. Oxbridge, aan (1) gene zyde van Wind den zelven verſlag deeden.
Zyne Ma
Merk.
ſor,
werwaart
hy
voorgaf
omtrent
tien
jeſteyt
betuygde
die
's
daags
daaraan te
1688. pag.
3O7.

uuren te zullen komen, zouden hebben te zullen beantwoorden , en hebbende de

begeeven.

Holl.
Ondertuſſchen deed hy de Rykszegels nog dien avond by zich (3) (3)
Merkur.

niet afgezondene ſchriften, tot het beroe doen brengen, ging hy omtrent elf uuren
pen van een vry Parlement opgeſteld, ſlaapen , terwyl de Hertog van Northum
terug
houden , en die reeds uytgedeeld berland de wacht hieldt. Doch in 't mid
(2) Larrey
Hiſt. d'An waaren (2) herroepen.
En ofwel het den van den nacht wederopſtaande, heeft
glet. tom. Hof omtrent deezen tyd nog zeer talryk hy nevens den Ridder Eduard Hales, en
IV. fol.
ſcheen , zoo was echter de verbaasdheyd eenen Franſchen Kamerdienaar, zich op
635.
V

de

1688. pag.
3o8.
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de vlugt en in eene afgehuurde roeiboot zoo met yzer gepinde als ongepinde ſtok- 1688.
naar Margate begeeven : alwaar hy in een ken (2) in 't Konvent van Sint John viel, GyErey
ongeballaſt ſcheepje overſtapte, de zeylen voorts twee Roomſchen kapellen plon-#
(1) Larrey lict (1) ophaalen, en de ſtreek insgelyks derde en verwoeſtte, en der zelver kerk- # #"
Hiſt.d'An
glet. tome naar de kuſt van Kales houden. Deeze vlugt ſieraaden verbrandden.
De Hofkapel- 636.
IV. tol.
637.

den volgenden morgen tydig ruchtbaar
wordende veroorzaakte geen kleyne be
weeging in de hoofdſtad van 't Koningryk:
zukls het onſtuymige graauw, naa 't voor

len (3) van de Spaanſche, Veneetſiaanſche,

#on:

en Toskaanſche Afgezanten hadden het #s, pag.
zelfde lot ; gelyk ook de boekwinkel 3°8.
van Hendrik Hill, dien men de Paapſche
beeld van dat van Gloceſter , en van drukkery noemde. Van welke gemel
verſcheydene andere plaatſen, in groot de plondering en ſlooping der Roomſche
getal ſamenrottede, zich met oranje ap kapellen de gedachtenis op deezen penning

pelen en linten verſierde, en voerende

bewaard wordt.

Het voorſtuk vertoont de gelaurierde beeldenis van den Prins van Oranje in Romeynſch krygs
gewaad, houdende in de eene hand eenen degen, met de andere eene Kerk, en ſtaande op eenen (4) Horst,
verheeven voetſtal , aan wiens rechter zyde de Tyd, en aan de ſlinker zyde de Hiſtorikunde lib. III.
zyn gezeeten, hebbende op zync voorplaat deeze ſpreuk (4) van den Roomſchen Lierdich- # XXX,
tCT:

AERE PER EN NIUS.
EEUWIG DUURZAMER DAN KOPER.

Te weeten de lof, dien hy door het te hulpkomen der Engelſche kerke behaald had. Invoe

ge men hem als aan hen uyt den Hemel toegezonden aanzag , volgens dit bovengeſtelde rand
ſchrift:

CAELO DEL ABITUR ALTO.
Hr DAALT UT2 DEN HOOGEN HEMEL NEDER.

Op het ruggeſtuk ziet men in 't verſchiet eene geſloopte Roomſche kapel, en wat voor
waart, tuſſchen een ſtaaketſel, de geroofde kerkſieraaden en boeken verbranden, onder ditboven
geſtelde randſchrift:
NEC LEX EST JUSTIOR ULLA.
GEEN E WET IS RECHTVAARDIGER.

De Koning zich aldus met gelyke ſtilte, gewapende ſloepen, op hoope van eenige
als de Koningin, op zee hebbende begee vlugtende Roomſchen te achterhaalen,
ven had het zelfde geluk niet in 't uytvoe een kleyn (5) vaartuyg hadden bemag- (s) Hon:
ren van dat voorneemen. Want twee dagen tigd, het welke, by gebrek van genoeg- M#kut.
naa zyn vertrek kreeg men te Londen zaame ballaſt, mids een geweldig ontſtaan
naaricht, hoe de inwoonders van Fevers onweeder, was genoodzaakt geworden

ham in't landſchap Kent met verſcheydene die kuſt aan te doen, en in de gemelde
Ggggg 2

ha
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1688. haven zyn anker te laaten vallen. Onder pen, ſtelde hy orde tegens het plonderen
T de daarin achterhaalde perſoonen was
een , in den ſchyn van Dienaar van den
Heer Eduard Hales vermomd, en by hem
tweehonderd guineas gevonden : welken
zeker Edelman, naa de overlevering van

der huyzen, en zondt aan den Hertog
van Berwyk bevel om Portsmuyde aan den
Prins goedwillig over te geeven : wien hy

#eil.
verblyf# pºg.

door den Graaf van Feversham (3) naar

Londen liet noodigen, om zyn

zynen degen, kennende wierdt, en be op het hof van Sint James te komen 312 tuygde den Koning zelf te weezen. Op neemen. Doch die door den Prins gevan
(º) Holl. dit bericht vergaderden de (1) Lords te gen gezet, en de Koning zelf door eenen

#rs. Whitehal ,
3 IM-

en beſlooten de Graaven van brief, dien hem de Graaven van Hallifax,

Ailisbury , Jarmouth , Feversham , en en Schrewsbury 's daags daarnaa , over
Midleton, met tweehonderd Lyfſtaffieren, handigden , uyt den naam des Prinſen
benevens de Koninglyke Huysbediendeu gelaſt zynde, om zich (4) voor den vol- (4) Holi.

aan zyn Majeſteyt te zenden, om haar genden middag naar Ham of Rocheſter #g,
op te wachten, het zy die haare reys te begeeven, vertrok hy den achtentwin-#**
wilde vervolgen, of terug naar Londen tigſten, begeleyd door des Prinſen lyf
Tot dit laatſte (2) beſloot de wacht, eerſt naar de laatſtgemelde ſtad,
# Koning, invoege hy den zesentwintigſten, en vondt aldaar den tweeden dag des Nieu- 1689.
V. fol met de toegezondene karroſſen, en onder wen jaars, verzeld met den Hertog van ENET"
637.
't geleyde van zyne Lyfwacht, aldaar zy Berwyk en zynen (5) Kamerdienaar, mid- (#
ne intreede deed, en vervolgens zyn ver del om verder uyt het Ryk te wyken: 1688 pag.
blyf op Whitehal nam. Straks naa zyne 't gene door deezen gedenkpenning wordt ***
aankomſt den Raad hebbende ſamengeroe beveſtigd.

# keeren.

Het borſtbeeld van den vlugtenden Koning , hebbende het haair in eene beurs opgebonden,
ſtaat op de voorzyde, omringd met dit randſchrift:
JACO BUS II, BRIT AN N 1 AE REX FU GITIVUS.
j A Ko B DE II, GE VLUG TE KONING VAN
GROOT BRITTANj E.

Op de tegenzyde wordt in 't verſchiet de ſtad Londen gezien, en voorwaart een ſteevige pylaar
door eenen blixem verbryzeld en ter aarde geſmeeten, onder deeze ſpreuk:
N ON ICTU HUMAN O, SED FLATU DIV IN O.

DOOR GEEN MENSCH ELTK EN SLAG, MAAR
-

D OOR GOD LTK GE BLAAS.

Welke zin door de ondergeſtelde woorden op den voorgrond wordt opgehelderd:
SPONTE FUG IT JACOB Us II, ANGLIAE REX, 2o. DECEMB R 1s,
CAPTUS 2 3. De ce M B R1s 1688, ITERUM FUG IT
2. JAN U AR 11 1689: ST 1 L. o Novo.
j'A
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1689.

-

JAKOB DE II, KONING VAN ENGELAND,
VRTWILLIG GE VLUGT D EN zo,
GEVANG EN DEN 23. VAN WINTERMAAND, 1688,
EN WE DE ROM GE VLUGT D EN 2. VAN LOUWMAAN D 1689.
NAAR DE NIEUWE TTDS REKEN ING.

De Koning had in eenen achtergelaaten
brief , dien men , naa zyn vertrek, te
Rocheſter op de tafel vondt, de beweeg
redenen vermeld , om welke hy deeze
tweede vlugt had ondernomen. Hy betuyg
de daarin dat hy op zyne terugkomſt te

eene viſſchers ſchuyt hebbende doen aan

Merk.

houden, begaf hy zich door de (2) deur Hiſt. d'An
tOnn,
van den tuyn, die op de Teems uytkwam, #
V. fol.
verzeld van den Hertog van Berwyk en den 637.
heer Bill , zynen eerſten Kamerdienaar,
in de zelve, doch moeſt twee getyden
Londen beter onthaal verwacht had, dan voor zyn uytloopen, afwachten. Zoo
dat men , den Graaf van Feversham , dra op de Franſche kuſten het gerucht
zynen Afgezant aan den Prins, tegens van 's Konings vlugt zich verſpreyd had,
het Recht der volken gevangen zettede, wierdt een Vaandraager met eene ſloep
ja zelf buyten zyn weeten des nachts (1) van Ambleteuſe in zee gezonden, om ,
ten elf uuren, naa 't verjaagen van zyne waare 't mogelyk, van den Koning eenig

1688. pag.

Lyfwacht, nietalleen zyn Hofte Whitehal

zeker naaricht te bekomen.

313

door vreemde benden had doen omringen,
maarook hem te bedde zynde het voorge
melde ſchriftlyk bevel , om zich vandaar
te begeeven, op zoo onverwachte wyze

(1) Holl.

(2) Larrey

Dees had

het geluk van hem aan te treffen, en niet
alleen den waaren toeſtand van zyne Ma
jeſteyt uyt haaren eygen mond te vernee (3) Holl,
men , maarook den vlugtenden (3) Vorſt Merk.
1688. pag.
aankondigen. Ondertuſſchen wierdt hy in zyne ſloep te ontfangen , en met 314.
te Rocheſter door 's Prinſen Lyftra het krieken van den morgenſtond , den
wanten op eene zoodaanige wyze bewaakt, vierden dag des jaars , in de haven
dat men hem genoegzaame
van Ambleteuſe te brengen. Welken
aan de hand gaf, om voorts uyt het Ryk dag zyner behoude aankomſte in Vrank

#

te vlugten. Tot dat eynde door eenen ryk men op deezen penning vindt aange
Roomſchen Hopman van de Engelſche vloot tekend.

Op de voorzyde wordt, rondom het borſtbeeld van den gevlugten Koning, wiens hoofd nog
met eenen laurierkrans gekroond is, dit randſchrift gevonden:
JACO BUS II, De 1 GRAT 1 A BRITAN NIARUM
IMPERATOR.

JAKOB DE II, DOOR GODS GE NA DE BEHEERSCHER
VAN GRooz'BRITTANj E.

# J. v.
ondels
Vorſtl.

Op de rugzyde ziet men (4) de bekende zinnefabel verbeeld, daar de Vos, ziende haare jon en Warande
door den Arend geroofd, uyt wraake onder zyn ongenaakbaar neſt een zoo geweldig vuur ſtookt, de dieren.
II/. Deel.

Hhh hh

dat Pag 25
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1689. dat door des zelfs rook en vlam , naa't verjaagen van den ouden, zyne jongen daarin ver
ſtikken.

Waaruyt het bovengeſtelde randſchrift deeze zedeles trekt:

MAGNIS INTERDUM PARVA NOCENT.

DE KLETTWE BESCHAA DIGEN SOMTTDS
OOK DE GROOTE.

Ieder ziet wel dat met de Vos de Prins van Oranje, met de verſmachte jongen de Prins van
Walles, en met den ouden Arend de gevlugte Koning Jakob betekend wordt. Wiens aankomſt
in Vrankryk men, onder de gemelde verbeelding, aldus vindt aangetekend:

4. JAN U A R11 1689, ST 1 Lo Novo, ABDICATO REG NO,

IN GALLIAM APPULIT.

IS

DEN

VIERDEN VAN

LOUWMAAND 1689,

VOLGENS DE NIEUWE TrDS REKENING,

Z2 N RTK VERLAAT EN HEBBEN DE,
IN VRA NK RTK AANGE LA N D.

Niet zoodra was de gevlugte Koning te
Ambleteuſe aan land geſtapt, of hy begaf
zich in 't huys van eenen Krygsvernufte
ling, en, naa eenige weynige uuren geruſt
te hebben, om zich van de op zee uytge
ſtaane ongemakken te herſtellen, nog dien
zelfden morgen ter Kerke, om den He
mel wegens zyne gelukkige overkomſt te
danken. Naa 't eyndigen van den Kerk
dienſt, begaf hy zich op de reys, hieldt
het middagmaal te Boulogne, en vernacht
te voor de eerſte maal te Abbeville.

On

en byſtand wierdt verwelkomd.

Sedert

te Creyl vernacht, en den zevenden

Clermont bereykt hebbende, ſtapte hy
in de koetſen, die hem het Franſche Hof

tegemoete zondt , met welke hy zyne
reys naar Saint Germain (2) vervolgde,

(2) Larr

daar Koning Lodewyk in de groote zaai ##

hem op eene rechtvorſtlyke wyze ont- #".
fing, als zynen vertrouwdſten Bondgenoot #"
omhelsde, en dat Hof voor hem en zyn
gevolg ten verblyf op zoodaanig een jaar

lykſch inkomen aanwees, dat hy daaruyt

derweege wierdt hy door den toegevloei volgens den rang zyner hooge geboor
den Franſchen Adel opgewacht, en, onder te, en met zyn ganſche Hofgezin, kon
het in 't geweer komen der Franſche de (3) leeven. Wegens deeze herberg-

D

krygsbenden, alom ſtaatlyk(1) ontfangen. zaamheyd, door den Franſchen Koning

#n

's Daags daarnaa kwam hy te Amiëns en aan Jakob en zyn gevolg beweezen, zag #de

's avonds te Breteuil, alwaar hy door den men ſtraks deeze twee eerſte gedenkpen- #n.
Markgraaf van Beringhen, uyt den naam des ningen tot lof, even als den laatſten tot II, pag.
Franſchen Konings, op de allerheuslykſte

ſchimp, van Koning Lodewyk in 't licht ***

wyze, en met aanbod van des zelfs hulpe

geeven.

I. Het
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I. Het kopſtuk des Franſchen Konings ſtaat op de voorzyde van den eerſten, wier rand om
zoomd is met dit omſchrift:

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMU S,
LODE WYK DE GROO2'E, ALLE RC HR IS TE LTKS TE KONING.

Op de tegenzyde ziet men Vrankryk, in de gedaante eener gehelmde Vrouwe , den ge
vlugten Koning, benevens zyne Gemaalin en den jongen Prins van Walles, met opene armen
ontfangen, onder dit randſchrift:
PERFUGIUM REG IBUS.

TO EVLUGT DER KONINGEN,

En dewyl dit randſchrift alleen te algemeen is, zoo ſtaat tot meerder opheldering op den voor
grond:
JA Co B Us II, MAGN.AE BRIT AN N 1 AE REX, CUM REG 1 NA
CONJ U GE, ET PR1N c1 » E WALL IAE, IN GAL L1 A
RECEPTUS. MD CLXXXIX.

JAKOB DE II, KONING VAN GR ooTB R 1TTA Nj E, MET
DE KONINGINNE Z2 NE GEMAAL IN, EN DEN
PRINS VAN WALLES, IN VRANK RTK
O NTFANGE N.

1689.

Hhh hh 2

II. De

NE DER L.

4 oo

1689.
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II. De tweede voert het gelaurierde kopſtuk des Franſchen Konings, binnen den zelfden tytel,

5JFiërij op de voorzyde, en op de tegenzyde eenen mrtenkrans met granaatappelen verſierd, 't 'zin

&#

nebeeld (1) der vriendſchap en herbergzaamheyd, omvlochten met eenen wimpel, waarop,

Hiërogl.

zooals ook in 't midden dit opſchrift geſteld is:

lib. LIV.
CAP. 32

LUDO VICO MAG NO, OB REGEM, REGIN AM, ET PRIN
CIP EM MAGN.AE BRIT ANN IAE SER WAT OS.

AAN LOD E WTK DEN GROOTEN, WEGENS DEN KONING,

DE KONINGIN, EN DEN PRINS VAN GROOT
BRITTANj E BE HOUDEN TE HEBBEN.

III. De derde vertoont, op de eene zyde, het gelaurierde borſtſtuk van den onttroonden en
in Vrankryk gehuysveſten Koning, omringd met dit randſchrift:
JACOBUS II, D E1 GRAT 1 A BRITTANIARUM
IMPERAT OR

j AKOB DE II, Doo R Go DS GE NA DE BEHEERSCHER
VAN G Rooz'BRITTANj E.
De Franſche Zon wordt, op de andere zyde, door de tuſſchenkomſt van de uyt haaren
aard duyſterzynde Maan, dat is, door den gevlugten en thans van luyſter ontblooten Ko

tº) Mr.le ning van Grootbrittanje, niet weynig (2) verdonkerd , volgens dit bovengeſtelde rand
Noble

tom,VII.
Dialog.

#ss.

ſchrift:
OR BAT A LUCE LU CIDU M OBS CURAT.

DE VAN LICHT BEROOF DE VERDU2TSTERT
OOK D EN LICHTENDE.

Zinſpeelende op de wyze en hoedaanigheyd van de taaning der Zonne, welk geſtarnte de Fran
ſche Koning tot zinnebeeld heeft. Voorts leeſt men op den voorgrond:
LUDov 1 c us XIV, GALL1 AE REX, AD MITT IT JACo B u M II,
BRIT ANN1 AE REGEM FUG 1T 1v U M. VII. JAN U AR11,
MD CLXXXIX: ST 1 Lo Novo.

LO DE W rK DE XIV, KONING VAN VRAN KR rK, O Ng.
FANGT JAKOB DEN II, GE VLUG TE KONING VAN

GROOT-BRITTANj E D EN 7 VAN LOUWMAAND,
1689: VOLGENS DE NIEUWE
TTCD SREKENING.
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9
2ſt Oodra het gerucht van 's Ko Lords zelfs zonden ook aan den Graaf
nings eerſte vlugt zich te van (3) Feversham, die 't oppergebied - Zº

-

Londen verſpreyd had, ver over 's Konings leger had, om de zelfde Merk.
E"
% gaderden, benevens de Aarts reden een bevel, dat hy aan de voorhoede i688, pag.
9 biſſchoppen van Kanterbury van 's Prinſen leger geenszins den doortogt 3"

en Jork, verſcheydene Graaven, Mark naar Londen zoude hebben te betwiſten.

graaven , en Biſſchoppen, alle zoo geeſt Dit geſchiedde niet alleen, maar hy dank
als werreldlyke Lords, op het Stadhuys te zelf zyne onderhoorige benden af,
by elkanderen, betuygden zich by den welke dienvolgens meeſt onder den Prins
Prins van Oranje te willen voegen, en be van Oranje dienſt naamen. Dees was on

(1) Hou. ſlooten (1) den zelven met hun uyterſte dertuſſchen aan 't hoofd zyns legers dage

#, vermoogen by te ſpringen, om het beroe- | lyks meerenmeer de gemelde Hoofdſtad

# * pen van een vry Parlement te bezorgen. | genaderd en hebbende op Sion, een luſthuys
Dit beſluyt wierdt door den Graaf van | der Graavinne Weduwe van Northumber
Pembroke, den Markgraaf van Weymouth, | land, dat drie kleyne mylen van Londen

den Biſſchop van Ely, en den Lord Kul- | legt, vernacht, deed hy des middags van

peper, volgens ontfange orde zyne Hoog- |den achtentwintigſten van Wintermaand,
heyd aangebooden, gelyk ook een ver- | naadat Koning Jakob dien zelfden mor
zoekſchrift door den Hoofdſchout, de Al- | gen naar Rocheſter vertrokken was, al
dermans, en gemeente der ſtad Londen | daar zyne openbaare intreede. Hy zat

overgeleverd: waarin zy insgelyks hunne | met den Graaf van Schomberg in eene
toevlugt tot den Prins van Oranje naa- |ope Kales, en reedt dus, onder eene on
men, zyne beſcherming in den naam dier | geloovelyke toejuyching der toegevloeide
(2) Holl. Hoofdſtad (2) aanriepen, en hem zeer | inwoonderen, welke allen met oranjeap

#

ootmoediglyk verzochten, ten eynde het ſpelen en linten van die kleur verſierd

##11. hem mogte behaagen zich derwaart te ver- | waaren, langs het park van Sint James
voegen, alwaar zy zekerlyk wiſten dat naar 't Hof van dien zelfden naam. Dit heeft
zyne Hoogheyd met eene algemeene blyd aanleyding gegeeven dat, ter gedachtenis
ſchap en toejuychinge des Volks zoude van 's Prinſen ſtaatlyke intreede te Londen,

ingehaald en ontfangen worden. De dees pennings is gemunt geworden.

-
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HetIII.
borſtbeeld
des Prinſen van Oranje ſtaat op de voorzyde,
omringd met dit randſchrift:
'
Iii ii
WIL
Deel.

NE DE R L A N D SC H E
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1689.

WILHELMUS III, De 1 GRAT 1A PRINcE Ps AURAN 1AE, .
RELIG1 o N1s LIBERTATISQUE REST1T U To R.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE - PRINS VAN
ORANJ E, HERSTELLER VAN DEN GODS
DIENST EN DE VRTHE YTD.

Boven de ſtad Londen, die op de tegenzyde in 't verſchiet gezien wordt, houdt een vliegen
de Arend eenen Oranje- en Palmtak in zynen bek, waarop dit bovengeſtelde randſchrift zin
ſpeelt:
ALIS, NON ARMIS, VINCIT LIBERATOR.

DOOR Z rNE VLEUGELEN, EN NIET DOOR Z rNE WAPEN EN,
-

WINT DE VERLOSSER.

Dat is door de gezwinde uytvoering dier onderneeminge. Voorts leeſt men nog dit opſchrift op
-

-

den voorgrond:
PRINCEPS AURIA CUs INGREDITUR LOND INUM:

XXVIII. DECE MB R1s; MDCLXXXVIII.

DE PRINS VAN ORANJE DOE Dz Z rNE IN TREEDE TE

LoN DEN: DEN 28. VAN WINTERMAAND, 1688.
Twee dagen naa deeze intreede kwaa zyne Hoogheyd hierop betuygde, zon
men de (1) Aldermans en Sherifs zonder der 't goedvinden van 't Lagerhuys, (3)

o Hon #
den #
Hoofdſchout,
vermidsdedie prins'
ziek was,
#"
#ſtokken
op

#** wachten, en wegens zyne aankomſt be

op zoo gewigtige zaak niet te konnen be
ſluyten, ontbooden de vergaderde Lords, (3)Holl.
naa veelvuldige
raadspleegin#a,
gen,
die Leden,gehoudene
welke ten tyde
van Ko- 3ij."
P33

groeten. De Ridder George Treby voerde by
die gelegenheyd het woord, en wierdt, ning Karel den II. die waardigheyd laatſt
benevens alle de anderen, met de uy (4) bekleed hebbende zich in en omtrent (4) Holl.
terſte beleefdheyd ontfangen, en hen Londen bevonden. Deeze vergaderden, #rs

een antwoord van gelyken aard door den den zesden van Louwmaand, benevens 1.
Prins van Oranje toegevoegd. Dees ont de Aldermans, Sherifs, en vyftig van
boodt ſedert alle de voorhanden zynde den gemeenen Raad vry ſterk by el
Lords van Engeland byeen, om op de kanderen , en hebbende het zelfde be

bequaamſte wyze te beraadſlaagen over ſluyt als de Lords genomen, en daar
de oogmerken van zyne uytgegeeve ver van by ingeleverd vertoogſchrift aan den
klaarſchriften, tot het beroepen van een Prins van Oranje kennis gegeeven , zoo
vry Parlement, en om op eene zoodaanige vondt dees goed zich deswegen tot 's
wyze de rechten en vryheden des Koning daags daaraan (5) te beraaden , alswan- (5) Larrey

ryks te herſtellen, dat die in 't vervolg neer hy des naamiddags ten drie uuren #
nietmeer in gevaar konden (2) geraaken aan de Lords, en des avonds aan de # #"
(2) Holl. van ooit weder veranderd te worden. Gemeente verklaarde, het aangebooden 638.

#, ne
Debyeengeroepene
Heeren bedanktenzy bewind tot welſtand van 't gemeente E#".
Hoogheyd over de gedaane verklaaring, aanvaarden, en volgens hunne begeerte i&#8 pag.

316.

en naadat zy zich onderling hadden ver de noodige brieven tot het beroepen (6) 318.
bonden om de zelve en elkanderen, tot het van een vry Parlement ten ſpoedigſte te
vaſtſtellen van den Hervormden Godsdienſt zullen afzenden.
Hierop ontſtondt een

en de zoogemelde vryheden, te zullen by algemeen gejuych door de ſtad ; de klok
ſpringen, beſlooten zy, mids de tweede ken wierden geluyd, menigte van vreugde
vlugt des Konings, ſtaande des zelven af. vuuren aangeſtoken, en onder anderen,
weezen, het open zynde bewind zoo van tot bewys der algemeene goedkeuringe,
de Staats- als Krygszaaken aan den Prins ook deeze twee gedenkpenningen in 't licht

van Oranje op te draagen. Doch dewyl

gegeeven.
I. Het

-- -

v

H IS T O R IP EN N IN G E N.
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I. Het borſtbeeld van den nieuwen aangeſtelden Ryksvoogd ſtaat op de voorzyde, omringd met
dit randſchrift:

wILHELMUs III, De1 GRAT 1A PRINCE Ps AURANI E,
RELIG 1o N1s LIBERT AT ISQUE REST 1T U To R.
WILLEM DE 1 II, DOOR GODS GE NA DE PRINS VAN

oRANJE, HERSTELLER VAN DE N Go DS DIENST
EN DE VRTHE YTD.

Een jeugdige Oranjeboom, overlaaden met vruchten, ſtaat op de rugzyde naaſt eenen ouden
omverre geſlaagen, Eyk, die 't zinnebeeld van den gevlugten Koning is. Het bovengeſtelde
randſchrift luydt aldus:

-

te

PRO GLAN DIBUS AURE A POM A.

ORANJ EAPPELEN IN PLAATSE VAN E KELS.

YE" leeſt men op den voorgrond dit
OTOISE

opſchrift, zinſpeelende op de eerſte aanſtelling der

-

IN LOCUM REGIS, PRINCEPS AURIACUs ADMINISTRATOR
REGN I SUBSTITUTUS: AN No M DCLXXXIX,
Il I. JAN UAR 11.
DE PRINS VAN ORANJE, IN PLAATSE VAN DEN KONING,

zroz BEWIND HEBBER DES RºrKS, DEN 3. VAN
LOUWMAAND 1689. AANGESTELD.

II. De eene zyde van den tweeden voert het borſtbeeld van den gevlugten Koning, met het
haair in eene beurs opgebonden, en daarrondom in den rand dit omſchrift:
Iii ii 2.

JA

494

N E D ER LA N D SC H E

1689.
JACOBUS II, BRIT ANN1 AE REX FUGITIVUS.
j AKo B DE II, GEVLUG TE KONING VAN GROOT BRITTANj E.
De andere zyde, die, onder het zelfde bovengeſtelde randſchrift, met de zelfde verbeeldinge,
doch in eene andere orde geſteld, beſtempeld is, heeft op den voet des pennings dit verſchillende
opſchrift:

POST FUGAM REGIS, DELATA REGNI ADMINISTRATIO
PRINCIPI AURIAco. 3. JAN U AR11, 1689.
ST I Lo Novo.

NAA DES KONINGS VLUGT, HET RTKS BESTIER AAN DEN

PRINS VAN ORANJE OPGE DRAAG EN, DE N 3. VAN .
LOUWMAAND; 1689: VOLGENS DE NIEUWE
TTDS REKENING.

Aldus kreeg de Prins van Oranje het tienduyzend ponden ſterlings voorzich,

Opperſtaatsbewind van Engeland in han en van vyfduyzend voor iederen zyner
den, en bevlytigde zich dierhalven ſedert twee borgen, ontſloeg. Voorts wierdt Joris
om den Hervormden Godsdienſt van alle Jeffreys, geweezen Kanſellier, in matroo

ingevoerde veranderingen volkomenlyk zen gewaad te Wapping, evenals anderen
te ontlaſten. Hy had reeds by zyn derde in andere kleedingen en geweſten, achter
in 't licht gegeeven vertoogſchrift ver haald en in de gevangenis geſmeeten. De

-

(i)Holi klaard, dat alle Roomſchen (1) die o vergaderde Lords bevaalen insgelyks al
M# penlyk in de wapenen zouden gevonden len Roomſchen , welke geen drie jaaren
met der woon binnen Londen geweeſt
waaren , uytgezonderd de Huysgenoo
nen hebben, of eenig ampt of bewind, ten der Koninginne Weduwe, en der
het zy in Staats- het zy in Krygszaaken, uytheemſche Gezanten , zich terſtondt
bezitten, door zyne krygsknechten zou tien mylen buyten die Hoofdſtad te (3) (3)Hon.

huyzen,
omtrent
hunne inperſoo
#** ne
worden,
of ofeenige
wapenen
hun
p

den gehandeld worden niet als ſoldaaten begeeven. Sedert gaaven zy nog een na- #.
of Edellieden, maar als roovers, vrybuy der bevel in 't licht, waarby den Room- #* *
ters, en landſchuymers, onwaardig eenige ſchen, of die men daarvoor hieldt, geboo
lyfsgenade te ontfangen, en des volko den wierdt zich, geduurende de zitting des

menlyk overgeleverd worden aan de be beſchreeven Parlements, niet in de Lobby,
ſcheydenheydzyner krygsknechten. Het de geſchilderde kamer, het Hof der ver
zelfde verklaarde hy tegens hunne helpers
en byſtaaners, en allen de zulken, die

zoekſchriften , noch in Weſtmunſterhal
te laaten vinden. Dit beſchreeven Laa

zich door verkeerde inzigten lieten ver gerhuys herſtelde niet alleen den eed van
voeren om hunne belangen te handhaaven. afzweering, en andere ſtrafwetten, tot

Volgens deeze verklaaring zag men aan weering der Roomſchen uyt alle ampten,
ſtonds , naa des Konings eerſte vlugt, maar maakte ook eene eeuwigduurende
veele Roomſchen en andere verdachte per wet; by welke den Prinſen en Prinſeſſen

(2)Hon ſoonen gevangen (2) zetten. Onder de uyt het Koninglyke bloed van Engeland
Merk,
voornaamſten telde men den Graaf van vooraltyd verbooden was met eenigen
1688, pag. Peterboroug, den Opperrechter Herbert, erſoon, doende belydenis van den Room
311.

den Heer Eduard Hales, Meeſter Schel

chen Godsdienſt, te trouwen, veelmeer

den , den Roomſchen Biſſchop Laban, iemand van deezen Godsdienſt tot die
Meeſter Brent, den Broeder van den Je Kroon toe (4) te laaten.

Uyt al het
ſuyt Peters, en Willem Pen: welken laat welke nu ligtlyk de echte zin van deezen #
#s. Fie.
ſten men echter, onder eene borgtogt van gedenkpenning kan ontdekt worden.
'A

Op

H I S TO RIP EN N IN GE N.
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1689,

N HRITANNI AsroLIANTmus 2
WINDICANT.

-

AZ

Op de cene zyde ziet men eenen Beer, welke beluſt op den Engelſchen honig van drie twee

byekorven omverre werpt, doch die ook daarom door de getergde en beleedigde Byen zeer vin
nig wordt aangetaſt en geſtoken. Het randſchrift luydt aldus:

POEN A COMES SCEL ER IS.

DE STRAF IS DE GEZELL IN VAN 'T QUAAD.

Dat met de getergde Byen de Onroomſchen betekend worden, geeft dit ondergeſtelde opſchrift
niet duyſterlyk te kennen:

S IC LIBERT AT EM RELIGION EMQ U E BRIT AN N I A

sPo LIANTIBUS VINDICANT. MDCLxxx vIII:
ST I L o N ov o.

DUS WR EEK EN DE EN GE LA N DE RS DE VRTHE YD EN DEN
GODSDIENST OP DE ROO VERS. 1688. VO LG ENS DE
NIEUWE TYTD S REKEN ING.

Want op de andere zyde ziet men den zelfden Beer, met eenen Roomſchen (*) Gebedenteller,

om zynen hals, en met eene Prieſterlyke muts op den kop, op het dreygen van eene hand, die
eenen ſtok voert, danſen, en, hebbende eenenring door den neus, met een daaraan gehecht touw
vaſtgehouden, onder dit byſchrift:

FORTEM VIS FORTIOR UR GET.

DE STERKE WORDT DOOR EEN E STERKERE

MAGT GEDWONGEN.

III. Deel.

KR k kk

en

#"

Voorts

4o6

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

1689.
Voorts leeſt men nog tot nadere uytlegging van beyde de zinnebeelden, op den voorgrond dit
opſchrift:

A

BRIT ANNIA A DUPLICI A RBITRAR1A. PAPALIQ U z
OPPRESSIONE LIBERATA. 1689.

BRITTANJE VAN DE DUBBEL DE ZOO WILLEKEURIGE ALS
PAUS LTOKE ONDER DRUKKING VERLOST. 1689.

Sedert verklaarde de beſchreeve Ver

derde hand betuygde anderszins met zyne

gadering: dat Koning Jakob, hebbende ge benden terug te zullen trekken, en hen
tracht de geſtalte van het Koningryk , aan de beſcheydenheyd van den vergram
door de ſchending van het oorſprongkelyke den Koning overlaaten, zoo door de Lords

-

Verdrag tuſſchen den Vorſt en het Volk, als de Gemeente beyden de Vorſtlyke (5) te Hon.
om te keeren, door den raad der Jeſuyten perſoonen tot den ledigverklaarden troon Merkur.
en andere verdervelyke perſoonen , de beroepen. Zulks de gezamentlyke Huyzen, #.
Grondwetten had verbrooken ,
Holl.

en zich

hebbende van de aankomſt der Prinſeſſe"

buyten het (1) Ryk begeevende de Regee van Oranje in Engeland bericht gekreegen,

#

ring afgeſtaan , en dat dus de troon van zich den drieëntwintigſten van Sprokkel
#9. * Engeland was opengevallen. Invoege de maand by die beyden vervoegden , met
beſchreeve Staatsvergadering der Gemeen verzoek van de aangeboode Kroon van
te , naa 't beraamen van verſcheydene Engeland , Vrankryk , en Ierland, als
eeuwigduurende Grondwetten , zoo tot ook het gebied daarvan afhangende, vol

bepaaling van 't Vorſtlyk vermoogen, als gens hunne nieuwe (6) beraamde voor- (6) Holl.
waarden Koninglyke
te willen aanvaarden.
Beyde Merkur."
Gº Lamey Fer (*) handhaaving van de achtbaar hunne
Hoogheden ſtonden #9. Pa3
Hiſtºf An- heyd des Parlements , en

#

# van 't Hervormde Geloof in 't Koninglyk hen ligtlyk dit verzoek toe, doch de Prins ”
#." geſlacht, eyndelyk tot de benoeming der alleenlyk onder beding, dat hem als Stad
Vorſtlyke perſoonen tradt , welke den houder van Holland en andere Landſchap
openverklaarden troon ſtonden te beklee pen der Vereenigde Geweſten altyd zoude
den. Wegens zoo gewigtige zaak waa vryſtaan zich, naar vereyſch der zaaken,
ren de gevoelens in den beginne ver in perſoon derwaart te moogen begeeven.
deeld : mids eenigen de Prinſes van O. Naa deeze aanvaarding geſchiedde ſtraks
ranje alleen , anderen weder de zelve met de afkundiging (7) hunner verheffinge, en (7)

Holl

den Prins haaren Gemaal tegelyk tot de wierdt de Krooning vervolgens, den eenen-Mºrk. "
Koninglyke waardigheyd wilden verhef twintigſten van Grasmaand, met de ge- #9 Pag.
fen.

De eerſten om 't erfrecht van 't Ko

woonlyke plegtigheden (8) voltrokken. By #nen

(3) Holl. ninglyk geſlacht te handhaaven , en de
#ns. laatſten om den Prinſe wegens zyne wel
t
uytgevoerde onderneeming vergelding te
#" doen. En ofwel door de meerderheyd
Hiſt de la van vyf ſtemmen het eerſte in den be
#ne ginne (3) wierdt doorgedrongen, zag men
Iïf pag echter in 't vervolg, mids (4) de Prins on

welke gelegenheyd de volgende penningen #
of onder de omſtaanders geſtrooid, 7 of 289 pag

aan de zulken, welke de Krooning verricht hebben, gegeeven, of ter gedachte
nis dier plechtigheyd, of ook tot lof der
gekroonde Perſoonenzoo in Engeland als de

Vereenigde Geweſten,of elders gemunt zyn.
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. I. Op het voorſtuk van den eerſten, met welken allen de genen zyn beſchonken, die de Kroo

# #relatie bywoonden, leeſt men,

rondom de borſtbeelden der nieuwe Vorſten, dit rand

CIn Ilft :

Kkk kk 2

GU

4o8,

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

1689.
GULIEL MUS ET MARIA, REX ET REGINA.

mama-g

WILLEM EN MARIA, KONING EN KONINGIN.

Op het ruggeſtuk ziet men Faëton, mids hy door zyn reukeloos en onbeſuysd mennen van den
Zonnewagen de geheele werreld in volle vlam zettede, uyt den zelven (1) door Jupiter geblixemd,
onder dit randſchrift:

NE TOTUS ABSUMATUR.
OP DAT ZZT NIET GEHEEL VERTEERD WERD E.

Voorts leeſt men nog op den voorgrond, naar de Engelſche tydsrekening, den dag der Kroo
ninge aldus aangetekend:
IN AUGURAT1 11. APRIL 1s: 1689.
GE KROOND DEN 1 1. VAN GRAS MAAND: 1689.
ze

II. Van den tweeden, die de zelfde borſtbeelden voert, is de rand der voorzyde beſtempeld met
deeze verſchillende tytelen:

-

GUL IELMUS ET MARIA, D E1 GRAT 1 A ANG L1 AE, FRAN c1AE,
ET HIB ER NIAE R EX ET REG IN A ; FID E 1

D EF EN so R Es, ET C.
WILLEM EN MARIA, DOOR GODS GE NA DE KONING EN
KONINGIN VAN ENGE LAND, VRAN KRYK, EN
IERLAND; BESCHERMERS DES

GeLoo Fs, enz,
De tegenzyde verbeeldt aan den oever der zee de ongelukkige Andromeda, ter ſtraffe van de
verwaandheyd haarer Moeder aan eene ſteenrots geboeid, doch door Perſeus, Zoon van Jupiter
(i)ovid. en Danaë, naa 't verſlaan van 't zeegedrocht, van haare kluyſters verloſt. Het bovengeſtelde
Metam,

randſchrift is deeze (1) ſpreuk:

lib. IV.

W. 739.

PRETIUMQUE ET CAUSA LABORIS. 1689.
DE B E Loo NING EN OORZAAK VAN DEN ARB ErD. 1689.

III. Op de eene zyde van den derden ziet men rondom de gelaurierde borſtſtukken der nieuwe
Vorſten, ook deeze nieuwe tytels:

-

GULIEL Mus Rex, MARIA REGINA, F1D E1 DEF ENso R Es
P11, A U G Us T 1.
KONING WILLEM, EN KONINGIN MARIA, GOD VRUCHTIGE
EN DOOR LUCHTIGE BESCHERMERS DES GELOOFS.
\

Door des Hemels vuur en uytgeſchootene
Blixemſtraalen ziet men, op de andere zyde,
ver
ytg
y

##it

ſcheydene te hoop geſmeetene kerkſieraaden der Roomſche Geeſtlyken, en het juk der ingevoerde
dienſtbaarheyd,
verſchoolene ſlangen vernielen, onder deeze ſpreuk (2)

##

'" van den Mantuaanſchen Heldendichter:
Y. 324.

-

HAEC

H IS TO RIP EN N IN GE N.

V. Boek.
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1689.
HAEC SUMMA DI ES.

DEES IS DE GROOTSTE DAG.

Te weeten, op welken de Krooning verricht is, en dien men op den voorgrond deezer wyzë
vindt aangetekend:

IN AUGURAT1s MAJESTATI Bus, # APRIL 1s: 1689.
HUNNE MAJ Es z'ErTEN GEKRoo ND. DEN # VAN
GRAS MAAND: 1689.

IV. De vierde voert wederom, in den rand van 't voorſtuk, rondom de gelaurierde borſtbeelden
van beyden de Vorſten, deeze verſchillende tytels:

GULIELMUS ET MARIA, D E1 GRAT 1A BRIT ANNORUM
REX ET REGINA; F1D E1 DEF EN so REs.

WILLEM EN MARIA DOOR GODS GE NA DE KONING
EN KONINGIN DER BRITTEN, BESCHERMERS
DES GELOOFS.

Op het ruggeſtuk ziet men eenen Arend de zulken zyner jongen als onecht buyten zyn neſt ver- (ncPlinii
dryven, welke de bovenverbeelde (1) zon niet met een onbeweegelyk gezigt konnen beſchou- Hiſt nat.
wen; volgens dit randſchrift:

-

lib. X.
CaP, 3,

NON PATITUR SUPPOSITITIOS.

HT LTD Z 'ER GE ENE ON ECHTE N.

Maar handhaaft het waare kroonrecht, volgens dit ondergeſtelde opſchrift:

JURE REGNI VINDICAT o. MDCLXXXIX.
HET RTKS RECHT GEHANDHAAFD. 1689.

V. Onder eene Koninglyke kroon, die van een open en helderſtraalend oog, 't zinnebeeld van
de Godlyke Voorzienigheyd, wordt beſcheenen, zyn de borſtſtukken der nieuwe Vorſten, ieder

binnen eenen krans van oranje- en roozenloof, op de eene zyde van den vyfden verbeeld, wier
rand beſtempeld is met deeze ſpreuk:
AUREA POMA MIXTA ROSIS.

DE ORANj EAPPELEN MET DE ROOSEN VERMENGD.
III. Deel.

L11 ! !

Dat

4 IO
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1689.
Dat is Oranje met Engeland. Onder de gemelde borſtbeelden zyn tuſſchen twee overvloeds
- hoorns, de Hoed der Vryheyd, het Boek met zeven zegelen, en Engelands Wetboek verbeeld,
belend met dit byſchrift:
. SA LU s R EGN 1 FE L1 c IT Aso U E PUB L1 c A LEGES ANG LIAE.
DE WETTEN VAN EN GE LAND Z YN HET HETL DES
R2CKS EN HEZ GELUK VAN 'T GE MEE N.
\

(1) Larrey

Verſtaa door deeze Wetten, welke het Parlement, tot intooming der altegroote Vorſtlyke

# magt, en (1) tot handhaaving van 't Onroomſche Geloof, thans had ontworpen. Voorts leeſt
## " men nog op den voorgrond:
641.

DEFENso Res F1D E1 AN GL1 E, WIL HE LM us HENR1 cus ET MARIA,
MAGN.AE BRIT ANN IAE

Reces.

DE BESCHERMERS VAN 'T GE Loo F VAN ENGELAND,
WILLEM H EN DR 1 K EN MARIA, KONING EN
KONINGIN VAN GROOT BRITTANj E.

Op de andere zyde ziet men eenen ouden eykenboom uyt de aarde gerukt, en ter nedergeſlaa
gen, en in zyne plaats eenen jeugdigen Oranjeboom, overlaaden met bloemen en vruchten. Het
randſchrift luydt aldus:
MELIOREM LAPSA LO CAV IT.

MEN HEEFT PER EEN EN BETER EN DAN DEN
GEVAL L EN GE PLAATST.

Eyndelyk leeſt men nog op den voorgrond dit opſchrift:
IN AUGURATION E MAJESTATUM PER ACTA

LONDINI, # APRIL 1s: 1689.
2I

DE KROONING HUNNER MA'j ES TE rTEN VER RICHT

TE LONDEN, DEN # VAN GRAS MAAND 1689.
VI. De zesde wordt niet dan van goud gevonden, is aan de genen vereerd geworden, welke

de
Krooning verricht hebben, en voert op de voorzyde beyden de Koninglyke borſtbeelden,
binnen dit randſchrift:

GULIEL MUS ET MARIA, D E1 GRAT 1 A MAGN.AE BR1T ANN IAE,
FRAN CIAE, ET HIBERN 1 AE REX ET REG IN A.

WILLEM EN MARIA, DOOR GODS GE NA DE KONING EN

KONINGIN VAN GRooz'BRITTANj E, VRANKRYK
EN IERLAND.

H Is To R I P EN N IN GE N.

V. Boek.
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1689.
Op de tegenzyde houden twee Engelſche Geeſtlyken eene Koninglyke kroon boven de hoof
den hunner Majeſteyten, welke gezeeten op eenen troon ieder in haare hand een ryksſtaf houden,
binnen denzoom deezer woorden:

I DOLO LATRIA SERVITUTEo UE PROFLIGATIS: RELIGIONE,
LEG IBus, LIBERTATE o U E RESTITUTIS. 1689.

DE AFG O DE RY EN DIENSTBAAR HETD VER DE LG D:

DE GODSDIENST, WETTEN, EN VR THE rD
HERSTELD. 1689.

VII. De borſtbeelden hunner Majeſteyten ſtaan op de voorzyde van den zevenden, onder dit
randſchrift:

MAJ US PAR NOBILE SCEPTR IS.
HET E DE LE PAAR DOOR LUCHTIG ER DAN
DE SCHEPTE RS.

Wie nu dit edele paar zyn, kan uyt dit opſchrift opgemaakt worden, 'tgene op den voorgrond
dier zyde geleezen wordt:

-

Gu L1 ELM us HENR1cus ET MAR1A, PR1 N c1 PEs AURANIAE,
M A GN.AE BRIT ANN 1 AE REG Es. 1689.

WILLEM HENDRIK EN MA RIA, PRINS EN PRINSES
VAN ORANJE, KONING EN KONINGIN VAN
GROOT BRITTANj E. 1689.

Op de rugzyde ſtaat, nevens zyn wapenſchild, en eenen pylaar, waarop de Hoed der Vryheyd
ruſt, Engeland in de gedaante eener gekroonde en prachtig gekleede Vrouwe, welke de aanko
mende Nederlandſche hulp des Prinſen, die als eene Krygsheldin verbeeld is, en des zelven ſchild,
omringd met de gewoonlyke ſpreuk der ordre van den Hoosband aan haaren ſlinkeren arm houdt,
minnelyk verwelkomt en omhelſt: waarachter in 't verſchiet de Prinslyke ſcheepsmagt gezien
wordt, binnen dit randſchrift:

MAG NA BRIT ANN 1 A EXPED 1 T 1 o N E NAVA L1 BATA vo R UM

LIBERAT A, REST1T UT A, ASSERT A.

GROOT-BRITTANj E DOOR DE N SCHEEPS TOGT DER
HOLLANDEREN VERLOST, HERSTELD,
EN VERZEKER D.

L11 1l z

VIII. De

- en

41 2.
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1689.

-

•m-,

VIII. De gelaurierde borſtbeelden van den Koning en de Koningin ſtaan op het voorſtuk van den
achtſten, omzoomd met dit randſchrift:

-

GUIL IELMUS ET MARIA, REX ET REGINA BRITAN NIAE.
WILLEM EN MARIA, KONING EN KONING IN
VAN BRITTANj E.
-

On

-

H1 sto RIPE NN IN G EN

V: Beek

als

Onder de ſchaduwe van eenen Oranje- en Roozenboom, aan wier ſtammen eene Koninglyke

1689,

kroon gehecht is, zit Engeland, op het ruggeſtuk, in de gedaante eener Vrouwe, met eenen
Overvloedshoorn in den arm, op een gedeelte van een ſchip, en, vertreedende met den eenen
voet kluyſters en oorlogstuyg, houdt met de eene hand den Hoed der Vryheyd op eene ſpeer, en
met de andere een kruys en eene weegſchaal, zinnebeelden van de bevochte Vryheyd, zoo van den

Godsdienſt als van het Recht. Het randſchrift luydt aldus:
AURE A FLORIG ER IS SUCCRESCUN T PO MA ROSET fS.

DE ORANJE APPEL EN WASS EN OOK IN DE BLOEIj EN DE
ROOZE GAARD EN.

Dat is: de vruchten, van 't huys van Oranje in het Koningryk van Engeland, alwaar men de
Witte en Roode roos, evenals de Diſtelbloem in Schotland, tot blazoentekens eertyds gebruykt

heeft. Op den voorgrond dier zelfde zyde leeſt men voorts nog dit opſchrift:

sECURITAS BRITANNIAE RESTITUTA. 1689.
DE GERUSTHETD VAN BRITTANJE HERSTELD. 1689.

IX. De voorzyde van den negenden heeft de zelfde borſtbeelden, doch in den rand deeze ver

ſchillende tytels:

-

GULIELMUS ET MARIA, D e 1 GRAT AANG L1 E, FRAN c1x,
ET HIB ER NIAE R EX ET REG IN A ; F I D E 1

4

DEF EN so R Es,
WILLEM EN MARIA, DOOR GODS GE NA DE KONING EN

KONINGIN VAN EN GE LAND, VRAN KR rK, E N
IERLAND, BESCHERMERS DES
GELOOFS.

De rugzyde vertoont op eenen verheeven voetſtal, hebbende tot opſchrift, AER E (1) PER- (1) Horst.
EN N TUS, EEUWIG DUURZA AMER DAN KOP ER, den gelaurierden Ko-lib III
ning van Engeland in Romeynſch krygsgewaad, houdende op de eene hand eene kerk, en in de an- #e.
dere eenen blooten degen. Ter rechter zyde van den voetſtal zit de Tyd, en ter ſlinker zyde de
Hiſtorikunde, onder dit bovengeſtelde randſchrift :
COELO DEL AB ITUR A LTO.

Hr DAALT Urz DEN Hoog EN HEMEL NEDE R.
X. Het

# borſtſtuk van den Britſchen Vorſt is op de eene zyde van den tienden, bin

nen dit randſchrift, verbeeld:

-

-

GUILIELMUs III, De GRATIA MAGN e BRIT ANN1x, FRANC12
ET HYBE RN1 AE REX. 1689.

WILLEM DE III, Doo R Go DS GE NA DE KONING VAN GRoo T
BRITTANj E, VRAN KRTK, EN IERLAND. 1689.
-

De Engelſche werreld wordt, op de andere zyde, in 't midden der zee door cene bovenſtaande
zon beſcheenen, nevens dit randſchrift:

-

CAETERA LUSTRABIT.
III. 'Deel.

HET OVERIGE ZAL HT VER LICHTENV.
Mmm mm

Even

:
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-

Evenals hy thans het Engelſche ryk deed, door de ontſange Krooning, waarom op den voor
grond ſtaat:
-

CORONATIONE IN VICT I WILHELMI HENRICI, LIBER
TAT IS VIND ICIs.

-

DOOR DE KROON ING VAN DEN ONVERWINNEL 7 KEN
WILLEM HENDRIK, HANDHAAVER DER
VRT(HETD.

XI. Rondom de

gekroonde borſtbeelden hunner Majeſteyten leeſt men, in den rand der voorzyde

van den elfden, deeze tytels:
GULIEL M Us

Er

MARIA DE 1 GRAT 1A MAc NAE BRIT ANN1 ze,

FRAN c1AE, ET H1B ER N1 AE REX ET REG IN A.
WILLEM EN MARIA, DOOR GODS GE NA DE KONING EN
KONINGIN VAN GROOT BRITTA Nj E, VRANK
R2 K, EN IERLAND.

Op de tegenzyde ziet men in 't verſchiet de haven van Torbay, daar de landing geſchied is, en
voorwaart, nevens eenen ter aarde geſmeeten pylaar, den gekroonden Leeuw der Vereenigde Ge
weſten, welke met de ſlinkeren achterklaauw eene ſlang vertreedende, en met den rechter op
eenen Bybel ruſtende, in den eenen voorpoot den bundel van zeven pylen, en in den anderen een

gekroond zwaard houdt, onder dit byſchrift:
IN TUITIONEM RELIG1 o N Is PROTEST AN T 1U M.
TOT BESCHERMING VAN 'T GELOOF DER
PROTESTANTEN.

Welke naam den Onroomſchen is by gebleeven, ſedert en ter oorzaake zes Luyterſche Vorſten

(i) G. te weeten,Johan Frederik Keurvorſt van Saxen, Joris Markgraaf van Brandenburg, Erneſt en.
Brandt

Frans Hertogen van Lunenburg, Philips Landgraaf van Heſſe, en Wolfgang Vorſt van Anhalt,

Dagw.der by welke zich veertien Ryksſteden voegden, tegens het Spierſche Ryksbeſluyt, op het ſtuk van
#s. den Godsdienſt genomen, op de allerplegtigſte wyze in 't jaar (1) vyftienhonderdnegenentwintig,
181.

Heiſs

# de

proteſteerden.

#.

XII. De twaalfde heeft het zelfde voor-, en tot ruggeſtuk, onder eene Koninglyke kroon,
de Vorſtlyke wapenſchilden aan twee kruyswyze leggende ſchepters gehecht, binnen deeze rand
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ſchriften :

GULIEL Mus ET MARIA, D E1 GRAT 1A MAGN.AE BR1T ANNIAE,
FRAN c1 AE, ET H1B ERN1 AE REX ET REG1N A, PRINCI PEs'
AURAN1 AE ET N ASSA v1AE, HUICo UE TERRAE
LAETITIA.

WILLEM EN MARIA, DOOR GODS GE NA DE KONING EN KO

NINGIN VAN GROOT BRITTANj E , VRAN KRTK, EN
IERLAND, PRINSEN VAN ORANj E EN
NASSOU, EN DE BLTDSCHAP DE E
ZES GEWES TS.
XIII. Bo

4I 5

--+689.

=-

h-

**E

's-HEE##
wILHELEET:
Ss

#######
HAA, ATG
NIJill

XIII. Boven de borſtbeelden van den nieuwen Koning en zyne Gemaalin leeſt men, in den
bovenrand der voorzyde van den dertienden, deeze ſpreuk:
NON NISI VICTOR.

NIEZ DAN ALS VERWINNAAR.

Wie nu dees verwinnaar zy, geeft dit opſchrift van den voorgrond dier zelfde zyde te ken
DCI) ,

WILHELMus ET MARIA, REX ET REGINA.

WILLEM EN MARIA, KONING EN KONINGIN.
Mmm mm 2.

On
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1689. - Onder eene Koninglyke kroon zyn de Sterkte en Voorzigtigheyd (FORTITU DO: PRU
DENTIA) gelyk het opſchrift des voorgronds te kennen geeft, op de tegenzyde verbeeld, en in
den bovenrand dit woord geſteld:

JUNCTIM.

r

GEZAME NTL TK.

XIV. Rondom de metlaurier bekranſte beeldenis des nieuwen Konings, op wiens borſt de
Hebreeuwſche naam des HEEREN, gezien wordt, leeſt men, in den rand van 't voorſtuk van
den veertienden, dit jaarſchrift:

wILHELMVs te RT IVs Ang LIA VINDEX.
WILLEM DE III, HANDHA A VER VAN ENGELAND.

Het ruggeſtuk verbeeldt hem knielende op eenen werreldkloot, in zyn Koninglyk gewaad, en
van een Hemellicht beſcheenen, in 't welke een open oog, 't zinnebeeld der Godlyke Voorzienig

heyd, geſteld is. Voorts leeſt men tot randſchrift deeze ſpreuk:
DEO JUDICE.
GOD

RECHTER Z2TND E.

En dewyl in 't jaar zeſtienhonderdvyfenzeſtig, alswanneer de Heer van Zuylichem in de Ro
meynſche renbaan te Oranje den Prins verbeeldde, by 't plegtig ſamenroepen van den Raad en .

(1)Smalle- 't Volk, eene Koninglyke kroon, door eene wolk zynde gevormd, in de lucht verſcheen, en ne
ang# Af-derdaaalende (1) boven het hoofd van den gemelden Heer in 't gezigt van ontelbaare aanſchouwers
on:der bleef ruſten, juyſt op den zelfden dag des jaars als hy thans tot Koning van Engeland gekroond

##

wierdt: zoo vindt men deeze Krooning, als de vervulling van dit zeldzaame luchtgezigt, op den

pag. 81.

voorgrond dusdaanig aangetekend:
PRAESAGIUM ARA USION EN SE, 1665, MAG NA BRIT ANNIA

IMPLEVIT, # APRIL 1s: 1689.
GRoo TBRITTANj E HEEFT HET ORANJ E SCHE VOORTE
KEN, 1665, D EN # VAN GRAS MAAND,
1689. VERVULD.

-

XV. De voorzyde van den vyftienden, welke wederom met der nieuwe Vorſtengelaurierde kop
ſtukken beſtempeld is, voert in den rand dit omſchrift:
GULIEL Mus REX, MARIA REG INA, FID E 1 DE F EN so RE s
P11, A U G U s T 1.

Ko NING WILLEM, EN KONING IN MARIA, GOD VRUCHTIGE
EN Dôo RLUCHTIGE BESCHERMERS DES
-

V

-

-

GELO OFS.

Boven het Britſche wapenſchild, 't gene op de tegenzyde aan eenen Oranjeboom gehecht is,
ziet men uyt eene geopende wolke zoo vreezelyke blixemſtraalen ſchieten, dat van den eenen kant

pater Peters met den Prinſe van Walles, die als een molenaarskind een molentje in de hand

heeft,

en van den anderen kant Koning Jakob, die Kroon en Schepter wegwerPt? zich op de vlugt be

geeven. In de geopende wolk leeſt men dit opſchrift:
ITE, MISSA EST.

GAAT HE EN, DE DIENST IS U2 T.
Met

H I ST OR I P EN N IN GE N.

W. Boek.
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Met welke ſpreuk (1) de Heydenen eertyds, by 't eyndigen hunner rechtbanken, de gemeente op 1689.
eene plegtige wyze het ſcheyden der Vergaderingen aankondigden, waarvan de Mis der Roomsge- (TTFſeur?
zinden, die ſpreuk ook ter Kerke zynde ingevoerd, haare benaaming heeft ontfangen, mids de Prie-Hiſt. Ecci.
ſter by't eyndigen (*) van den Kerkdienſt, zich tot de Gemeente keerende, die ook het ſchey-liv: XXX.

den der Vergaderinge met de gemelde oude ſpreuk aankondigt. Op den voorgrond leeſt men

###.

nog :

Romanum.

IN AUGURATIS MAJESTAT IBUS EJ ECTO PA PATU, EXPULS A
TYRANN IDE, BRIT ANNIA FELIX. 1689.
HUN NE MAj ESTE rTEN GE KRO OND, HET PAUS DO M U1 T
GES MEE TEN, EN DE GE WEL DE NAAR2 VER
DR EEVEN ZTNDE: IS BRITT A Nj E

GELUKKIG. 1689.
XVI. Nevens eene Koninglyke kroon ziet men, op de eene zyde van den zeſtienden, en binnen
dit Engelſche randſchrift, des Konings geharnaſt borſtbeeld:
CROUN ED K IN G3 APRILL XI: M DCLXXXIX.
TO7 KONING GEKROOND; DEN 1 1. VAN GRAS MAAND: 1689.

In den rand der andere zyde, die, nevens eene diergelyke kroon, met het borſtbeeld der Ko

ninginne beſtempeld is, leeſt men dit verſchillende omſchrift:
CROUNED QUEEN, APRILL XI: MDCLXXXIX.
TOT KONING IN GE KROOND; D EN 1 1. VAN

GRAS MAAND. 1689.

XVII. De laatſte, die beyden de borſtbeelden hunner Majeſteyten op het voorſtuk voert, heeft
des zelfs rand omzoomd met dit omſchrift:
WILLIAM REX, MARIA REGINA:

KONING WILLEM, EN KONINGIN MARIA.

De vrye Godsdienſt, houdende met zyne eene hand een Boek, en met zyne andere eenen
Hoed, ſtaat op het ruggeſtuk, tuſſchen twee Oranjeboomen , onder dit boven geſtelde rand
ſchrift:
HOC FLORET IN HORTO.
HZT BLOEIT IN DE EZ EN HOF,

Naauwelyks was aan den Prins van hy tot hunnen Staat totnogtoe altyd gehad,
Oranje, door de Lords en Gemeente, dee noch ook de zorg, welke hy tot hunne be

ze Koninglyke waardigheyd van Engeland houdenis beſteed had, maar dat hy integen
op de gemelde wyze opgedraagen, en door i deel nu nog bequaamer zoude weezen, om
hem aangenomen, of hy zondt daarvan de bediening, welke hy bekleed had, tot
ten(2) ſpoedigſte bericht aan hunne Hoog meerderen dienſt en grooter voordeel van

#
Gener.
2 Maart

1689.
fol. 157.

moogendheden de Algemeene Staaten der hunnen Staat te konnen waarneemen; en

Vereenigde Geweſten. Hy betuygde in aldus met meerder gewigt en vrucht bevor- op Hon
eenen eygenhandigen brief, dien hy aan deren al dat gene, 't welke zoude (3) kon- Merk.
hen den tweeëntwintigſten uyt Whitehal nen ſtrekken tot des zelven beſte, en om #89 Pagº

ſchreef: dat door deeze verheffinggeenszins dien tegens alle onheylen vanbuyten te be-”

de geneegenheyd zoude verminderen, die | ſchermen en bewaaren : verhoopende dat
III. Deel.

Nn n n n

ge
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1689. geduurende de ganſche loop zyner Regee Krooninge, nog eenen algemeenen Vier
T ringe, tuſſchen zyne Koningryken en de dag. De Hoogleeraar Goverd Bidloo deed
Vereenigde Nederlanden meerenmeer eene by die gelegenheyd in de Groote Kerk in
oprechte en vertrouwde goede overeenkomſt 's Graavenhaage eene ſierlyke lofrede ( ) Holl
mogte aangroeijen, midsgaders gemaakt,vaſt het (3) grof geſchut wierdt, onder 't luy- #"

geſteld, en onderhouden worden eene onver den der klokken, des naamiddag op den #9 P's.
breekelyke verbindtenis en vriendſchap, Vyverberg tot achttienmaals, en van vier ”
tuſſchen de wederzydſche ingezeetenen en tot tien uuren des avonds dat van de wal
onderdaanen; zoo tot verzekering van de len verſcheydene reyzen geloſt, evenals
ruſt en den Vreede in beyden die Landen, ook het handgeſchut der drie eerſte ge

#
Gener

#
178.

als tot beveyliging en handhaaving van den leden van alle de Burgerbenden, om
Hervormden Godsdienſt in 't algemeen. Op trent honderd zeſtig man ſterk, onder
zoo heugelyke tyding daverde alles in de hunne Hopluyden, zoo voor het Stad
Vereenigde Geweſten van blydſchap. Hun huys, als langs den boord van den Wy
ne Hoogmoogendheden (1) ſchreeven, te ver , waarin op koſten en bevel der by- (4) H
gen den dertigſten van Lentemaand, eenen zondere Staaten (4) van Holland een kon- #oll.

# algemeenen Dank: Vaſten- en Beededag ſtig vuurwerk wierdt afgeſtoken ; Onder 1689 pag.
Gener,

#

over alle de onderhoorige Geweſten uyt, anderen zag men in de Vereenigde Ge- **
en hielden (2) daarenboven den eenentwin weſten ook deezen penning in 't licht ko

#" tigſten van Grasmaand, zynde de dag der

IIRCIl.

Op de eene zyde ziet men Nederland, in de gedaante eener gehelmde Vrouwe, houdende met
de eene hand op eene ſpeer den Hoed der Vryheyd, en leunende met den ſlinkeren arm op eenen
Bybel, ſtaande op eenen altaar, op wiens voorkant men nu, benevens de zeven ſamengeſtrikte py

len der Vereenigde Geweſten, ook de gekroonde roos van Engeland verbeeld ziet. In den rand
ſtaat:

HANC TUE MUR, HAC NITIMUR.

DEEZE BESCHERMEN Wr, OP DE EZ EN STEUNEN Wr.
Het wapenſchild van den Prins van Oranje ſtaat, omringd met den Ridderlyken Hoosband enzy
ne gewoonlyke Franſche zinſpreuk, onder eene Koninglyke kroon, en binnen ditrandſchrift, op
de andere zyde:
BRITTANN1 AE LIBERT As, RELIG1o, JUSTITIA, LEGE so U E VIN
D1 c ATAE. MD CLXXXIX.

DE VRTHEYD, GODSDIENST, GERECHTIGHErD, EN

WETTEN VAN BRITTANj E GEHAND

HAAFD. 1689.

Ten zelfden dage zag men te Amſterdam | plaatſen geloſt. De in 't Y leggende ſche
geen mindere vreugdetekenen bedryven. |pen wierden met vlaggen en wimpels ver
Driemaalswierdenaldaar de klokkengeluyd, ſierd, de torens met lantaarnen verlicht,

het geſchut op de toegangen van 't Amſtel- en voor het prachtig Raadhuys, op laſt van
huys, de Nieuwebrug, en andere verordende |den Magiſtraat, en onder een keurigmaat
ge

H I S TO RIP EN N IN GE N. V. Boek.
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(1)Holl. gezang, veelvuldige flambouwen (1) en pek takken, en onder drie Koninglyke kroo 1689.

#, tonnen aangeſtoken. ,,Het zelfde deeden nen voerden. Op de hoeken, welke met
#** ook alom door de ſtad voor hunne huyzen de wapens van Engeland, Schotland, Vrank
de Bewindhebbers van de Ooſt- en Weſtin

ryk, en Ierland verſierd waaren, laagen

diſche Maatſchappy , de Leden van den een Koninglyke ſchepter en zwaard kruys
Zeeraad , en de Engelſche, Spaanſche, wyze over elkander, hebbende tot by
Portugeeſche, Deenſche , Brandenburg ſpreuk : Beſchermers des Gelooft In 't
ſche, en andere Conſuls ; desgelyks de water zelfs was een vuurwerk opgerecht,
vermoogendſte Inwoonders, onder welke 't welke den Tour van Londen verbeeldde,
de L: Admiraal Tromp byzonderlyk uyt en voor 't midden des nachts wierdt afge
muntte. De Engelſche Koopluyden, welken ſtoken: invoege die alom als in eenen dag
thans het hart in den lyve van vreugde verkeerd, de drang en toevloed by't duy
overliep, waaren in zeer groot getal in de ſter ſterker dan by 't licht, en, mids de volk
Kolveniersdoele vergaderd, en hadden een rykheyd der ſtad het gevaar des te groo

Admiraliteyts jagt en verſcheydene andere ter, en , om dat te weeren, het wacht
vaartuygen, alle met Staatſche en Engel houden ook te noodzaakelyker was. Zulks
ſche vlaggen, wimpels, en lantaarnenryk de Onderhopluyden , welke toenmaals
lyk behangen, door de Halvemaansbrug, zoo boven de Sintantoniswaag op de Nieu
onder 't geſchal van trompetten en ketel wemarkt als elders, onder den Opperhop

trommen, in den Amſtel gebragt : ſtaan

man Bernard Muikens , de wacht had

de in de roode Britſche vlaggen alom met den , uyt de verbeurde wachtboeten van
(-)Holl. vergulde letteren: voorden (2)Hervormden dat jaar naamaals deezen penning heb
#, Godsdienſt, en de Vryheyd van Engeland. ben doen dryven , om onder hunne on
#ºr * Voorden voorgevel der groote zaale of ver derhoorige wachtgezellen, inplaatſe van
gaderplaatſe was eene hooge eerepoort op eenig ander zilverwerk, als naar ge
gerecht,zyndealom met veelezinnebeelden, woonte, om te deelen, en dus het ge

en ondergeſtelde byſchriften en ſpreuken heugen van dien gedenkwaardigen dag,
verfierd, die onder anderen de dooreen mids toen de handhaaving der algemeene

geſtrikte letters van Willem en Maria, ruſte aan hunne waakzaamheyd was ver
tuſſchen verſcheydene Oranje- en Rooze trouwd geweeſt, te beter te vereeuwigen.

Op de voorzyde zitten Koning Willem en zyne Gemaalin in Koninglyk gewaad, ieder met
eenen Schepter en Ryksappel in de hand, binnen dit Latynſche randſchrift:
GUILHEL MUS ET MARIA, REX ET REGINA, CORONAT 1

APR1 L1s #:

1689.

WILLEM EN MARIA, KONING EN KONING IN: GE KROOND

DEN # VAN GRASMA AND: 1689.

Onder het gekroonde Amſterdamſche wapenſchild ſtaan, op de tegenzyde, de Hopman Ber
nard Muikens , zyn Luytenant Jan Althuſius, en zyn Vaandraager Silveſter van Tongere, ie

der met de wapenen zyner bedieninge. In den rand leeſt men dit Nederduytſche omſchrift:
Nnn nn 2

TER
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TER GEDAGT NIS, DAT oP DE DACH DER KRON 1N G DE

WAGHT HAD De CoMPAGNIE VAN. Des Hee a

-

BER NA RD MU IK EN S.

Te Haarlem had men op de markt eene alle de Magiſtraatsleden daarbinnen op een
zeegezuyl, (1) vyfenzeventig voeten hoog, overdeftig gaſtmaal onthaald wierden, naa
1689. pag. opgerecht, op wiens top een Oranjeboom, dat vooraf eene geleerde lofreede door ee
32 •
daarboven eene Engelſche vlag, en in die nen der Hoogleeraaren dier doorluchtige
weder deeze ſpreuk, Ik zal 't handhaa Schoole gedaan was. De ſtad Delft, welke
ven, geſteld was. Boven eenen aardkloot eertyds als getuygen over den Doop deezes
ſtonden, onder de Keyzerlyke kroon van nieuwen Konings geſtaan had, betoonde
Engeland, de dooreen gevlochte letters nu wegens zyne Krooning op den zelfden
van beyden hunner Majeſteyten naamen, dag ook geen geringe blydſchap: want be
en ſtak uyt iederen der vier hoeken een ſtan halven de vreugdevuuren, die door den Ma
daard, met zinnebeelden en byſpreuken giſtraat en de vermoogendſte ingezeetenen
beſchilderd, die op Engeland, Schotland, met menigte, zoo op de markt als langs al
Vrankryk en Ierland betrekking hadden. le de grachten aldaar wierden aangeſtoken,
Voorts waaren nog tuſſchen twee halve waaren zelfs de geringſte ſtraaten alom
kringen van pektonnen, vier mindere vuur met kroonen behangen, en met veelvuldi
ſtaaken opgerecht,wiertoppunten, ieder met ge beelden opgetooid. Invoege men hier
(2) Holl. eene Koninglyke kroon en (2) wimpel van den Nyd, daar het zevenhoofdige Beeſt,
Merk.
een der vier gemelde Ryken, verſierd waa gins weder Pater Peters in eene vogelkooi,
1689.
Pag- 33
ren. Het geſchut liet zich luſtig van de wal of den gevlugten Prins van Walles zitten
len, en vooraf een keurig maatgezang in de de op een varken, of als eenen Molenaars
Groote kerk hooren; welkemen van binnen zoon, zag verbranden. Met een woord
heerlyk zag opgetooid, en wier toren van alle Steden juychten van vreugde, alles da
buyten men in 't ronde met eene menigte verde van blydſchap, en men zag den nieu
van ontſtokene lichten had behangen. Te wen Koning aan als den Behouder van den
Leyde Voedſter der Geleerdheyd, wier Godsdienſt, en Heyland des Volks; ja te

(1) Holl.
Merkur.

den zoo door de Stad als de Leden der

Hooge ſchoole, gelyke vreugdetekenen
bedreeven: want behalven op eene groote
ſtellaadje, die voor de ſtads timmerwerf in
den Ryn was opgerecht, zag men nog
veele pektonnen op den ronden trans van
den vermaarden Burg ontſteeken , terwyl

Rotterdam, daar de Engelſche Koophan
del zynen zetel byzonderlyk geveſt heeft,
wierdt in dit jaar dees Vroedſchapspen
ning, welke den naam des Prinſen voor
dien van 't Vaderland geſteld voerde,tot be

wys van de ongemeene hoogachting voor
zynen perſoon, in't licht gegeeven.

Op de eene zyde wordt de gemelde Koopſtad aan de Maas gelegen, en in 't verſchiet verbeeld,
en voorwaart, onder eenen Palmboom, haar gekroond wapenſchild door twee Leeuwen vaſtgehou
den, boven eenen wimpel, waar op ſtaat:
RO TE ROD AM UM.

ROTTERDAM.

Het ſtandbeeld van den vermaarden. Deſiderius Eraſmus, aldaar den (3) achtentwintigſten van
Wynmaand des jaars veertienhonderdzevenenzeſtig gebooren, ziet men nevens eene opgerechte
Belg
fol, eerepoort, op de andere zyde , welke, onder het borſtbeeld van 's Lands stadhouder, dit op
2 o6.
(3)Sweer
tiiAth.

ſchrift voert:

PRIN

*A

H IS TO R IP EN N IN GEN,

V. Boek.

42 f

1689.
*-en

PRINCIPI, PATRIAEQUE. SE NAT U s Co Ns u LT o. 1689.
AAN DEN PRINS, EN 'T VADERLAND. VOLGENS RAA DS
BES LUTT, 1689.

Ondertuſſchen had Koning Willem en pene voorwaarden, op te draagen , en
zyne Gemaalin de voorheen beſchreeve ten zelfden dage de afkondiging hunner

Vergadering der gemeente voor een wet verheffinge (3) doorden. Koninglyken He- #".
tig Parlement van Engeland verklaard, en raut te voltrekken. Volgens dit Beſluyt #9 pag:
wierdt in die van Schotland , mids de

tweeſpalt tuſſchen de Biſſchoplyke en ande
re daarvan verſchillende Kerkleden, wegens
den ſtaat en 't bewind van dat Koningryk met
geen geringe heevigheden geraadpleegd. En
(1) Holl. ofwel de oudſte Zoon (1) van den Hertog
Merkur.
1689. pag. van Hamilton in den beginne van gevoe
35

geſchiedde aanſtonds de plegtige (4) Uyt- #Refol.
roeping, en begaaven zich de Graaf van #

Argyle, de Ridders Jakob Montgomme- E#
ry van Skelmorley en Johan Dalrym- #el.
ple, als Gemagtigden der Schotſche Wer- 349.
gaderinge, naar Londen : alwaar zy, in
't laatſte van Bloeimaand naar de Banket

len was, dat men zich van den ouden zaal ten gehoor hunner Majeſteyten zyn

Koning, als wettigen Vorſt, niet moeſt ver de opgehaald, aan de zelve den brief der
vreemden , maar hem tot het wederkeeren SchotſcheVergaderinge overleverden,waar

noodigen, zoo verklaarde die Vergadering
echter in 't vervolg : dat Koning Jakob,
de VII van dien naam onder de Schotſche
Koningen, door 't verbreeken der grondwet

in haare beroeping tot den Troon van dat
Ryk vermeld ſtondt. Zynde het geſchrift
geleezen, en de aangeboode Waardigheyd
vervolgens dankelyk aanvaard, las de (5) (5)Holl.

ten en herkomſten van dat Koningryk, de

Graaf van Argyle den eed der Krooninge #"

Regeering, die hy zonder 't doen van den Koning en Koninginne voor, die we- #in.
den vereyſchten eed aanvaard had, had der door hen beyden, onder 't opſteeken
verlooren, het recht tot die Kroon ver hunner rechtere handen, van woord tot

beurd, en de troon gevolglyk was ledig woord herhaald wierdt. Op deeze wyze
(2) Holl.
Merk.

1689. pag.
47 •

(2) geworden. Dierhalven wierdt, den
eerſten van Bloeimaand, by de Schotſche
Vergadering een Beſluyt genomen, om de
opengevalle Kroon van dat Ryk aan Ko
ning Willem en Maria zyne Gemaalin,

de Koning en Koningin van Engeland ook
de Schotſche Kroon hebbende bekomen,

behoeft zich niemand te verwonderen, van

de volgende penningen met den tytel dier
nieuwopgedraage waardigheyd , beſtem
volgens 't voorſchrift der vooraf ontwor peld te vinden.
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I. Rondom het gelaurierde borſtbeeld van den nieuwen Vorſt, leeſt men in den bovenrand der
voorzyde van den eerſten:
III. Deel.
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GUILIELMUs, REX ANGL1 e, scoTiz, FRANCI e, ET

--

HYBER NIAE.

WILLEM, KoNING VAN ENGELAND, sc HOTLAND, VRANK
RTK, EN IERLAND.

Voorts ſtaat nog in den benedenrand, onder het gemelde borſtbeeld, op de zelfde zy
de:

PATRIAE DECUS,

ANGLIAEoye

PRAESIDIU M.

DE EER Z rNS VA DER LANDS, EN STEUN VAN
ENGELA NIO.

Op de tegenzyde is Grootbrittanje, die in de gedaante eener Kroon- en Schepterdraagende
Vrouwe aan den nieuwen Koning de hand geeft, van den Godsdienſt en de Vryheyd verzeld; wier

(1)Jefkap. eerſtgemelde een opengeſlaagen boek houdt, waar in deeze gewyde ſpreuk (1) te leezen
XL. W. 8. ſtaat:

VERBU M DEI MAN ET IN A ETERNU M.

HET WOORD ONZES GODS BESTAAT IN DER
EEUW/GHET D.

De laatſtgemelde houdt haaren Hoed op eene ſpeer in de eene, en in de andere hand een geſchrift
de Teſt genaamd. Omhooge ſtaat tot randſchrift:
T E SERVATO RE N ON SERV IM US.
GT ONZE VERL OSS ER ZTN DE DIENEN W Y NIET.

Waarom ook, in dankbaare erkentenis, aan hem dees penning, volgens dit ondergeſtelde opſchrift,
is toegewyd:
RE STITUTORI BRITAN NIAE. 1689.

AAN DEN HERSTELLER VAN BRITTANj E. 1689.

'##

Eyndelyk leeſt men nog, op de dikte des

penning',

deeze ſpreuk (1) van den Sulmonees:

e Ponto

lib. II.

#ix.
W. 11.

REGIA, CREDE MIHI, RES EST SUCCURRERE LAPsis.
HE2 IS, GELOOF M2, EENE KONING LTKE ZAAK DEN EL EN
D IGEN TE HULPE TE KOMEN.

II. De tweede, die het zelfde voorſtuk heeft, voert op het ruggeſtuk den Ridderlyken Hoos
band van Sint Joris, omvlochten met eenen Oranjetak, en is, nevens de vier wapenſchilden van En

geland, Vrankryk, Schotland, en Ierland, beſtempeld met deeze ſpreuk:
HONI SOIT, QUI MAL Y PENSE.

DA2 HEM ARG WE DER VAARE, DIE'ER ARG UTZ DENKT:
Waar binnen dit jaarſpellend opſchrift geſteld is:
sVILIE LM PRINCE Ps AVRIACVs, AN GLIAE, sCoT IAE, F RAN CIAE,
ET H IB ER NIAE RE X Co RoN ATV R.
WIL
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WILLEM PRINS VAN ORANj E WORDT GE KROOND KONING

VAN ENGELAND, SCHOTLAND, VRA NK RTK,
EN IERLAND.

Onder welk jaarſchrift nog de dag der Krooninge aldus ſtaat aangetekend:
DI E 21. APR I L1 s.

DEN 21. DAG VAN GRASMAAND.

III. Het borſtbeeld van den zelfden Koning ſtaat wederom omzoomd met deeze nieuwe tytelen,
op de voorzyde van den derden:

WILHEL Mus III, DE 1 GRAT 1 A ANG L1 AE, SCOT 1 AE, FRANC t AE,
ET HIB ER NIAE REX.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

ENGELAND, SCHOTLAND, VRAN KR? K,
EN IER LA NIO.

Welke op de rugzyde, als een andere Herkules, houdende eene knots in de rechterhand, een
veelhoofdig beeſt vertreedt, en daarom door het nevensverbeelde Geluk gekroond wordt, onder
dit randſchrift:

QUI SEMPER FORTIS TAN DEM FELIX.
DIE A L TrD DA PPER WAS WORDT ETND ELTK GELUKKIG.

Op den voet dier zelfde zyde leeſt men voorts nog dit opſchrift:
IN VINCIBILI HEROI, LIBERTATIS o U E EUROPAE RESTAU
RATOR I. M DCL XXXIX.

AAN DEN oNVERWINNEL rKEN HELD, EN HERSTELLER
DE R VRT HETD VAN EUROPA. 1689.

IV. Het borſtbeeld zyner Gemaalinne wordt op de eene zyde van den vierden, en daar rondom
in den rand dit omſchrift gezien:

MARIA, DE 1 GRAT 1 A MAGN.AE BRIT ANN 1 E, FRANC1 AE, ET
-

HIBER N1 AE REG IN A.

MARIA, DOOR GODS GE NA DE KONING IN VAN GROOT BRIT.
TA Nj E, VRANKR YK, EN IERLAND.

Een Arend tegens de Zon opwaart vliegende laat, op de andere zyde, van twee jongen een uyt ##"
zynen klaauw als onecht vallen, mids (1) het voor de zonneſtraalen de oogen ſloot, waarom ook #x
in den bovenrand der tegenzyde ſtaat:

caP.3

NON PATITU R SUPPOSITITIOS.
HT DUL DT GE ENE VERDICHTELING EN.
ſ

#jk leeſt men op den voorgrond dier zelfde zyde,

tot klaarder uytlegging , dit, op

CIAT1ft :

EXCELLENTISSIMAE PRINCIP1s JUS REGN I VINDICATUM,
EJECTO SUPPOSITITIO. MD CLXXXIX.
DOOR HET RTKS RECHT D ER U rTMUNTEN DS TE PRINS ESSE,
'T U2 TWERPEN VAN DEN VERDICHTELING,
GE HANDHAAFD. 1689.
O oo oo 2
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BAATAYAF, GENTIS,
ET BRITTANNICAE,

N

DIRRIS PROPINIAUI TERRDR,

||

n

EUR/DPAE STUPDR ,

||AIDSIERTDR AEQUIJIURISAIDsERTOR

#

HICEsrGUILIELMUSINCLYTUS
WHENRICUsREGUM
IIILLIE SANGUIS,
SANGUIS ILLIE CAIESARIUM,
NULLD IPSE REGUM,
CAIESARUM NIULLO

MINDE,

-

// DRRISPeoPINQUITEERDEA

\\\ |
| | |||

#enN

EURDEE srUPDR,

l'EnercushnersrouLIELMI's
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E # borſtbeeld van Koning Willem, dat op de voorzyde van den eerſten ſtaat, leeſt
GU
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GU L I E L M U s III, D E1 GR AT 1 A MAG N. AE BR ITAN N 1 AE, FRAN c1 AE,
ET HIBER N1 AE REX, F1D E1 DE F EN so R, P1 us,
A U G Us T U s.

WILLEM DE III, Doo R Go DS GE NA DE KONING VAN G Rooz
BRITTANj E, VRAN KRYK, EN IERLAND, BES CHE R
MER DE S GE LOOFS, DE GOD VRUCHTIG E,

DE Doo R LUCHTIGE.
Dat zyner Gemaalinne ſtaat, omringd met deeze tytelen, op de tegenzyde:
MARIA, D E 1 GRAT 1 A MA GN.AE BRIT ANN 1 AE, FRAN c1 AE, ET

HIBER N1 AE REG IN A, FID E 1 DE F ENs AT R 1x,
PIA, A U G Ust A.

MARIA Door Gods GE NA DE KoNING IN VAN G Rooz BRIT
TA Nj E, VRA NK R rK, EN IER LA N D, BESCHE RMS TE R,
DES GE LOOFS, DE GOD VRUCHT IGE, DE
D O OR LUCHT IG E.

II. De volgende, die het zelfde borſtbeeld dier Koninginne op de eene zyde voert, heeft in den
rand dit verſchillende omſchrift:

MARIA II, D E1 GRAT 1 A MAG NAE BR 1T AN NIAE, FRAN c1 AE, ET
HIBER N IAE R EG 1 NA

MARIA DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING IN VAN

GROOT-BRITTA Nj E, VRAN KR1 K, EN
IE R LA ND.

Op de andere zyde ſtaat de Maan onder de mindere ſtarren verbeeld, en deeze ſpreuk van den
(1) Lierdichter te leezen :

(1) Horat,
Carm.

-

lib. I. od.

-

XII. W. 47,

VELUT IN TER IGN ES LU NA MINO RES.

& 48.

EVEN ALS DE MAAN O N DE R DE M IN DE RE
HEMEL LICHTE N.

III. De derde heeft in den rand der voorzyde, rondom het gelaurierde borſtſtuk des nieuwen
Konings, deeze tytels:

WILHELM us III, DE 1 GR AT 1 A ANGLIAE, SCOT IAE, FRAN c1AE, ET
HIBER N 1 AE REX.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
ENGELAND, SCHOTLAND, VRA N KR 7 K,
EN IERLAND.

Opkind
de tegenzyde
ziet't men
denTyd,
of Saturnus,
volgens
(2) der Ouden,
zynmagt
ey- (2) Hygini
gen
op eeten. In
verſchiet
zit Jupiter
op zynen
troon'tteverdichtſel
gering achtende
twee van
yg
fab.

ontbloote menſchen (verſta hier mede den gevlugten Koning en de Koningin) te ſtraffen; volgens #xxxx.
Nat. Com

dit bovengeſtelde randſchrift:
-

#
## #.
• 1. Cap.

INDIGNUS REG IA IRA.

• c2P, 2 -

DER KONING L2TK E GRAMS CHAP O N WAARD IG.

III. Deel.

Ppp pp

Ieder
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Ieder ziet wel, dat men met dit opeeten van 't gemelde kind de ontdekking van de waarhevd
- der geboorte van den Prins van Walles, en zyne vernietiging door den '1 yd, in 't ooge heeft.
Voorts ſtaat nog op den voorgrond te leezen:
GUIL1E LM Us III, SUCCESSIT JACO BO.
WILLEM DE III, IS OP JACOB GE VOLGT.

IV. Welke penning ſomtyds ook, in plaatſe der gemelde voorzyde, den gekroonden Leeuw der
Vereenigde Geweſten verbeeldt, voerende in den eenen Klaauw den Standaard van den Godsdienſt,
en in den anderen den Hoed der Vryheyd op eene ſpeer: waarop Pater Peters met den Prinſe van

Walles, hebbende een molentje in de hand, benevens Koning Jakob, naar een op ſtroom leggende
Franſch ſchip vlugt, volgens dit ondergeſtelde opſchrift:
REGIFU GIUM JA Co B1 AD LU D ov 1 cu M XIV.

KONINGS VLUGT VAN JACOB NAAR LODE WYK D EN XIV.
Boven welke verbeelding in den bovenrand nog deeze ſpreuk geſteld is:
AUT REX, AUT NIHIL.
OF KONING, OF NIETS.

V. Op het voorſtuk van den vyfden leeſt men, rondom het geharnaſte borſtbeeld van den Ko
ninglyken Hollander, deeze tytels:

-

GUILIEL MUS III, D E1 GR AT 1 A MAG N E BRIT ANN1 /E,
FRAN CIAE, ET H 1 BE R N 1 AE REX.
WILLEM DE III, DO OR GODS GE NA DE KONING VAN
GROOTB R 1T TA Nj E, VRA NK RTK, E N
IERLAND.

Het ruggeſtuk, dat geen de minſte verbeelding heeft, voert dit langwylige en hoogdraavende
opſchrift:
AMOR BAT A VAE GENT IS,

ET BRITAN NICA E, ORBIS PRO PI N QUI TERROR,
EUROPAE STUPOR,
AD SERTOR AEQUI, JUR IS AD SERT OR DE I,
HEN RICUS HIC EST GUIL IE L MUS,
IN CLYTUS REGUM IL LE SAN GUIS,

S ANGUIS ILLE CA ESARUM, NULLO IPSE REG UM,
CAES ARUM NULL O M IN OR.

DE ES IS WILLEM HENDRIK,
DE LIEFDE VAN 'T HOLLANDSCHE EN BRITS CHE VOLK,

DE SCHRIK DER NABUUR 1GE LAN DEN,
DE VERWON DE RING VAN EURO PA,

DE BESCHERMER DER GERECHTIGHErD,
DE HAND HAAVER VAN GODS REC HT,
DIE DOOR LUCHTIGE AFKOME LING VAN 'T KONING - EN

KEYZERL rKE BLOED,
j'A DIE ZELF NIET MINDER DAN IEMAND DIE R KONINGEN
OF KEZCZE REN IN GROO THE TCD IS.

V
I. De

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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VI. De zesde, die kleyneris, doch het zelfde opſchrift op de rugzyde heeft, voert op de voor- 1689.
zyde, rondom 't galaurierde Koninglyke kopſtuk dit verſchillende randſchrift:
GUIL IEL MU s III, DE 1, GRAT 1A MA GN AE BRIT ANN 1 AE, FRAN CIAE
ET HIB ER NIAE REX; F1 DE 1 DE F EN so R P1 U s,
A U G Us T U s.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN GROOT
B R 12TTA Nj E, VRAN KRYK, EN IE R LA N D, GOD VRUCH
TIG, EN DOOR LUCHTIG BESCHERMER
DES GELOOFS.

VII. Zyner Gemaalinne gelaurierd kopſtuk ſtaat, omzoomd met deeze tytelen, op de eene zy
de van den zevenden:

-

MARI A, D E 1 GR AT 1 A MAG NAE BRIT ANN 1 AE, FRAN c1 Ae, ET
H IB ER N1 AE REG IN A, F1 D E 1 DE F EN s A T R 1x, P1 A,
A U G U ST A.

MARIA, DOOR GODS GE NA DE KONING IN VAN GROOT BRIT
2 A Nj E, VRA NK R1 K, EN IE R LAND, GOD VRUCHTIGE
EN DOO RL UCHTIGE BES CHE RMS TE R DES
G ELO OFS.

Op de andere zyde ſtaat, naaſt eenen Oranjeboom, waaraan het wapenſchild van Grootbrittanje
gehecht is, des Konings Gemaalin in Koninglyk gewaad, tot wie uyt eene helderſchynende wolk,
waarin de naam JE HO VAH, HEERE, geſteld is, drie Kroonen nederdaalen, benevens dit
randſchrift:

-

DIG NA QUAE LON GE PLURES.
WELKE 'ER VER RE MEER WAARD IG IS.

En dewyl thans onder deeze Maria de II. de Hervormde Godsdienſt, even als eertyds onder Ma

ria de I. de Roomſche, als hier voor gemeld (*) is, in Engeland herſteld wierdt, leeſt men op den (*) I Drd
voorgrond dit tegenſtellige opſchrift:
ſel. Io.
MARIA II. N OM IN E, VIRTUTE I. 1689.
MARIA II. IN NAAM, DO CH DE I. IN DEUGD. 1689.

VIII. De achtſte is grooter, en voert, rondom haar borſtbeeld, dit verſchillende randſchrift
op de voorzyde:

MARIA,
-

DEI GRAT 1A MAGN.AE BRIT ANN 1 AE, FRANCIAE, ET
HIBERN 1 AE REG IN A.

MARIA, Doo R GODS GE NA DE KONING IN VAN GROOT
BRITTANj E, VRAN KR? K, EN IERLAND.
De zelfde verbeelding van den voorgaanden ſtaat ook op de rugzyde, doch dit verſchillende
opſchrift op den voorgrond:
MARIA AN GL1 AE II. N OM IN E, VIRTUTE PRIMA:
ANN o M DCLXXXIX.

MARIA VAN ENGELAND DE II. IN NAAM, Doc H DE E IN
DEUGD. IN 'T JAAR 1689.
Ppp pp 2

IX. De

IX. De gelaurierde en geharnaſte beeldenis des Konings is, op de voorzyde van den

negenden,

omringd met deeze tytelen:

GULIEL MUS III, De1 GRAT 1A MAGN.AE BRITAN N1AE,
FRAN c1 AE, ET HIBERN IAE REX.
r

WIL
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WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
G ROOT BRITTANj E, VRA N KR2 K EN
1 ER LAND,

Het borſtbeeld zyner Gemaalinne, in het haair gehuld, ſtaat op de tegenzyde, even als in den
rand dees tytel:

MARIA, De Gratia MAGNz BRIT Ass 1 e FRANerz, ET
HIB ER NIAE REG IN A.

MARIA, DOOR GODS GE NA DE KONING IN VAN
GROOT-BRITTANj E, VRAN KRTK, EN
IERLAND.

X. Het voorſtuk van den tienden is met de zelfde beeldeniſſe des Konings, doch de rand met
dit verſchillende omſchrift beſtempeld:

-

-

WIL HELM us III, De 1 GRAT 1 A ANGL1 E, SCOT 1 E, FRAN c1AE, ET
HIB ER NIAE REX.

WILLEM DE III, DO OR GODS GE NA DE KONING VAN ENG E

LAND, sc HoTLAND, VRANKRrk, Ew
-

IERLAND,

Het ruggeſtuk voert der Koninginne gelaurierd kopſtuk, omvangen met den zoom deezer nieu
we tytelen:

MARIA, D E1 GRAT 1A MAG NAE BRITAN N1 /E, FRAN c1 AE, ET
HIBER N1AE REG IN A, F1 D E 1 DE F EN s AT R 1x,
PIA, AU G Us TA.
MARIA, DOOR GODS GE NA DE KONINGIN VAN GROOT BRIT.

2TANj E, VRAN KRTK, EN IERLAND, GOD VRUCH
TIGE EN DOOR LUCHTIGE BES CHE RM
STER DES GELOOFS.

XI. Het gelaurierde kopſtuk des Britſchen Vorſts ſtaat, benevens deezen tytel, op de eene zyde
van den elfden:
INVICTISSIMUS GUILL EL MUS MA GN U s.
DE ONVERWIN NELTKS TE WILLEM DE GROOTE,

Binnen dit randſchrift, voert de andere zyde het kopſtuk van des gevlugten Konings oudſte
Dochter:

MARIA II, DE1 GRAT 1A MAGN.AE BRIT ANN1 /E, FRAN CIAE,
HIB ER N 1 AE QUE REGINA.

MARIA DE II, DOOR GODS GE NA DE KONINGIN VAN
GROOT-BRITTANj E, VRANK RTK, EN
IERLAND.

III. Deel.

Qqq qq

XII. De
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N E D ER LA N D S CHE

XII. De borſtbeeldenis des nieuwen Konings ſtaat, binnen deeze wydluchtige tytels, op de

- voorzyde van den twaalfden:
GUL IEL MUS, DE1 GR AT 1A AN GLORUM, SCOT o R U M, FRANCo
RUM, HIB ERN oR U M. o U E R EX; F1D E1 DEF EN so R: PAT ER
PAT RIAE, FE L1x, A U G U sT U s.

WILLEM, DOOR GODS GENADE KONING DER ENGELsc HEN,
Sc HoTTEN, FRANSCHEN, EN IEREN, BESCHERMER
DES GELOOFS, GELUKKIGE EN DOOR LUCH
TIGE VADER DES VADER L'AND S.

Binnen diergelyke wydluchtige tytels ſtaat, op de keerzyde, zyner Gemaalinnebeeldenis, heb

bende het hoofd met gebreyd haair en loſſe vlechten verſierd:
MARIA, D E1 GRAT 1A AN GLORUM, SCOTORUM, FRANCORUM,
HIBER NORUM o UE REGINA, FIDEI DEFENSATRIX,
PIA, FE LIx, AUGUs T A.

MARIA, Doo R Go DS GE NA DE KONINGIN DER ENGELSCHEN,
SCHOT TEN, FRANSCHEN, EN IEREN, GOD VRUCH
TIGE, GELUKKIGE, EN DOOR LUCHTIGE
BESCHERMISTER DES GELOOFS.

XIII. Op het voorſtuk van den dertienden is de beeldenis van Koning Willem meteene Koning
lyke kroon, mantel, en Schepter, midsgaders met de Ridder ordre van Sint Joris verſierd, even
als de rand met dit omſchrift beſtempeld:
GULIEL MUS REX, DEF EN DOR OF THE FAITH.

KoNING WILLEM, BESCHERMER DES GELoo FS.
De gekroonde beeldenis'zyner Gemaalinne, die mede met eenen Koninglyken mantel verſierd is,
is belend met dit eenvoudige randſchrift, op het ruggeſtuk:
MARIA REG IN A.
KOAWING IN MARIA.

XIV. De eene zyde van den laatſten en kleynſten, is, binnen dit randſchrift, mede met 's Ko
nings kopſtuk beſtempeld:
GUILIELMUS III,

DEi

GRATIA.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE.

Evenals de andere zyde met dat zyner Gemaalinne, in 'thaeir gehuld, en met de rechter zyde
naarbuyten gekeerd, binnen den zoom deezer woorden:
w

MARIA II, DEI GRATIA.
MARIA DE II, DOOR GODS GE NA DE.
''

-

Het

H IS TO RIP EN N IN GE N.

Het groote getal deezer beſchreevene
eerpenningen ontdekte wel klaarblykelyk
eene groote geneegenheyd tot beyde hun
ne Majeſteyten: maar gelyk het grootſte
geluk veeltyds de nydigheyd tot ſchaduwe
heeft, zoo ſtak ook haare verheffing vee
len in 't ooge ; zulks die het voorwerp
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begroeten. Elders wierdt Koning Willem 1689.
byden brandſtichtenden (4)Nero,die, door (JMEIe"
't ombrengen van zynen Broeder (5) Bri- Noble,
tannikus, zich van zyn Ryk verzekerde,

#t.

of ook wel byden in ſchyn Godsdienſtigen pag:
(6) Kromwel vergeleeken; en leyde men #,
hem te laſt dat hy, hoewel het (7) tegen- Neton.

wierdt van veele laſterlyke tongen en pen deel in zyne uytgegeevene bericht ſchriften #xIII
nen. Welke, het zy door verſchil van (8) verklaard was, door eene nieuwe ſtaat- @Mrie
Godsdienſt, het zy door eygen ſtaatsbe kunde, die zelfs den oude Romeynen, #n

lang, niet naalieten, door veelvuldige in 't Hoogleeraaren in die weetenſchap, was diaiiii.
licht gegeevene ſchriften den aanſlag van onbekend geweeſt, onder den ſchyn van #ie
Koning Willem en zyne Gemaalin, als ee den (9) Godsdienſt te willen behouden, Noble
ne doemwaardige daad, en met de allerhaa zyne eyge grootheyd had weeten te be- #"
telykſte verwen af te maalen. Daar waa jaagen. Dat hy tot dat eynde, als een an- pag: zo.
ren er die de nieuwgekroonde Koningin dere Abſalom, tegens zynen Vader was op- #
(1) Mr.le
Noble
tome VII.
dial. II.
P29- 44

(2) Tit.
Liv.Hiſt.

by de ſtaatzuchtige Tullia, Dochter van geſtaan, te veld getrokken, (1o) hem de #g.
Servius (1) Tullius, zesden Koning der Ro hoofdſtad zyns Ryks wederwaardiglyk had # en
meynen, vergeleeken: als welke, getrouwd doen verlaaten, en zich van de Kroon, #oral
met haaren Neef Tarquyn, den Hovaar niet volgens het recht der erfvolginge, #
digen gebynaamd, nietalleen haaren Ge maar door zoo looze onderneeming, be- #".

## #r.le

wimpeld met de zucht tot de
maal tot de moord haars (2) Vaders, on van
de Vryheyd en den Godsdienſt, doch

pag. 40.

lib.I.cap.7.

der voorwendſel dat hy (3) den Godsdienſt
veranderde, om dus te eerder den Ryks alleen onderſteund en uytgevoerd door 't #VII.
troon te beklimmen, ophitſte, maar ook, geweld zyner wapenen, en de hulp der #

(3) Mr.le

het aangeraaden ſchelmſtuk nu zynde vol misleyde onderdaanen, tot verzaadiging

lib.I. cap.
48.
Ann. Flor.

Noble
tom. VII.

trokken, zich niet ontzag van met haare zyner hooge ſtaatzucht had weeten te ver

dial, II.

karros, onaangezien de paarden ſchichtig zekeren. Gelyk uyt deeze twee ſpot

P23- 44

van 't vermoorde lyk ter zyde weeken, penningen, welke omtrent deezen tyd
over het zelve heen te rennen, om haaren

zyn in 't licht gegeeven, is op te maa
Man wegens zyne bekome waardigheyd te ken.

I. Op de voorzyde van den eerſten leeſt men, rondom het borſtbeeld van Koning Willem,
dit randſchrift:

MAGN vs WIL HEL Mus HENR1cus, PR1 NcE Ps AURANIAE, MAGN.AE
BRIT ANN1 AE TYRAN Nus.
Qqq qq 2
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DE GROOTE WILLEM HENDRIK, PRINS VAN ORA Nj E,
GEWELD E NAAR VAN GROOT BRITTANj E.
Op de rugzyde ziet men hem, in de gedaante van den roſſen Abſalom, met zyn Oranje (1) haair
Noble,,,, aan een boom hangen, terwyl de Hollandſche muylezel vanonder hem doorgaat. Het rand

(1) Mr.le

#"
ial. III.
ſchrift is:
ECCE MAN US ABS AL OM.

pag. I I •

ZIE DE HAND VAN ABS A LO M.

g#k

Zinſpeelende op de geſchiedenis en rampzalige dood van dien weerſpannigen Konings zoon,

XVIII.

welke, ſtaande zyn opſtand tegens zynen Vader David, in het Koningsdal zich een eerteken ter
gedachtenis had opgerecht, 't gene naar zynen naam de hand (2) van Abſalom is genoemd gewor

#

den. En dewyl veelen (3) vaſtſtelden, dat de Prins van Oranje, zich aan de kroon van Engeland

##

verhangen hebbende, nu voortaan in Nederland niet meer het gezag zoude voeren, ſtaat op den

kap.

glet, tom. voorgrond, mids het doorgaan van 't Hollandſche laſtbeeſt, dit opſchrift te leezen:
IV. fol.
642.

GE LUCKIGH HOLLAND.

42

II. De tweede verbeeldt op de eene zyde een veelhoofdig gedrocht, 't gene, naa het vertree
den van 't zwaard en de weegſchaal des Gerechts, door geweld zich van eene Koninglyke kroon
meeſter maakt, waarom in den bovenrand ſtaat:

NUMERO, NON JURE, VALEBAT.
Hr oVER MoGz Doo R 'T GETAL, NIET Door 'T RECHT:
Dat is hy bekwam de Kroon niet volgens het erfrecht, maar door 't groote getal zyner aanhan
geren. In den benedenrand ſtaat voorts:
A NNO NOV I DO M IN I PRIM O.

IN 'T EERSTE JAAR VAN ONZEN NIEUWEN HEER.

###
mIDeel Op de andere zyde ſtaat op eenen ronden bol, daar eene ſlang door heen kruypt , een wange
drochtig beeld, met een dubbel hoofd, wiens eene helft een zwynskop, 't zinnebeeld der wreed

fo

S#" heyd, en de andere helft des nieuwen Konings aanzigt verbeeldt. Met de eene hand houdt het ee
toine vII. ne byl naar den Tour van Londen, waar by ſtaat 1684. het ſterfjaar (*) van den onthoofden Mon
dial III. mouth betekenende: doch de andere houdt eene Kroon naar een Vorſtlyk hof, met het jaar 1689.
# beſtempeld, zynde de tyd (4) wanneer de Prins van Oranje tot de Engelſche kroon wierdt geroe

#!?#pen.
Satº
XIII. P
Y. 1o5.

Het randſchrift is deeze (r) ſpreuk:
-

ILLE CRUCEM, HIC DIA DE MA TULIT.
DIE HEEFT DE GALG, EN DEES DE KROON BEKOMEN.

Naa dceze zoo wonderlyke omkeering niet minder bezorgd was om, met den wel

der Britſche Koningryken, en naadat de ſtand der Vereenigde Geweſten, tegelyk
huyslyke zaaken dier Kroonen eenigermaa- ook dien van geheel Europa te verzekeren.
(6)Reſol. te op eenen vaſten voet geregeld waaren, |Met dat oogmerk droeg hy een-en (8)an- (8) Hon.

#" hadden de Vereenigde Staten, door een dermaal aan beyde de Huyzendenſtaat der #
talryk (6) Gezantſchap, beyde hunne Ma- |buytenlandſche Bondgenooten voor, ten #9. Pas
# fol. jeſteyten wegens haare gelukkige verhef- |eynde zy nu ook op der zelver beſcher

7 Maart

(#) Holl. fing nietalleen laaten begroeten, maarook |ming wilden bedacht zyn: niet twyfelen

#r.
#43.

tegens

Vrankryk een nader Verbond (7) |de of de Engelſche grootmoedigheyd en ge

met Koning Willem geſlooten: welke nu neegenheyd thenwaart zoude thans niet
min
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minder zyn, dan de Nederlandſcheten aan zer onder anderen betuygde in zyn uytge 1689:
zien van Grootbrittanjes verloſſing eertyds geeven verweerſchrift : dat Koning Lode
geweeſt was. Volgens deezen voorſtel wier wyk den erfvyand van den Chriſtelyken (6 ) Merk
(1) Holl.
Merkur.

1689. pag
#33

(2) Holl.
Merk.

1689. pag.
I34

(3) Reſol.
derStaaten
Gener.

Io Ma2rt

1689. tol.
189.

4) Reſol.
der Staat.
Gener.

6 Maart

den zeshonderdduyzend ponden (1) Ster
lings aan de Vereenigde Staaten, in erkente
nis hunner reddinge, en voor de gedraage
ne onkoſten van den laatſten zeetogt, ge
ſchonken, en voorts nog zoodaanige gelden
ingewilligd, dat de nieuwe Koning daardoor

naam tegens hem en 't Ryk niet alleen had 1689. pag:

opgehitſt, maarook nog onlangs den Ottoman-'
niſchen Keyzer het ſluyten van een beleedi

gend Verbond tegens de Chriſtenheyd aange
booden : om den by hen begonnen oorlog, tot
hun beyder voordeel, en de wederherſtelling

in ſtaat was, om den oorlog, dien hy van 't gene de Turken verlooren hadden, on
op hun verzoek tegens Vrankryk (2) ver. derling te helpen voortzetten , onder be
klaarde, benevens de Vereenigde Gewe lofte van geenen Vreede, zonder de toe
ſten te konnen voortzetten. Welke heb ſtemminge des Turkſchen hoff, te zullen
bende hunne uytgeleende krygsbenden uyt maaken. Waarom dan de Franſche kroon
Engeland terug ontfangen, en vyftienhon met recht verdiende, evenals in 't jaar
derdduyzend guldens voor de (3) Legerlas vyftienhonderdvierenveertig , volgens het
ten deezes jaars, mids zy Vrankryk ook eenſtemmig Ryksbeſluyt toenmaals te Spiers
den oorlog (4) aangezegd hadden, inge genomen, althans voor eenen openbaaren
willigd, zich ook ondertuſſchen tegens die vyand niet alleen van 't Ryk, maarook van
(7) Hofſk
Kroon, met den Koning van Spanje, ver de (7) ganſche Chriſtenheyd, zoowel als #

1689.fol.

ſcheydene Vorſten van Duytſchland, ja
den Keyzer zelf, tot het opvatten der
derStaaten
wapenen
hadden verbonden, zulks ieder
Gener.
1o Mey
dier Mogendheden in 't byzonder (5) den
1689.
fol.367. oorlog tegens dat Ryk verklaarde. De Key
I7 I.

de Turken zelfs , gehouden te worden. 1689. pag:

(5) Reſol.

Ook is het om deeze bygebragte redenen,

dat men deeze drie ſcherpe ſpotpennin

gen, gelyk aan de Keyzerlyke verklaaring,
in dit jaar vindt in 't licht gegeeven.

/AMICI-ALGERINI\
AMIII(CI • IBARBARI

%#
AMLICI •

Je

#N

ALGERINiN

I, II en III. Op de voorzyden ziet men in 't verſchiet eenen Chriſten verbranden, en voorwaart
III. Deel.

Rrrrr
"w

den

187.
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1689. den Franſchen Koning voor den troon des Grooten Turks ter aarde leggen, en hem twee ſtok
- beurzen vol gelds aanbieden, om den begonnen oorlog tegens het Chriſtendom ten zymen voor
deele te blyven achtervolgen , waarom zoo in den rand als op den voorgrond ſtaat:
G A L L I A

S U P P L E X.

VIRO IM MORTAL I.

V R A N K R 2 K O O T M O E D I G S M E E K EN D E.
AAN DEN O NS TERVEL2TKEN KEYZER.

De tegenzyden, die geene byzondere verbeelding hebben, voeren dit opſchrift:
AMICUS TURCA, AMICI ALGERINI, AMICI BARBARI,
CHRISTIANO RUM OS OR ET HO STIS.

1689.

VRIEND DER TURKEN, VRIEND DER ALGER rNEN,
VRIEND DER BARBAAREN, HA.ATER EN
VTAND DE R CHRISTENEN. 1689.

Deeze verbittering tegens Vrankryk had ben , alle omgelegene dorpen, vlekken,
ook voornaamelyk haaren oorſprongk gehuchten, huyzen, ſloten, ſteden, en
uyt het opvolgen van eenen voorheen landen tot den grond toe afbranden, en

wydenzyd, onaangezien der zelver deftig
heyd , oudheyd, of de opgaande jammer
kreet der wanhoopige ingezeetenen, alom
verwoeſten. Dus wierdt het Keurvorſtly
ke verblyfſlot te Heydelberg des nachts
(1) Politi- der (1) Vercingetorix onderling tegens van den tweeden van Lentemaand geheel
# Caeſar verbonden, doch tegelyk vreezende aan 't vuur ten beſte gegeeven, en ook
iii boek, tegen de welgeoeffende krygsbenden, en 't eerlang de brand alom in de huyzen van
#. geducht vermoogen des Romeynſchen de burgeren dier ſtad zelve door de Fran
Jui &#f ryks, in 't openveld niet beſtandig te zul çoizen, eer (3)zy daaruyt vertrokken, ge (3)
meer gebruykten doch alte wreeden ſtaats
regel, naar 't voorbeeld der oude Fran
ken. Want die ongeduldige landaardt eertyds het Romeynſche juk van den hals
willende werpen, had zich plegtiglyk on

Holl.

MCTK,

# len weezen, des ook een beſluyt genomen

ſtoken: zulks hier, behalven veele woonin

1689. pag.

Vii cap van zich wel te legeren, alle veldſlagen gen der ingezeetenen, ook het Stadhuys, 218.
****s te vermyden, en, om 't indringen van de groote brug, en verſcheydene molens
Caeſars hongerige leger te beletten, alle door die verſlindende hoofdſtoffe, verteerd
de grenslanden zonder aanzien te ver wierden.

Van Manheym en de veſting

woeſten: zulks niet alleen in Berry, maar Frederiksburg bleef byna niets dan enkele

ook in de andere landſchappen alle de ſteenhoopen over. De ſteden Worms,
dorpen, en meer dan twintig ſteden op Spiers, vanwaar het Kamergericht naar
eencn dag verbrand wierden. Door gely Wetzlar verplaatſt was, midsgaders Fran
ken nood des Franſchen ryks geſchiedde kenthal , Bacherach , Kreutsznach, Wik
thans ten tyde gelyke verwoeſting, doch loch en Smitzheym ondergingen het zelf

alleenlyk met dit onderſcheyd, dat de ou

de noodlot, doch de een met betere uyt

de Franken hunne eygene maar de tegen komſte dan de ander ; mids de een betere

woordigen devyandlyke Landen wydenzyd gelegenheyd dan de ander gehad had om,
vernielden. Want Koning Lodewyk allerwe naa 't vertrek der Franſche brandſtichteren,

gen tegens het groote getal zyner onder nog tydigden voortgang der alvernielende
Iing verbondene vyanden niet beſtandig, en vlamme te ſtuyten. Behalven dat de over
zyn Ryk van de zyde van den Palts zon en onbewoondgebleevene puynhoopen de
(2) Holl der grensſterkten zynde, deed,(2) om het geheugenis dier aangerechte verwoeſtingen
# inbreeken der vyandlyke benden aan dien nog verſcheydene jaaren ſedert den naako
#17. oord te beletten tegens de hiervoor gemelde melingen genoeg vernieuwden , zoo heeft
contbra (*)verbindteniſſen,by'toverleveren der ſte men ook konnen goedvinden daarvan

# 332. den aangegaan, en naa het dierbaarſte uyt de de gedachtenis door deeze penningen te ver
*

zelve den inwoonderen ontvoerd te heb eeuwigen.
I. De

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

V. Boek.

435

1689.
s-

--

" MONUMENTUMTS

ZZ INcENDIARLEcRUDELIN
// TATISADRHENUMA-1689.AGALA
// /

LIS PATRATAE

NE
ATANTO IGNIUMAESTA

\W
l| |

| AccENsos FIDELIUMANIMos | |
VPRoc EskRE PATRIALIRERTATE)
TUENDIS

\N REFRIGESTEREUNQUAM
MEMOR GERMANIA %//
N

PATIATUR.

.

zº

• Je

I. De eerſte verbeeldt op de eene zyde de verwoeſtingen, eertyds door de Turken aan den DO

##

NAU (DANUBIUS)
, en op de andere zyde de brandſtichtingen, thans door de
Franſchen aan den RTN (RHEN US) bedreeven: van welke beyde de Stroomgoden op den

voorgrond gezien worden, houdende iedereenen wimpel, waarop zoowel als in den wederzydſchen
bovenrand te leezen ſtaat:

s

QUAM ATRO CIA GESTA PER TURCAS,
ANNO 1683.
LON GE AT RO CIO RA GESTA PER GALL OS,
ANNO 1689.
HOE VVR EED OOK DE DAAD EN DE R TURKEN

IN 'T JAAR 1683, WAAREN:
NOG ZTN DE DAAD EN DE R FRANSC HEN,
IN 'T JAAR 1689, VEEL WREEDE R.

Voorts leeſt men nog op de dikte des pennings dit Latynſche tweelingdicht:
HAEC GERMANE, TIBI PRAE BENT IN CEN DIA LUMEN:

UT VIDEAS, TALI QUAE SIT IN HOSTE FIDES
DEEZE BRANDSTICHTING EN VERSTREKKEN U, O DUrg
SCHER, TOT EEN LICHT: OP DAZ Gr ZIEN MOOGz,

WAz z'RovWE B r zooD AANIGEN VrAND zr.
II. Op de voorzyde van den tweeden ziet men den Franſchen Faëton den Zonnewagen met
zoo woedenden hoogmoed voortdryven, dat daardoor de onderverbeelde ſteden, landen , en dor
pen, aan den Ryn- en Nekkerſtroom verbrand en verteerd worden. Waarom in den rand deeze
(1) gewyde
den Koninglyken Harpzangdichter geleezen wordt:
(1)vers in
-

#

DUM SUPERBIT IMPIUS IN CEN DITUR PAUPER.
PSAL Mo 1o.

DE GOD LOOZE VERVOLGT HITTIGLTK IN HOOGMOED
D EN EL EN DIGE N. PSAL M 1o.
Rr r rr 2

Og
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Op de tegenzyde, die geene verbeelding heeft, leeſt men dit uytvoerig en opwekkend op
t- ſ'chrift:

MONUMENTUM IN CEN DIAR HAE CRUD ELITATIS,
AD RHENUM ANNO 1689.
A GALLIS PATRATAE,
NE A TAN TO IGN IUM AEST U ACCEN SOS FIDELIUM
ANIMOS PRO CAES ARE,

PATRIA, LIBERTATE TUENDIS,
ME MOR GER MANIA REFRI GESCERE

UN QUAM PATIATUR.
GEDENKTEKEN VAN DE BRANDSTICHTEN DE WREEDHEYD,
DOOR DE FRANSCHEN IN 'T j AA R 1689.
AAN DEN RTIN BEDRE EVEN,
OP DAT DUTTSCHLAND HIE RAAN GEDACHTIG
DE GETROUWE

GE MOE DE REN,

DOOR ZOOG RO OTEN VUURG LO ED ONT STOKEN

OM DEN KEYZER, HET VADERLAND,
EN DE VRTHEYD TE BESCHERMEN,
NOOIT WE DER LAATE VERKOEL EN.

Gelyk deeze aan den Ryn bedreeve by de veertien jaaren geduurd hadden, al
wreedheyd nietalleen de belanghebbende daar waaren begonnen. Met veel yvers
Vorſten des Duytſchen Ryks, maarook queet zich dees Staatſche Afgezant, om

alle de overige Bondgenooten zeer krach
tig opwekte, om tot gemeene verdeediging
de wapenen tegen het brandſtichtende
Vrankryk te naadruklyker op te vatten,

met de medehulpe der andere Vorſtlyke
Staatsdienaaren de dagelyks voorkomende

oneffenheden uyt den weg te ruymen:
invoege de nog openſtaande verſchillen

zoo was ook de bekommering der Veree totzooverre wierden bygelegd, dat eyn
1) Holl.
erkur.

1689. pag.
2O5

nigde Geweſten wegens de Holſteynſche delyk , den negenentwintigſten (4) van (i)Holl.
geſchillen, (r) welke tuſſchen dien Her Zomermaand, de Deenſche Afgezanten Merk. .
tog en den Koning van Deenemarke ont

een ontwerp overgaaven, 't gene naa eene # *

ſtaan waaren, thans tegrooter; uyt vreeze kleyne daarin gemaakte verandering, door

dat daaruyt in 't Noorde zwaardere onluſten de Holſteynſche Gezanten als voldoende

mogtenſpruyten, ja zelf een naadeelig oor wierdt aangenomen, en aldus zoo zorge
logsvuur ontſtoken, en aldus de hulpben lyk (5) geſchil tuſſchen den Koning van
den der Keurvorſten van Brandenburg,
(2) Holl. Saxen, (2) en andere in dien oord belang
Merk.
hebbende Vorſten, meerendeels terugge
168o. pag. houden worden, in plaatſe van met de
297e
zelve, volgens den inhoud der gemaakte
Verbonden, den gemeenen vyand gelyker
hand te bevechten.

) Reſol.
er Staat.
Gener.

Dierhalven zonden

Deenemarke en den Hertog van Holſteyn

5) Reſol,
erStaaten

gottorp, tot geen kleyn genoegen van #
den laatſten, door de tuſſchenkomſt van #on
den Heer Heemskerk , vereffend. Zulks °49

die Hertog den Staatſchen Afgezant met

eenen gouden Drinkbeker, (6) bezet met #
edel geſteente, beſchonk, temeer mids #"

de Vereenigde Staaten, tot voorkoming de
op zich
Maart,
eenVereenigde
vierde deelGeweſten
te (7) betaalen
vannaamen
't gene 2#
fol.
dier gevreesde onheylen , den Heer (3)
van Heemskerk uyt hunnen naam tot by Holſteyn van de Deenſche kroon op de (#Reſol:
wooning der onderhandelingen, naar Al afgeſtaane Ampten Femeren, Steynhorſt, en #"
tona: welke ſedert meer dan een jaar her Frensbuttel had te eyſchen. Invoege niet 6 Febr.

waart, onder de bemiddeling zyner Key zonder reden de gedachtenis van dit Verdrag, #.
zerlyke Majeſteyt , en der Keurvorſten mids het groote voordeel, dat de gemeene
-

van Brandenburg en Saxen, tot her veref. zaak daaruyt ſtondt te trekken, op deeze

fenen der zweevende geſchillen, die nu twee gedenkpenningen bewaard wordt.
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I. Op de voorzyde van den eerſten houden twee geſtrengelde rechter handen, onder eene Vorſte
lyke kroon, twee palmtakken. In den rand leeſt men dit omſchrift:
SIC PRIDEM AVULSAE REDEUNT IN FOED ERA
DEXTRAE.

A L DUS KOMEN DE VOOR LANG VAN EEN GESCHETD ENE
RECHTER

HAND EN WE D ER IN ONDERL ING
VERBO NVD,

De rugzyde heeft geene verbeelding, maar is met dit langwylige opſchrift beſtempeld,
O

POST XIV AN NORUM TAE DIA,

ET BREVE FORTUNAE LUDENTIS INTERSCENIUM,
DEI OP TIMI MAx1 M1 MUN ERE,

-

€ ,

AUGUSTISSIM I CAES ARIS,

ELECTORUMQUE SAXoN1 AE ET BRAND EN B u Ro1
FELICIBUS AUS PIC IIS,

LEGATO RUMQUE OPERA,

REGEM INTER DUCEMQUE CONCORDIA PROCURATA.
AN No MDCLXXXIX: D1E XX JUNII.
NAA VEERTIEN JAAR EN VERDRIETS
EN EEN E KORTE TUS SC HEN POOS VAN HET"
SPEELENDE GELUK,

IS DOOR DE GUNST DES ZEER GOED EN EN GROOTENV GODS,
ONDER HET GELUKKIG BELE YD DES DOOR

LUCHTIGSTEN KETZERS,
III. Deel.

SSS SS

-

-

EN/

-

-

-
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EN DEREN
KEURVORSTEN
VAN
SAXEN
BRANDENBURG,
DOOR DE N AR
BEYD
DER EN
GEZAN
TE N,
DE EENDRAGT TUSS CHE N DEN KONING EN
D EN HERTOG HERSTEL D.

IN 'T JAAR 1689. D EN zo. DAG VAN ZOMER MAAND.
II. Twee ſchepen ziet men op het voorſtuk van den tweeden verbeeld: welker een door eenen

-

vervaarlyken wind, der thans beſlechte geſchillen, beſtookt, en tot zinkens toe geſlingerd wordt,
en wier ander, onder het gunſtige geſtarrente deezer herſtelde ruſte, eene bedaarde zee bebouwt,
binnen deezen Latynſchen dichtregel:

ASPERA NOS T ENUERE DIU, NUNC ASTRA SEREN ANT.
LANG HEBBEN ONS DE TEGENSPOED EN OPGE HoUDEN,
MAAR DE STAR REN KLAAR EN NU OP.

Op de voorzyde van eenen vierkanten brandenden altaar, die op het ruggeſtuk in eene bloei

jende landouw verbeeld is, ſtaan, onder eene Vorſtlyke muts, eene C en A, zynde de eerſte let
ters der naamen van Chriſtiaan Aalbert Hertog van Holſteyngottorp, belend men dit opſchrift:
FORT U NAE REDUCI EX VOTO.

MD CLXXXIX: D1E XX JUN 11.
AAN HET NAAR WENSCH WE DER GEKEERDE GELUK TOEGE
. W2TD. DE N 2o DAG VAN ZOMER MAAND : . 1689.

Voorts leeſt men nog, boven den altaar, in den rand deezen Latynſchen dichtregel tot omſchrift:
5,

-

MENS PIA, MENS SUMMO VICTIMA GRATA DEO.
EEN GOD VRUCHTIG GE MOED IS EENE OFFERHANDE

DEN ALLERHOOGS TEN GOD AANGENAAM.

Geduurende, deeze handelingen in 't | Keyzers (2) en zyner Bongenooten te kie (9Hem.
Noorde, hadden de Vereenigde Staaten
alles laaten vervaardigen, om den veld
togt aan den kant van Brabant tegens
Vrankryk te openen, temeer, dewyl die
Kroon , door 't afzenden van een goed
getal krygsvolks naar Luyk, reeds in
Sprokkelmaand dat Prinsdom gedwongen
(1) Holl had een Verdrag (1) van onzydigheyd

derlanden, verklaarde uyt den naam zyns
Meeſters den oorlog (3) tegens Vrankryk, (3)Holl:

#ng met haar in te gaan, het ſlot zyner Hoofd

welke in dien oord door den Prins van

zen. Naauwelyks was dit zoo gelukkiglyk Merk

uytgevoerd of de Markgraaf van Gaſtanaga,

algemeen Landvoogd der Spaanſche Ne

#
veldtogt , in 't begin van Herfſtmaand, #** 3

vertrok tot het openen van den eerſten
van Bruſſel naar Gent, om met de benden,

# " ſtad te laaten ſpringen, en in het werven Vaudemont vergaderd waaren , den Fran
van drie benden ligtgewapende ruyters te ſchen Bevelhebber Kalvo, die met vyfen
bewilligen. Dierhalven trok de Graaf van twintighonderd van zynen Landaardt de
Flodrof, den tweeden van Grasmaand, opgeworpene veldwallen tot dekking van

met drieduyzend man te voet, alle zyne
onderhoorige ruyterye, vier ſtukken ge
ſchuts en twee mortieren derwaart, eyſch
te, in de voorſtad van Luyk zynde aan
gekomen, tweeduyzend ryksdalers 'sdaags
tot onderhoud zyner benden, en dwong

# pag

Franſch Vlaandre bezet hieldt, vandaar te

jaagen. Dit gelukte, mids hy, niet in
ſtaat zynde om den Spaanſchen Landvoogd
het hoofd te bieden, op des zelven na
dering aanſtonds alle de aan hem betrouw
de verſchanſingen verliet : welke vervol

dierhalven op deeze wyze dat Prinsdom gens op bevel des Spaanſchen Landvoogds

van de voorheen aangegaane verbindtenis geſlecht wierden. Dus ſcheen nu Veurne
met Vrankryk af te ſtaan, en de zyde des met een gewis beleg gedreygd, en den
CCT

2
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eerſten aanſtoot te zullen lyden. Doch leger der Spanjaarden te zullen aangevoch

168 9,

door het onverwacht terug trekken des ten worden : waarom men in dankbaare
Spaanſchen Landvoogds namen de gewee erkentenis, en ter eere des Franſchen Ko
kene Franſchen de verlaatene legerplaatſen nings , deezen gedenkpenning gemaakt
aanſtonds weder in bezit,

# in 't

(1) Holl.

vindt ; wegens dat zyne verleende be

Merkur.

kort (1) de door den Spanjaard geſlechte ſcherming in ſtaat was geweeſt , om

1689. pag.

werken , en wierdt dus Veurne van de

#

vreeze verloſt, van door het ingedrongen

CIl,

18o,

van dat dreygende gevaar te verloſ:
t

-

Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, waarmede de voorzyde beſtempeld is, leeſt men
deezen tytel tot randſchrift:
LUDO VICUS MAGNUS, REx CHRISTIAN ISS 1 M Us.

LODE WYK DE GROO2'E, ALLERCHRISTEL rKS TE KONING.
Herkules houdt, op de tegenzyde, met de eene handzyne knots, en met de andere het wapen
ſchild van het gedreygde Veurne, onder dit randſchrift:

TUTI, QUOS SERVAT.
VETLIG Z2 N ZE, DIE Hr BE WAART:
Wie nu deeze veyligheyd genooten heeft, en den tyd wanneer, geeft dit opſchrift van den
voorgrond te kennen:
FUR NA E, 1689.
VEURNE. 1689.

Om de zelfde reden, waarom de Spaan
ſche Landvoogd, naa 't ſlechten van der
Franſchen veldwallen, en zonder iets by
de hand te vatten, tegens verwachting te
rugtrok, had ook het Staatſche leger, waar

hadden doen vallen, zoo hadden ook de

Vereenigde Geweſten, met de hulpe der
Brandenburgſche en Munſterſche krygs

benden het zuyveren van dat Keurvorſten
dom op zich genomen ; om, door 't ver
over de Graaf van Waldek het bevel voer jaagen der Franſche en Furſtenbergſche
de, ſtaande die geheele veldtogt, niets van krygsknechten, den door den Paus althans
belang ondernomen ; mids men beſlooten beveſtigden Biſſchop in 't vreedzaame be
had in Nederland alleen verweerender wy zit der aan hem opgedraagene Keurlanden

ze te oorloogen, om in 't Keurvorſten te ſtellen, en handhaaven. Tot de uytvoe
dom Keulen den veldtogt met des temeer
gewelds te openen. Want gelyk de Ko
ning van Vrankryk den oorlog aan hunne
Hoogmoogendheden wel voornaamelyk
(2) Holl. verklaard (2) had, ter oorzaake zy de ge
Merkur.
1688. pag. daane verkiezing van 't gemelde Keurvor
I97.

ring van dat voorneemen waaren de Bran

denburgers tydig in beweeging, en kreegen
drie (3) Franſche benden by Ordinge zoo (3)
Holl!
Merk.
gevoelige neep, dat die Landaardt het ſtede 1689. Pagt
ken Nuys, en andere geringe plaatsjes van zog en
dien oord inruymde. Rynberk zelf gaf*

ſtendom, ten naadeele van den Kardinaal zich , den veertienden van Bloeimaand ,

van Furſtenberg, op den Prins van Beyere onder billyke voorwaarden over: invoege
Sssss 2.

tWCG
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1689. twee dagen daarnaa zeshonderdtachtig ſol dagen verloopen waaren, zag men de be
- daaten, zoo Hollanders als Brandenbur gonnene werken zoodaanig gevorderd,
44o.

(1) Holl. gers, in die ſtad (1) ter bezettinge wier dat de Stedevoogd Marcognet, den (2) #".

# den gezonden. Keyzerswaart, 't gen#ſe

zesentwintigſten dier zelfde maand, het 1689, pag.
Verdrag der overgaave tekende. Dus *13

# * dert het overgaan van Nuys was ingeſloo
ten gehouden, wierdt ſtraks hierop bele wierdt die ſtad den Bondgenooten in
gerd ; ja de Keurvorſt van Brandenburg geruymd, het bevel over de Staatſche

) Reſol. .
kwam, den eenentwintigſten van Zo en Brandenburgſche bezettelingen (3) erStaaten
om
ſtad;
mermaand, in perſoon voor die
den Generaal Schoning opgedraagen, en Gener.
de begonne aanvechtingen door zyne te ter gedachtenis van dit eerſte beko
genwoordigheyd met des temeer naadruks men voordeel dit gedenkpenningtje ge 6o7.

te doen voortzetten.

En waarlyk eer vyf

IIlUIlt.

Rondom het geharnaſte borſtbeeld van den Brandenburgſchen Vorſt leeſt men, in den rand der
voorzyde, deeze tytels:
FRIDER 1 c Us III, DE 1 GRAT 1 A MA R CH 1 o BRAND EN B UR G1,
SAc R1 RoMANI IM PER 11 AR CHICAM E RAR I Us,
ET ELE cT o R.

FREDERIK DE III, DOOR GODS GE NA DE MARKGRAAF VAN
BRANDENBURG, AARTS KAMER HEER, EN KEURVORST
VAN 'T HETLIGE ROOMSCHE

RY K.

Op de tegenzyde wordt de gewonne ſtad, evenals ook de wyze hoe ze door 't inwerpen van
bomben was in brand geſchooten, en tot de overgaaf gedwongen, verbeeld. Voorts leeſt men,

zoo op eenen bovengeſtelden wimpel als op den voorgrond:
PRIMAS DAT CAESAR 1S INSULA LAUROS,
EXPUG NATA

KETZERSWAART, DEN

# JUN11: 1689.

# VAN ZOMERMAAND, 1689, GE

WONNEN, VERSCHAFT DE EESTE ZEE GE LAUWERS.

Naa 't winnen deezer ſtad, begaf zich dwingen. Tot dat eynde wierdt in de
de Keurvorſt van Brandenburg, den der Overrynſche ſchans, die den elfden door
den van Hooimaand, naar Nuys, en deed, den Luytenantgeneraal Barfus was over
(4) Holl. zoo door (4) zyne eygene als de hulp weldigd, eene hoofdbeukery van honderd
M#k. benden der Vereenigde Geweſten, de Keur metaale ſtukken, midsgaders een ketel van

#** vorſtlyke Verblyfſtad Bon berennen, wel

zesenveertig vuurmortieren en vier (5) hau-

(5) Holl.

ke aan den Zuydoever des Ryns, en vier bitſen vervaardigd, en omtrent acht uuren Merkur.

mylen boven Keulen is gelegen: en dewyl
t.

des avonds van den veertienden met zoo #****

over de zesduyzend Françoizen , zynde verwoed gedonder daaruyt vuurgegeeven,
binnen de ſtad in be dat alles op zynen grondſlag ſtondt te ſchud
de bloem huns
zetting lagen, beſloot men de zelve, den, en door 't geweldig gedreun een goed
door 't inwerpen van bomben, granaaten, gedeelte des muurs langs den waterkant
en andere vuurwerken, tot de overgaaf te inſtortte. De ſtad en 't Keurvorſtlyke ſlot

"#

ſton

H IS TO RIP EN N IN GE N.
ſtonden dierhalven naa verloop van een nen bezorgen.
half uur aan verſcheydene oorden in vollen
brand, en maakten de geſprongene bom
ben alom onder de gebouwen dier ſtad eer
lang zoo algemeene nederlaag, dat weynige
van 'den voortſlaanden brand en de yſlyke
verwoeſting vrygingen. De Stedevoogd
echter, zich des weynig bekreunende, hieldt
de inwoonderen in toom, en, om het inge
worpen vuur te ontwyken, zich met zy
ne manſchap in de buytenwerken, of in de
gewelffels en kelders dier ſtad. Invoege

V. Boek.
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De laatſte voorwaar was 1689.

in de vuurigheyd zyner jeugd, en , zyn-

-

de door zyn huuwelyk des Keyzers (2)#
Schoonzoon , dus aan den Huyze van tafel,

Ooſtenryk ten naauwſte verknocht , en t(3) Holl.
-

-

had reeds in den tegenwoordigen (3) Merk.

Turkſchen oorlog, evenals zyn Grootva- #* "g.
der voorheen in den Boheemſchen kryg, "
(*) II. Deel
gelyk hiervoor gemeld (*) is , by al fol.
131.
de werreld eenen onſtervelyken roem, en
de verdiende hoogachtinge zyner krygs
deugden verkreegen. Invoege menthans,

de belegeraars, naa verloop van eenige da den zelven niet te onrechte als een en ande

gen, ziende de aangevange bombardeering ren Theſeus op deezen penning aanzag:
onbequaam, om de in den krygverouder als welke niet om 't geweldig aanranden
de ſoldaaten zooras tot de overgaave der van Hippodamia, Bruyd (4) van zynen #dit
hen aanbetrouwde ſtad te brengen , Cyn vriend Pirithous, maar wegens de voorbe- #.
delyk beſlooten vooreerſt de plaats be ſchreeve verwoeſting van Duytſchland V io &
rend te houden, om die vervolgens or aan den Franſchen Eurytus zyne welver- **
dentlyk te belegeren, en ondertuſſchen diende ſtraf, geduurende dees veldtogt,
in ſtaat te zyn om den verzochten onder zoo tot de herſtelling van den Hertog
# ſtand van zesduyzend man, (1) tot de van Lotteringe in zyne ontnomene erflan
1689 pag uytvoering van gewigtiger aanſlagen aan den, als de wraakoefening van den be
215.
den Hertog van Lotteringe, en de Keur leedigden Keurvorſt van Ments, ſtondt te
vorſten van Saxen , en Beyere, te kon verſchaffen.

Het ſierlyk gehelmde borſtbeeld zyner Doorluchtigheyd, welke den elfden van Hooimaand (5) Hubn;
des (f)jaars zeſtienhonderdtweeënzeſtig gebooren was, ſtaat op de voorzyde , binnen dit rand- geſlacht,
ſchrift:

tafel. 134.

MAXIMILIAN Us EMANUEL, ELECTOR BAVARIAE.
MAXIMILIAAN EMANUEL, KEURVORST
VAN BETERE.

Op de tegenzyde is hy als Theſeus verbeeld, welke, hebbende het Beyerſche ſchild aan zynen

6 Ovidil
(6)
Metam.

ſlinkeren arm, met eene ſpeer den Theſſaliſchen Eurytus, zynde half menſch half paard, door- # #i.
ſtoot, onder deeze (6) ſpreuk van den Fabeldichter:

-

-

V. 228 &
2.29.

QUI, ME VIVENTE, LACESS AS
PIRIT HOUM, VIOLESQUE DUOS?

HoE DURFT Gr, B r MrN LE E VEN, PE RIT HOUS
AAN RAND EN, EN DUS TWEE ON TE ER EN?

(7) Ovidii
Metam.

lib. XI

y. 20%. .

Pirithous was Ixions (7) Zoon, en de halsvriend (8) van Theſeus, welke onderling waaren

#se

overeengekomen geene Vrouw, dan die van Jupiter,
het hoofd der Goden afkomſtig was,zul
te #CEvil,
T tt t t
111. Deel.
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1689. zullen trouwen, en die dus alhier den Hertog van Lotteringe betekent ; welke , gelyk

ZEEn Beyere gene Dochter,

# had.

zoo ook eene (1) Zuſter des Keyzers, het hoofd der Vorſten, tot Vrouw
Voorts ſtaat op den voorgrond:

taf. 281.

THESEUS BAVARICUS. 1689.
DE BE TERSCHE THESE US. 1689.

Dees Keurvorſt, die met den aanvang Keyzerſchen eene by Hocheym over den
zelven ſtroom, en eene by Biberich over
den Ryn. De Keurvorſt van Saxen zelf,
welke voor zes jaaren met weêrgaalooze
dapperheyd het ondernomen beleg der
Turken voor Wenen opgeſlaagen, en in 't
gebied ſtaande krygsvolken voor Ments, voorgaande den voortgang van den onver
't gene reeds vier dagen vroeger door wachten inval der Franſche krygsvolken
cenige Duytſche benden, onder het be nog tydig geſtuyt had, was niet tevreede
leyd van den Hertog van Lotteringe was met deeze zyne hulpbenden ten dienſte des
berend, gelyk die manſchap weder met Ryks naar den Ryn te zenden, maar had
drie Saxiſche regementen te voet 's daags zich, om den veldtogt perſoonlyk by te
daaraan was verſterkt geworden. Want woonen , reeds den zesden van Zomer
terwyl de Keyzerlyke Krygsvolken te maand te Frankfort (4) vervoegd, en (3) Holl.
Koblents over den Ryn toogen, waaren was met beyden zyne Zoonen Johan Jo- #
de
Saxen zachtjes (2) naar den kant van ris, en Frederik Auguſtus verzeld, om 215.
(2) Holl.
Merk.
Guſtaafsberg getrokken, en, zynde zy hen van jongs af onder zyn opzigt in de
1689. pag.
ſedert, zoo met ligte vaartuygen als zwaa krygskunde afgericht te maaken , door
21 5.
re ſchepen, ook over dienſtroom ge zyn voorbeeld tot eene recht Vorſtlyke
raakt, ſloegen zich in de afgeſtooke le dapperheyd op te wekken, en met een
gerplaats voor het berende Ments neder, onbelemmerd gezigt tegens de branden
(3) Holl. en eerlang eene ſchipbrug, tot openhou de ſtraalen der Franſche oorlogszonne

des Franſchen krygs zich voor de belan
gen des Ryks had verklaard, en dus nu
al eene wyl de bezetting van Philipsburg
ingeſlooten gehouden, kwam den twin
tigſten van Hooimaand met de onder zyn

Merkur.

1689. pag.
216.

ding der gemeenſchap, omtrent (3) Weys vannaby te leeren opzien: gelyk dit ge
ſenau over den Mayn , evenals ook de denkpenningtje beveſtigt.

De geharnaſte beeldenis van den te veld gerukten Keurvorſt van Saxen ſtaat op de voorzyde,
omringd met het randſchrift deezer tytelen:

JOHAN NEs GEORGI Us III, DE 1 GRAT 1 A DUX SAXoN1 AE,
JULIA C1, CL 1v1AE, MoN T 1 U M, AN GR 1 AE ET

WEst PH ALIAE, ELEct oR.
JOHAN JO R IS DE III, DOOR GODS GE NA DE HERTOG

VAN SAXEN, GULIK, KLEEF, BERG, ANG RE
EN WESTFAA LE ; KEURVORST:

(*) II. Deel
fol. 64.

Uyt wat hoofde hy deeze tytels van Gulik, Kleef, en Berg voert, is (*) hiervoor aange
weezen; des zal genoeg zyn hier aan te merken, dat men op de dikte des rands nog in 't ronde dit
omſchrift leeſt:

UTRUMQUE PRINCIPEM MO GUNTUM MILI
TATUM DUCENS: ANNO 1689.
BEYE

H Is To RIPE N N IN GE N.

v. Boek.
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BErD EN DE PRINS EN NAAR ME wrs zor D EN KRrgs
DIENST AANVOER EN DE: IN 'T JAAR 1689.
-

Wier oudſte, welke den achttienden van Wynmaand des jaars zeſtienhonderdachtenzeſtig ge
booren was, zynen Vader wel , in 't jaar zeſtienhonderdeenennegentig, in de Keurvorſtlyke .
waardigheyd opvolgde, doch ook , mids hy geene (1) kinderen, by zyne Gemaalin Eleonora (1) Hubn.
Dochter van den Hertog Johan Joris van Eyzenach geteeld, achterliet, de zelve aan zynen jon- geſlachtk:
geren Broeder, den tegenwoordigen Koning van Poolen, van wien wy naamaals zullen ſpreeken, tafel. 157,
door zyn ontydig overlyden, den vierentwinti gſten van Grasmaand drie jaaren daarnaa, over
liet.

N
*,

-

-

-

Op de tegenzyde ziet men de twee Jonge Saxiſche Arenden, op het voorbeeld, en onder de aan
voering van den Ouden, de blaakende Franſche Zon naderen, en met ongeſlootene oogen van
naby beſchouwen, waarop dit randſchrift zinſpeelt:
---- --

-

INTREPIDE INTUITURos.
ZULL EN DE HAAR ONVERSAAGD AANSCHOUWEN.
w

Deeze Prinſen naamen benevens hunnen kerk te handhaaven, doch de welgemoede ,

.

Vader, en den Keurvorſt van Beyere, hun bezetting ſtortte (5) op den vyand in, # #
(2) verblyf te Weyſſenau , en woonden
ſteeds in 't vervolg met veel opmerkinge
alle de Krygsraaden by , in welke onder
anderen , naadat de aangevangene om
ſchanſingen voltrokken waaren , eynde
lyk wierdt vaſtgeſteld, dat de Hertog van
Lotteringe van den eenen, en de Keur
vorſten van den anderen kant, en dus ge
zamentlyk van twee zyden, door hunne
onderhoorige benden, de aanvechtingen

verſloeg dien op haare beurt, en nood- #g.
zaakte hem, door't doen van eene gelyke 2.18:
tegenweer aan andere oorden, niet zon

der groot verlies der onbezonnene aanval
leren, onverrichter zaake weder af te

trekken.

Over zoo gewenſcht nieuws

vierde het Duytſche leger voor Ments,
'tgene, daardoor nu meer gemoedigd, de

loopgraaven hierentuſſchen tot digraan den
voet desbedekten wegs had voortgezet: in

tegens de berende ſtad zouden laaten aan voege op den zelven eerlang de algemeene
leggen. Deeze wierden den eenentwin ſtorm geſchiedde. Heftig en bloedig (6) (6) Holi.
tigſten begonnen, en onder het opzigt was dit gevecht, zoo door den kloeken #g,
van drie zoo uytmuntende Legerhoofden, tegenſtand der verweerderen als de nog- #
onaangezien het ſterk ſchieten en de dap grootere hardnekkigheyd der aanvallercn;

pere wederſtand der belegerden, dagelyks welke dus alle hinderpaalen voorbyſtree
verbeterd (3) en uytgebreyd. De Fran vende, cyndelyk zeer roemryk den be
çoizen in dien oord te zwak om het beleg dekten weg vermeeſterden. Hierop volg
geweldigerhand op te ſlaan, en echter de binnen weynige dagen dat de beleger
de aangelegenheyd dier plaatſe kennende, den , mids gebrek aan buskruyd , om te
zochten

#

de benaauwde ſtad handelen wegens de overgaave van Ments

door 't maaken van eene afwending, te de trommel roerden: zulks het Verdra
behouden. Tot dat eynde trok de Maar deswegen, den negenden (7) van Herfſt- () Holl.
ſchalk van Duras, met eenige ſamenge maand wierdt getroffen. De gedachtenis #es
trokkene Franſche benden, doch zonder

van dit zonderlinge voordeel der gemeene 226.

zwaar geſchut by zich te hebben, den
vierden van Oogſtmaand voor 't verbrande
(4) Heydelberg: 't gene hy onaangezien

zaake, waarvan door eenen Renboode

van den Poſtmeeſter Groelard (8) te Maa- #
ſtricht
de eerſte
tyding
gezonden,
en ſe. Gener,
dert door
den Heer
Camprich,
Buytenge#t

het den zelfden dag duyzend ſoldaaten tot
bezetting, en ſedert nog tweeduyzendan woonen Afgezant desKeyzers, (9) aan de ##
deren ontfangen had, den zevenden liet Vereenigde Staaten kennisgegeeven wierdt, #
beſtormen. Etlyken der voorbaarigſte vindt men op de volgende penningen be-Gener.
24 Sept.
aanvallers drongen wel door tot in de op waard , welke het zy in Duytſchland, 1689. fol,
e

-

-

-

perſtad, en poogden zich in de Sint Jans het zy elders, in dit jaar gemunt zyn.
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I. Op de voorzyde van den eerſten is de gekroonde Keyzerlyke Arend, die met den eenen
klaauw eenen ſchepter, en met den anderen eenen blooten degen voert, en op de tegenzyde zeer
uytvoerig het belegeren en bombardeeren der thans gewonne ſtad verbeeld, binnen dit randſchrift
op de eene en andere zyde:
PLUS ULTRA GERMAN ORUM VIRTUTIBUS RESTI

TUENDO, PORTA SPEI APERTA.

MET HET NO GVERDER DOOR DE DAP PER HE YD DER

DUYTSCHEN TE HERSTELLEN, IS DE DEURE
D ER HOOP E GE OP EN D.

Zinſpeelende op de krygsdeugd der oude Duytſche volken ten tyde van Keyzer Karel den V;
welke NOG VERDER tot zinſpreuk gehad, en in den aanvang der zeſtiende eeuwe gebloeid
heeft. Voorts ſtaat op den voorgrond der tegenzyde:
MOGUNTIA RECEPTA. MD CLXXXVIIII.
MENTS HE RWO NNE NV.

1689.
II. De

Geº
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II. De Franſche Zonnemenner wordt, op de eene zyde van den tweeden, door den Duytſchen I 689.
Adelaar uyt zynen wagen geblixemd, onder deeze (1) ſpreuk:

(1) Ovidii
Metam,
lib. II.

#.

COM PES CET IG NIBUS IGNES.
HT ZAL HET VUUR DOOR 'T VUUR STUYTEN. .

-

Zinſpeelende op de ſchrikkelyke brandſtichtingen, door de Franſchen in den aanvang deezes
jaars in 't Ryk aangerecht, waarom in den benedenrand ſtaat:
V.

IN CEN DIT QUACUN QUE IN CEDIT.
HY STICHT A LOM BRAND, WAAR Hr
O OK DOOR TREKT.

Onder eenen zeegekrans, met twee bazuynen kruyswyze doorreegen, leeſt men op de andere
zyde:

-

VICTRICIBUS CAESAR 1 s ET CONFO ED ERA To R U M ARMIS,
FIN ES GERMAN IAE
A FOEDIFR AGO RU M U SUR PATORUM GALLORUM
TY RAN N IDE VIND ICAN TUR.
ANN o MD CLXXXIX.

-

-

DE GRENZEN VAN DUYTSCHLAND

WORDEN Doo R DE ZEEG HAFTIGE WAPEN EN DES KEYZERS
EN DER BOND GE NOO TEN,
WAN DE GE WEL DE NAART D ER FRANSCHE

VERBOND BREE KEREN

EN oN RECHTVAARDIGE B Ez IſrTEREN
VERLOST IN 'T JAAR 1689.

Voorts is nog eene verſlenſte leliſtruyk wat nederwaart, nevens deeze ſpreuk , ver
beeld:

NON SEMPER LILIA FLOR EN T.

NIET AL TrD BLOEIj EN DE LELIËN.
III. Welke voorzyde ook wel met eene andere tegenzyde gepaard, verbeeldende
vuur aangetaſte ſtad Ments, gevonden wordt, nevens dit rand- en opſchrift:

de met

MOGUNTIACUM, GALLORUM, FRAUDE ER EPTUM,
VIRTUS GERMAN ORUM RESTITU IT. AN No 1689.

MENTS, DOOR 'T BEDROG DER

FRANgorzen

WEG

GENOMEN, HERSTELT DE DAPPER HETD

DER DUrz sc H EN IN 'T JAAR 1689.

IV. De vierde beſtaat eensdeels uyt de eene zyde van den tweeden, andersdeels ook uyt die

van denderden, en vereyſcht dierhalven geen byzondere beſchryving.
III. Deel.
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(NHTE V. Rondom het gelaurierde borſtbeeld van Keyzer Leopold, welke thans tot zyne derde Ge
# maalin Eleonora Magdalena, Dochter van den Paltsgraaf (1) Philips Willem van Nieuburg had,
tafel. 31

leeſt men in den rand der voorzyde van den laatſten:

LEoPoLDUs MAGNUS, ROMA No Run IMPERA tor,
PAT ER PAT RIAE.

LEOPOLD DE GRO OTE, ROOMSCH KETZER,
VADER DES

VADERLAN DS.

De door't vuur gedwonge ſtad, onder een rad zynde haar wapen, is op de tegenzyde, verzeld
van deeze ſpreuk, verbeeld:
FORTUNA RED UX.

-

HET GEL UK WE DER GE KEER D.

En vermids dees zin dus alleen geheel duyſter is, leeſt men voorts op den voorgrond, tot meer
dere opheldering:

MOGUNTIA RECEPTA. MDCLXXXIX.

DIE E SEPTEMB R1s.
MEN rs HERWONNEN 1689: D EN # DAG

VAN HERFSTMAAND.
Volgens het geſloote Verdrag geſchiedde gehouden wierdt. By welke gelegenheyd
de uyttogt der Franſche bezettinge, den de Domheer van Bubenheym in de Hoofd

en Hou. elfden van Herfſtmaand, ten zeven (2) kerke eene ſtaatlyke Mis deed, en den
Merk

#"

uuren 's morgens, met vliegende vendels, Ambrioſiaanſchen lofzang ophefte : welke
ſlaande trommels, en de verdere tekenen de Hertog van Lotteringe, en de Keur

van eere, nog omtrent zesduyzend man vorſten (4) van Beijere en Saxen bywoon-

-

ſterk, en medevoerende, benevens haare

den , aan wier beleyd en dapperheyd het #

akkaadje en geweer, zes metaalen ſtuk
#
geſchuts en vier mortieren, om onder

dwingen van zoo aanzienlyke ſtad wel 1689. pag.

byzonderlyk moeſt toegeſchreeven wor- **

de hoede van tienduyzend Keyzerſchen den. Wat den laatſtgemelden aanbelangt,

langs den kortſten weg naar Landau geleyd gelyk zyne krygsbenden in't voortzetten
te worden. De Stedevoogd d'Uxelles der aanvechtingen eene ongemeene vaar
nam , by 't doen deezes uyttogts, van digheyd betoond, en by 't beſtormen van
den Hertog van Lotteringe, de Keurvorſten den bedekten weg den vyand alom uyt de
Gº Hom. van Beijere en (3)Saxen, en de voornaam aangetaſte werken met eene weêrgalooze
Merk

ſte Hoofdbevelhebbers, op eene zeer ver orde, en dapperheyd, (5) verjaagd had-

#*** pligtende wyze afſcheyd. De talrykheyd

den ,

zoo heeft men zich ook niet te

-

#

der bezettelingen was oorzaak dat de ſtad verwonderen, dat tot lof van den Vorſt 1689 pag.
eerſt ten drie uuren naa den middag door zelven , onder wiens beleyd en door ***
de Franſchen ten volle ontruymd was, wiens benden dit verricht zy , dee
waarin duyzend Duytſchers door de Alt ze penningen wegens het veroveren van
munſterpoort ter bezettinge trokken en zoo gewigtige ſtad gemaakt zyn gewor

's daags daaraan eene plegtig Dankfeeſt

den.
,

'

-
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I. Het geharnaſte borſtbeeld van den Keurvorſt van Saxen ſtaat op de voorzyde van den eerſten,
binnen den zoom deezes tytels:
JOHAN NEs GEORGI Us III, DEI GRAT 1A
ELECToR
SAXoN IAE.
- -

-

-

-

-

-

-

Jo HAN Jo RIS DE III, Doo R GoDs GENADE
KEURVORST VAN SAXEN.

Onder deeze beeldenis leeſt men voorts nog in den benedenrand deeze ſpreuk:
PREssIs sUG CURRERE FAs EST.
Hez Is BETAAME LYK DEN oNDERDRUKTEN
TE HULPE TE KOMEN.

Het belegerde Ments is op de tegenzyde, binnen dit op- en omſchrift, verbeeld:
VV V v V 2

MO

,
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MO GUNTIACUM, GALLORUM FRAUDE EREPTUM,
VIRTUS GER MANORUM REST IT UIT.
ANN o 1689.

-

MENTS, DOOR 'T BEDROG DER FRANS CHE N GENOMEN,
HERSTELT DE DAPPER HETD DER DUrTSCHEN.
IN 'T JAAR 1689.

(1) vers6.

Eyndelyk is de dikte of rand des pennings nog beſtempeld (1) met deeze gewyde ſpreuk:
TEMPUS ULTION IS EST A DO MINO, VICISSITU DIN EM
IPSE TRIBUET EI. J ER EM 1 AE f1.
DIT IS DE TYD DER WRA A KE DES HEEREN, DIE HAAR

DE VERDIENS TE BETAALT 5 ER EMIA 51.
II. De eene zyde van den tweeden is wederom met het geharnaſte borſtbeeld van den zelfden
Keurvorſt, binnen deezen tytel, beſtempeld:
JOHANNEs GEORG I Us III, DE 1 GRAT 1A DUX
SAXoN IAE.

jO HAN JORIS DE III, DOOR GODS GENADE
HERTOG VAN SAXEN.

(2) Ovidii
De moordenaar en roover Kakus is met zyne brandſtichtende fakkel voor zyn hol aan den
# voet van den berg Aventyn in 't verſchiet, op de andere zyde, verbeeld, welke, hebbende (2)

y.543 & Herkules twee oſſen ontroofd, en in zyn hol betrapt zynde, door hem deswegen gedood wierdt:
ſeqq.
welke Herkules daarom ook voorwaart verbeeld is, en den driekoppigen Helhond Cerberus aan
#
houdt; mids hy dat gedrocht (3) insgelyks getemd had. Het bovengeſtelde

# uy#

Herc. fur. Tand1Chr1

y.783 &
ſeqq.

t

alCIUS :

NEC CERBERUS, NEC KAKUS.

NocH CERBERUS, Noc H KAKU's
Met Kakus wordt Vrankryk, met Cerberus de Turkſche Keyzer betekend, welke beyden
de dapperheyd van den Saxiſchen Herkules waaren gewaar geworden: teweeten, gelyk het op
ſchrift van den voorgrond uytlegt,
WENEN VERLOST, EN MENTS IN GENOMEN Z rND E.

VIENNA LIBERATA, MO GUNTIAco OCcu P Ato.
III. Het voorſtuk van den derden, beſtempeld met de beeldeniſſe van den Keurvorſt van Saxen,
voert in den rand deezen tytel:

JOHAN NEs GEORG1us III, DE 1 GRAT 1A
ELECToR SAXoN 1 c Us.

JOHAN JORIS DE III, DOOR GODS GENADE KEUR
VORST VAN SAXEN.

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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Op het ruggeſtuk ziet men eenen wapenſtandaard opgerecht, beſtaande onder anderen uyt een
Franſch vendel, en in den bovenrand deeze ſpreuk geſteld:

1689.

HAEC SUNT NOS TER AMOR.
D EEZE ZTN ONZE BEG EERTE.

Te weeten, de overwinninge, opdat daardoor de Vreede bekomen werde, waarom ook op de

dikte des rands nog deeze ſpreuk geleezen wordt:

NUMEN TUA voTA SECUNDET.
DAT GO D U WE WENSCH EN BEGUNSTIG E.

IV. Het geharnaſte borſtbeeld van den zelfden Keurvorſt is, binnen dit randſchrift, op de
voorzyde van den vierden nogmaals geſteld:
V

/

JOHAN NEs GEORG1 us III, De1 GRAT 1 A DUX SA XoN IAE.
jo HAN Jo R IS DE III, Doo R Go DS GE NA DE HERTOG
VAN SAX EN.

Op de tegenzyde is de Ryngod verbeeld, en dewyl die ſtroom door 't winnen van Ments,
waaraan die ſtad legt, verzekerd was, ſtaat in den bovenrand te leezen:

-

ASSERTO R HEN O.
DE RTNSTROOM VERZEKER D,

V. Binnen het randſchrift deezer tytelen, is de eene zyde van den voorlaatſten wederom met
het geharnaſte borſtbeeld van den zelfden Vorſt beſtempeld:
JOHANNEs GEORG1us III, DE 1 GRAT 1 A DUX SAXoN1 E,

Ju L1 Ac1, CL1v1 /E, MoNT 1u M,

AN G R1 AE ET

WEsT PH AL IAE, EL E cT oR.

jo HAN 5o R Is DE III, Doo R Go DS GE NA DE HERTOG
VAN SAXEN, GULIK, KLEEF, BERG, ANG RE
EN WESTFAAL E ; KEURVORST.

III. Deel

Xxx xx

D
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De andere zyde verbeeldt de aangevochte en gewonne ſtad, vernids in

den, bovenrand

ſtaat:
M - E IN T Z.

M E N T S.'

Eveneens is de rugzyde van den laatſten, welke grooter benevens verſcheydene krygswapenen
wederom de geharnaſte beeldenis van den zelfden Keurvorſt, doch met eene kante das verſierd,
binnen dit randſchrift, op de voorzyde voert:

JOHANNEs GEORG1us III, De 1 GR AT 1 A DUX SAXoN 14e,
Ju L1 A c1, CL1v1AE, ET MoNT 1u M, SAc Rr Ro M AN 1 IM
PER 11 ARc H1 MARE sc H ALL Us ET EL Ec To R.

joHAN Jo R IS DE III, Doo R

cops GE NA DE HER roG VAN

SAXEN , GUL IK, KLEEF, EN BERG , AARTS
MAARSCHALK EN KEUR VO RST VAN 'T
HE YLIGE ROO MS CHE RTK.

Naa 't overgaan deezer ſtad wierden ten , en alom in den bedekten weg wee
ſtraks de opgeſchorte aanvechtingen tegens ken : waarop den negenden, 's avonds
Bon hervat : onaangezien vandaar , den omtrent vyf (3) uuren , de algemeene #".
negenentwintigſten van Oogſtmaand, tot ſtorm zoo door de Brandenburgſche, en 1689, pag.

verſterking van 't Staatſche leger in Brabant Staatſche, als de Munſterſche volken , *31
onder den Graaf van Flodrof, zeven Hol evenals door de Keyzerſchen op het voor

(1)Holl, landſche (1) regementen ondertuſſchen gelegen hoornwerk , wierdt ondernomen.

#, derwaart gezonden waaren. ,,Want dees Dit gevecht was den aanvalleren boven
#** landaardt had benevens de Munſterſchen maate gunſtig, want , behalven den ge
het beleyd eener aanvechtinge, evenals de heelen bedekten weg, vermeeſterden zy
Brandenburgſchen alleen de eer van eene nog het gemelde hoornwerk, een ravelyn,
andere. Den zeſtienden van Herfſtmaand en met een woord alle de overige buyten
wierdenbeyde deeze loopgraaven geopend: werken van dien (4) oord: zulks de Graaf (4) Holl:
de Brandenburgers liepen ter ſlinker hand van Asſelt, Stedevoogd dier ſtad, in den M#k.
1689. pag.
(2) Holl. van den Paffeldorpſchen weg(2) recht naar volgenden morgenſtond de trom liet roe- #
# den Rynhoek dier ſtad, om op de cene ren, om wegens het overgeeven van Bon
#r 3- zyde door dien ſtroom gedekt te zyn , en in onderhandeling te treeden. Dit wierdt
de Staatſche en Munſterſche knechten te toegeſtaan, en door den Keurvorſt van
-

gens de nieuwe aangelegde werken der Brandenburg, in den naam van den Key
Françoizen. En ofwel ieder landaardt, zer, en zyne Bondgenooten, de Veree
tot bewys zyner dapperheyd in het voort nigde Staaten, en den Biſſchop van Mun
zetten der begonne werken om ſtryd ge ſter, den twaalfden van (5) Wynmaand het (s)Holl.

weldig yverde, zoo wierdt echter, ſe ſtad
Verdrag
wegens de En
overgaafdier
Vorſtlyke
#g:
voltrokken.
dewyl zyne
Keur- #.
PaS,
dert de Hertog van Lotteringe met twaalf
duyzend man vanvoor Ments ten onder
ſtand der beleggeren den vierentwintigſten
was aangekomen, nog eene nieuwe aan
vechting aangelegd, om die vanbinnen
hunne krachten nogmeer te doen verdee
len: zulks zy den eerſten van Wynmaand
alle de verafgelegene ſtandplaatſen verlie
n

vorſtlyke Doorluchtigheyd, geduurende
het ganſche beleg, het opperbevel dier on
derneeminge gevoerd had, zoo is 't ook
geen wonder, dat men wegens zoo zon
derling bekomen voordeel, tot des zelven

onſtervelyken lof, de volgende penningen

gemaakt heeft.A

," ' ,
--

-

-

-
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I. Rondom het gelaurierde borſtſtuk van den Keurvorſt, 't gene op de voorzyde zeer ſierlyk
verbeeld is, leeft men in den rand deezen tytcl:

"

, - .

t

FRIDER icus III, DE GRA tiA ELECToR
BRAND EN B u R G 1. ETC:
k

FRED ERAK DE III, Doo R Go DS GE NA DE KEUR VORS z'
--

-

*.

VAN BRAND EN BURG. ENZ:
. . .

.

. .

.

.

,

.

Op de tegenzyde ziet men de gevleugelde Overwinning aan den nedergezeeten Rynſtroom
den Hoed der herkreege Vryheyd toereyken, boven dit opſchrift :
-2

-

i

-

COLoN1 /E TRAJANAE BONNAEQ 9 e VICTORIA. 1689.
OVERWINNING VAN KEYZE RS WAART EN BO N. 1689.

En dewyl daardoor de Franſche en Furſtenbergſche volken uyt het geheele Aartsſticht Keulen
gejaagd waaren, ſtaat nog in den bovenrand te leezen:
Xxx xx z

- -

-

RE

452

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

1689.
REBUS ARCHIEP Is coPA T Us COL o N 1E Ns 1 s RESTITUTIS.
DE ZAAKEN VAN HET AARTSBISDOM
KEUL EN HERSTELD.

II. De eene zyde van den tweeden voert wederom het Keurvorſtlyke borſtbeeld, nevens dit
randſchrift:

FRID ERICUs III, DE 1 GRAT 1A ELECTOR
BRAND EN B U R GI CUs ET C.

FREDERIK DE III, DOOR GODS GE NA DE KEURVORST
AVA N BRANDENBURG

ENZ.

9# welke tot Vader Frederik (1) Willem, en tot Moeder de Prinſes Louize, Dochter van Fre
#" derik Hendrik Prins van Oranje, van wie (*) wy hiervoor gewaagd hebben, gehad heeft. Voorts

taf. 18o.

#n leeſt men in den benedenrand deeze ſpreuk van den Koninglyken Harpzangdichter:
Jol. 2.

CONT ER ES EOS IN VIR GA FERREA.

PSA LM o II. v E Rs U 9.

G r ZULT ZE VERPLETTEREN MET EEN EN TZEREN
SC EP TE R. PSA LM II. VERS 9.

De belegerde ſtad is op de andere zyde verbeeld, wier bovenrand met deeze ſpreuk is be
ſtempeld:
BONO REDIT O MINE BONNA.

-

BON KEERT

WEDER ONDER GOED E

VOORSPELLING E.
-

III. Het geharnaſte borſtbeeld van den gemelden Keurvorſt, welke den eerſten van Hooimaand

(# des jaars zeſtienhonderdzevenenvyftig gebooren, en voorheen met Izabelle Prinſes (2) van Heſſen

#
doch enalthans
van tytel:
Hannover getrouwd was, ſtaat op het voorſtuk van
afel. 18o.
18o kaſſël,
den derden,
in denmet
randSofië
dees Charlotte
verſchillende
tafel.
-

-

FRIDER 1 c Us III, DE 1 GRAT 1 A MA RCH 1o BRAND ENB UR G1 cus,
SAc R1 Ro M AN 1 IM PER 11 AR CHICA ME RAR I Us,
ET ELE cT o R.

FREDERIK DE III, DOOR GODS GE NA DE MARKGRAAF VAN
BRANDENBURG, AARTS KAMER HEER, EN KEURVORS2
VAN 'T HETLIGE ROO MSCHE

RYCK.

Boven de ſtad BONN , die op het ruggeſtuk verbeeld is, houdt de gekroonde Keyzerlyke
Arend eenen wimpel, waarop ſtaat:
-

VICTORIAE BoNAE FELICI.
AAN DE GOEDE EN
-

A-

GELUKKIGE

OVERWINNING.

Of:

AAN DE GELUKKIGE OVERWINNING VAN Bo N.

Zi
1n-r
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Zinſpeelende op den naam der gewonne ſtad, welke BON in de Franſche, en BONA in de 1689.
Latynſche taale is, en in beyden GOED betekent. Op den voorgrond leeſt men voorts
nog:

# OCTo BR is: 1689.

CAPTA

-

GEWONNEN DEN # VAN WrNMAAND: 1689.
IV. In den rand der voorzyde van den vierden leeſt men, rondom het Keurvorſtlyke borſtbeeld,
dit verſchillende randſchrift:

-

FRIDER 1 c us III, De 1 GR AT 1 A MARCH 1o ET
EL ECT o R BRAN DEN B U R G 1 c Us.
-

FREDERIK DE III, DOOR GODS GE NA DE MA R KG RAAF
EN KEUR VO RST VAN BRANDENBURG,

Aan eenen opgerechten zeegeſtandaard ziet men, op de rugzyde, in drie tafereelen de ſteden
KAISERS-WERT, RHEIN BERG, en BONN verbeeld, en op den voet des pen
nings dit opſchrift geſteld:
-

-

A TYRANNIDE GALLorv» LIBERATAE 1689.
VAN DE GEWEL DE NAAR r D ER
VER LosT 1689.

FRANgorzen

V. De vyfde, die van gelyken inhoud als doch kleyner dan de derde is, vereyſcht dierhalven
geen byzondere beſchryving.
©

III. Deel.

Yyyyy

VI.
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.

1689.

vi. en vil. De twee laatſten eyndelyk wier voorzyden mede met het Keurvorſtlyke borſt
beeld zyn beſtempeld, verſchillen onderling in de grootte, doch voeren beyden in den rand dit
omſchrift:
f,

-

FRIDER 1 c Us III, DE 1 GRAT 1 A MAR c H1 o BRAND EN E UR GI cU s;
SACR 1 Ro MAN 1 IM PE R11 AR CHICAM E RAR I Us
ET ELECT o R.

FRED ER IK DE III, DOOR GODS GE NA DE MARKGRAAF VAN
B RAND EN BURG;

AARTS KAMERHEER EN KEURVo RS T

VAN 'T HETLIGE ROOMSCHE R2 K.

##

Op de tegenzyden ziet men, mids het verjaagen der vyandlyke krygsvolken uyt het Aartsſticht
Keulen, den met liſch bekranſten Ryngod in volkome ruſt op zyne waterkruyk leunen, onder

#

pag. 38r. deeze ſpreuk, naar 't voorbeeld van (1) eenen penning van Keyzer Poſtumus:
SAL US PROVINCIAR U M.

HET HErL DER LANDSCHAPPEN.
Eyndelyk ſtaat nog op de voorgronden dit opſchrift:

INFERron RHENUs LIBERAT vs. 1689.
*

DE BENE DEN RTN VERLOST.

1689.

Volgens het gemaakte Verdrag, moeſt berendorf ; een Staatſch , onder den
de vyandlyke bezetting, twee dagen naa Overſte Berchem , en een Munſterſch,
het tekenen van 't zelve, uyt Bon trekken, onder den Overſte Landsberg, van welke

Gº
Holl en langs den kortſten (2) weg onder een dagelyks een by beurten het bevel voer
Merk.
-

1689. pag.

goed geleyde naar Diedenhove gebragt de.

234.

worden.

-

Aldus was nu het geheele Keulſche

Dierhalven ſchaarden zich alle

Bisdom van Furſtenbergs aanhangeren ge

de Brandenburgſche , Staatſche en Mun
ſterſche regementen, op den vyftienden
van Wynmaand, volgens de beraamde or
de onder de wapenen, en wierden eenige
Hoogbevelhebbers in de ſtad gezonden,

zuyverd : want de Kapittelheeren zyne
begunſtigers waaren reeds in 't begin van
Grasmaand uyt Bon, en hy zelf den ze
venden, onder 't geleyde van zeven - of

achthonderd man , in perſoon naar (5) (5) Holl.
om by den Franſchen Stedevoogd den Straatsburg geweeken, welke eerſtgemel Merk.
1689. pag.

Graaf van Asfelt afſcheyd te neemen : den, als zyne zaak blyvende aankleeven,

2. IO•

G)Holl,
welke , mids gebrek van (3) de noodige in 't vervolg van hunne bedieningen door
Merkur.
-

vrachtwagens niet eer dan ten vyf uuren den in bezit geſtelden Keurvorſt van Keu
237. ' - des naamiddags, onder 't ſlaan der trom len beroofd wierden: die den Overſte Bak
1689. pag.

melen, ſteeken der trompetten, en andere kum tot Stedevoogd van Rynberk geſteld

tekenen van eere, nevens zyne bezetting, hebbende, dierhalven by eenen eygenhan
nog omtrent de vierduyzend man ſterk, digen brief den Vereenigde Staaten ver
op eene ſtaatlyke wyze uyttrok. Invoege zocht , dat (6) hunne benden die plaats # Reſol.
den volgenden dag op bevel van den Keur aan den zelven zouden willen inruymen. erStaaten
vorſt van Brandenburg, op den Kruysberg, Dit geſchiedde, gelykook ten aanzien der #
3o July
1689, fol.
naa gedaanen predikdienſt , wegens het andere ſteden, invoege zyne Keurvorſtlyke 6o7.
overgaan dier ſtad, de Ambroſiaanſche Doorluchtigheyd op eene ſtaatlyke wyze

lofzang gezongen, het geſchut geloſt, en
drie Battaillons van den driederlyen land
aardt
by voorraad ter bezetting daarbinnen
(4) Holl.
Merk" gezonden wierden : teweeten , (4) een
-

# Pas

te Bon haare intreede deed, en zich in 't

volkomen bezit haarer Keurvorſtlyke lan

den zettede: 't gene ook aanleyding tot
het maaken van deeze twee penningen

Brandenburgſch, onder den Overſte Slab heeft gegeeven.
O

I. Het

V. Boek.
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I. Het borſtbeeld van den in 't bezit geſtelden Kerkvoogd, die, den vyfden van Wintermaand
des jaars zeſtienhonderdeenenzeventig gebooren, tot Vader Ferdinand, Keurvorſt van Beyere, en
tot Moeder Adelheyde, Dochter van den (1) Hertog van Savoye, gehad heeft, ſtaat in Geeſt-

(r) Hub

lyk gewaad op de voorzyde van den eerſten, binnen dit randſchrift zyner nicuwe

##

tyte-

1) Hubn.
eſlachtk

len:

JOSEPHUs CLEMENS, DE 1 GRAT 1A ARCHIEP1sco P Us COLO

N1 ENs 1s, ELECTo R, ET DUX UTR1u so UE
BAVARIAE.

jo ZE F KL EMENS, DOOR GODS GE NA DE AARTSBISSCHOP
VAN KEULEN, KEURVORST, EN HERTOG VAN
B E 2CD EN DE BETERE NV.

Op de tegenzyde kroont eene vliegende Overwinning den Paltſiſchen (2) Leeuw, welke ſtaan- (+) Les
de op eenen Beyerſchen grond van witte en blaauwe ruyten den Nyd vertreedt, met den ſlinker Souve,
klaauw een bloot zwaard, en met den rechter', boven het wapenſchild van 't Aartsbiſdom (3) Keu- ##
len, den verkreegen Biſſchoplyken ſtaf en myter houdt. Onder deeze ſpreuk, eertyds naa 't verjaa- #"I.
pag. 84.
gen van Gebhard Truxes (*) nogmaals gebruykt:

-

(3) Les
Souve

#

TAND EM BONA CA USA TRIUM PH A T.

tome I.

##

E YN DE LTK ZEEG EPRAALT DE GOEDE ZAAK.

fol. 338.

II. Het borſtbeeld van den zelfden Kerkvoogd ſtaat op de eene zyde van den tweeden, binnen
dit verſchillende randſchrift, geſtempeld:

-

JOSEPHus CLEMENS, De1 GRAT 1A ARCH 1 e P1sco pus COLON 1EN
s1s, PR IN CE Ps, ELE cT o R.

Jos EF KLE MENS, DOOR Go DS GE NA DE AARTSBISSCHOP,
-

PRINS, EN KEURVORST VAN KEULEN.
IV.

# Mo
De andere zyde verbeeldt het ſchrikkelyk omkomen (4) van Korah den Levyt, met Dathan, #r.
en Abiram, welke, tegens Moſes en Aaron opſtaande, zich het Oppergezag en de Hoogen- (3) Brief
prieſterlyke waardigheyd over het volk Gods wilden aanmaatigen, en daarom, benevens hunne aan de
in de opgeſcheurde aarde verzonken. Het rand- #
en Lecraar
have, leevendig
tenten,
Kinderen,
Vrouwen,
#
der Heydenen:
van den
ſpreuk (f)
ſchrift is eene
NEY 4.
Yyyyy 2
•
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NE oUIsoge sIB1 sUMAt HoNoREM, sED QUI voGATUR
A DEO, TAMQUAM ARO N. AD HEB RAEos
CAP 1T E

-

5.

EN NIEMAND NEEM E HEM ZELVEN DIE EERE AAN,

MAAR

DIE VAN GOD GEROEPEN WORDT, GELTKER WrZE
ALS AA RO N. BRIEF AAN DE HEB R EEN.

KAPIT TE L. 5.

Zinſpeelende op de verkiezing van Furſtenberg, die door den Paus het hoofd der Room
ſche kerke, onwettig verklaard was. Op den voet des pennings leeſt men nog dit op
ſchrift:

DIOEcE SIS COLONIENs is RESTITUTA. 1689.
HET STICHT KEUL EN HERSTEL D. 1689.

De Vereenigde Staaten, welke door den wilden hem te Batavia wedergekeerd naau
Vryheer van Wartenberg, Raad en Ka welyks aanzien, en hadden vermaak in
merheer van den Keurvorſt van Pruyſſen, zyne verhooging te dwarsboomen. In
(ty Reſol. van het overgaan (1) van Bon bericht had voege hy , die (3) wederwaardigheden (3)Uytde
deNStaaten den ontfangen, verſtonden ſedert, met eenentyd lang hebbende opgekropt, eyn- Gedenk:
Gener.
19 Oct.
1689.
fol. 817.

(2) Holl.
Merk.

1689. pag.
279 •

geen kleyner genoegen, hoedat vyf Ooſtin
diſche ſchepen, benevens twee Franſche
aan de Kaap van Goedehoope veroverd,
den negenentwintigſten van Wynmaand,
gelukkiglyk in de Nederlandſche havens

delyk een beſluyt nam om naar 't Va- #"
derland te keeren, en aldaar in ruſt het ſlachts.

overige zyner dagen te ſlyten. Met ver
maak verſtondt dit de Hooge Indiſche Re
geering ; zulks die, om hem te loozen,
(2) met eene zeer ryke laadinge waaren aan hem het Hooge bewind over deeze
ingevallen : over welke vloot Johan de thuyswaart keerende vloot opdroeg.
Hertog, van Rotterdam geboortig, het Aan de Kaap van Goedehoope gekomen,

bevel gevoerd had. Dees certyds in den had hy het geluk van de twee gemelde (4)

(4) Reſol

dienſt der Maatſchappye naar Indië ver Franſche ſchepen, ryker dan de geheele #
trokken , en naa verſcheydene andere vloot, te veroveren, doch geenszins het En
bedieningen, cyndelyk aldaar tot Opper genoegen van in 't Vaderland geland de #"

hoofd van Japara, de Ooſtkuſt

##

9

zynde verheven, queet zich in die bedie
ning zoo getrouw en wakker, dat hy de
Maatſchappy eenige tonnen ſchats deed
teboven komen; daar integendeel de voo

verdiende belooning te ontfangen, mids fol. “5.
hy en zyne Huysvrouw weynig dagen naa
elkanderen , zooals zy nu voor 't Land

waaren, overleeden. Dierhalven zyn
beyder lyken aan land gebragt, aldaar met

rige Opperhoofden altyd ten achteren ge groote Staatſië begraaven, en hebben de
raakt waaren.

Zulks de Heeren Bewind

Bewindhebbers, onmagtig om 's Mans ver
hebbers, dit uyt de overgezondene reke dienſten, mids zyne daartuſſchen komen
ningen verneemende, aan de Hooge Re de dood , te beloonen , echter konnen

geerders in Indië bevel zonden, om zoo goedvinden, ten bewys hunner gehoudetrouwen Bewindsman in achtinge te hou niſſe, zynen Vader, zynde een voornaam
den, en tot hooger bedieningen te vorde Koopman te Rotterdam , met deezen

ren: doch, het zy uyt nyd, het zy uyt
andere oorzaake , immers de Algemeene
Opperbevelhebber en Raaden van Indië,
gebelgd over 's Mans aanwaſſende groot

gouden gedenkpenning, ter zwaarte van
een pond, en met veele betuygingen van

dankbaarheyd te vereeren : welke penning

aldaar nog by zyne Nicht, Juffrouw Anna
heyd, ſloegen die bevelen in den wind, Maria Hogenkamp, bewaard wordt.

.

Gelyk

-

V. Boek.
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in getal, daar

Pryzen, aan

onder twee Fransche

de
verovert, van daar

Caan de goede hoop

herwaard aan vertrvcéen. Doch eenige
wevnize zwaſ voor daar

arrivement

### ge ## overleed en
is alere
CZCZVZ

Arenatay doen maken en

aesseſ

Zader

vereert .

Gelyk de eene zyde een Ooſtindiſch ſchip onder zeyl, zoo voert de andere zyde dit Nederduyt
ſche opſchrift, ſtrekkende tot getuygenis van 's Mans vroomen handel:

TER GEDACHT EN ISSE VAN DE GOEDE DIENSTEN,
A EN DE OOST IN D ISE COMPA GN I E DESER LA N DEN

GEPRESTEERT,
DOOR D EN E DE LEN JO HAN N IS DE HERTOG, ZA L1 GER
GE DA CH T EN 1 ss E,
+

GE WEEST ZYN DE OPPER KOOP MAN,

EN DE ANNO 1689. ALS OPPER HOOFT OVER DE
N AA SCHEEPEN,

-

TOT ZEEVEN IN GET AL,
DAAR ONDER TWEE FRANSCHE PRY ZEN,
AAN DE CAAP DE GOED E HO OP VEROVERT,

VAN DAAR HER wAARTs AAN VERTROCKEN,

-

DOCH EEN IGE WEY NIGE TY D,

-

VOOR DESSEL FS AR R IV EMENT IN DE SE LANDEN
OP DE RY SE OVER LEED EN,
IS DESE PEN N IN G DOEN MAKEN,
EN AAN DESSELFS VADER VEREERT.
/

. Koning Lodewyk, die uyt het verlies meer naadruks, in den begonnen oorlog
in dit jaar aan den Ryn geleeden genoeg t'zynen voordeele te konnen volharden.
zaam bemerkte, dat hy tegens de magt van Volgens dit oogmerk wierdt door de Fran
zooveele verbondene Moogendheden niet ſche kroon, welke anders gewoon was
beſtandig was, beſloot zich met het Room den Chriſtene Vorſten de wet voor te
ſche hof , als waarmede hy wegens de ſchryven, thans eerſt met die van Algiers
vryehoede, en het bergen der misdaa op zeer harde en ongelyke voorwaarden
digen binnen de huyzen en wyken zyner het Verdrag geſlooten. Want de vyf roofAfgezanten te Rome, in zeer groote ver ſchepen, (2) voor de oorlogsverklaaring # ##t
-

(1) Holl.

wydering (1) was, midsgaders met die van door de Franſchen genomen, moeſten den

Merkur.

drags.

Algiers, welke zyne ſchepen alom weg Barbaaren met der zelver toeruſtinge en #
naamen,
tot hoe dieren prys het ook waa volk wedergegeeven, midsgaders voor een #rag,
85. & ſeq.
re, te vergelyken : om aldus, met des te ſchip 't gene by Oran verbrand was, bin- **t.

1688. pag.

III.

Deel.

ZZ ZZ

DCIN
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1689. nen veertig dagen, behalven achtduyzend dewyk, tot handhaaving van de vryheyd
bomben, met vyf mortieren en eenen der wyken, de Pauſlyke ſtad Avignon

Bombardier , nog vyftigduyzend ryksda door zyne krygsknechten (6) voorheen in (6) Holl.
-

V? II. en lers (1) betaald worden. Het ſtondt den beſlag had doen neemen, den Pauſlyken #nt.
III. Art.
des Ver

drags.
(2) III.

Algerynen (2) vry de Franſche ſchepen Afgezant te Parys bewaaken , en door 69.
te doorzoeken, en alle daarin gevon het Parlement dier ſtad tegens het afſchaf

dene menſchen van anderen landaardt fen der gemelde vryheyd des voorgaanden
verdrags, tot ſlaaven te maaken. Den Franſche Pauzen een hooger rechtsberoep aan de
oorlogſchepen was integendeel (3) ver eerſte algemeene (7) Kerkvergadering had #a
(3) IV.
Art. des
booden op de kuſt van Algiers te kruy laaten aantekenen, zoo zag hy zich echter # de
Verdr.
ſen. Alle gevangene Mooren en Turken thans genoodzaakt om , tot herwinning #
(4) V. en moeſten voor (4)honderd of uyterlyk hon van 's Pauzen gunſt , van de totnogtoe ff. #.
VII. Art.
des Verdr. derdvyftig ryksdalers op vrye voeten ge altoos bezeete vryheyd der wyken af te 133.
ſteld, doch de by hen gevangene Fran (8) ſtaan , en, benevens de wederinruy- (8) Holl.
ſchen voor zoodaanigen prys geloſt wor ming van Avignon, den Pauſlyken Afge- NE"#,,
1689. pag
den, als de byzondere eygenaars zouden zant op vrye voeten te ſtellen. En gelyk #6,
goedvinden voor de zelve te eyſchen. al de werreld, welke wiſt met hoegroote
Met geen mindere kreukinge der Franſche fierheyd de Franſche Koning ten aanzien
achtbaarheyd, en met volſlaagen afſtand der Gebuurvorſten zich tot hiertoe gedraa
van 't voorgewende recht, wierdt ook het gen had, over den inhoud zoo van 't eene
verſchil °aan het Pauſlyke hof, mids de als andere Verbond niet buyten reden thans
dood van Innocentius den XI, die dat Ryk verſteld ſtondt, zoo gaf dit ongewoone
(s)Holl. geenszins geneegen was geweeſt, nu met gedrag ook aanleyding tot het in 't licht
# des zelven opvolger Alexander (5) den geeven van deezen onbeſchoften gedenk
fArt. des

-

-

# * VIII vereffend. Want ofwel Koning Lo

penning.

Eene bombe, waar op drie Franſche leliën geſteld zyn, en die dus Vrankryk betekent, ziet
men, op de voorzyde, door 't ontſtoken buskruyd, waarmede zy gevuld is, in ſtukken berſten.
In den bovenrand ſtaat dit omſchrift:

SE IPS ISSIMO.

DOOR ZICH ZEL VEN.

Dat is: door haar eygen en inwendig vuur. Voorts leeſt men, om nog klaarder aan te toonen
wat daarmede betekend en verbeeld wordt, op den voorgrond:
I M PER 1 U M GAL LICU M.

HET FRANSCHE RTK.
w

Op de tegenzyde, houdt de Paus in de eene hand eene kliſteerſpuyt, en met de andere onder

den Franſchen Koning een ſteekbekken, waar op ſtaat: VR rHE TD VAN DER AFGE
ZANT EN HO VEN, IM M U N1T As D 1T 1 o Nu M LE GA To Ru M, evenals op een
tweede de naam van de ingeruymde ſtad AVIG NO N, AV EN 1 O.

Voorts houdt een Al
geryn,

"

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

V. Boek.

4 59

geryn, die eene der bedongene bomben aan zyne voeten heeft leggen, een pot onder 't hoofd 1689.

van den geldbraakenden Vorſt, en dit boven geſtelde randſchrift:

"

NECESSITATI N E QUIDEM DII RESISTUNT.
DE GOD EN ZELFS KO NN EN DE NOODZAAK EL rK HErD NIE +
MVE DE RSTAAN.

Zinſpeelende op de ongehoorde vleycryen zyns Hofs, 't gene hem als iet(1) Godlyks bezitten- rc#
V Oor
de roemde. Op den voorgrond ſtaat nog dit opſchrift te leezen:
bericht
der Hiſto
riſche

Gedenkp.

LU D ov 1 co MAG No

x 1v

van Lode

wyk den

DIT 1 o Nu M LEGATo Ru M IM MUN ITAT e M

XIV.

ET AVIN ION EM PA PAE A LE x A ND R o VIII CED EN TE,

ET IAM QUE AURO PACEM A B AL GER IN is
PET ENT E. 16S9.

DE GROOTE

IO DE WYK DE XIV

DE VRT HETD VAN DE HO VE N DER GEZA N 7 E W.

EN AV2G NoN AAN PAvs ALEXANDER DEN VI 11
AFSTAAN DE,
EN OOK VOOR GOUD D EN VRE E DE VAN DE A LG ERTN EN
VERZOEK EN D E. 1689.
w

Deeze eene en andere harde voorwaar

zend voetgaſten en duyzend ruyteren,

den had de Koning van Vrankryk zich benevens hunne noodige Bevelhebbers te
geenszins onderworpen, tenwaare om daar onderſteunen, mids dat die benden de zelf
door des te beter in ſtaat te zyn van Ko de ſoldy, als waarop de Engelſche ſoldaa
ning Jakobs zaaken in Ierland te konnen ten dienden, ſtaande de tyd dien zy in
onderſteunen: dewyl hy wel voorzag, dat dienſt van (3) Engeland waaren, zouden (3) vit.
het eerſte geweld des oorlogs in dien oord genieten.
de geleende
hulpbenden
voltallig
binnen #,
Naaſt
Synde des
oorlogsenmoeſten
ſtondt uyt te berſten; als waartoe de toe
bereydſels met grooten naadruk reeds in drie maanden, teruggeleverd, en voor ie
Engeland gemaakt wierden. En waarlyk deren ontbreekenden voetknecht achtien,
nam de nieuwe Koning niets meer ter har even als zeſtig ryksdalers voor elken ruy
te, dan om zich ook van dat Ryk meeſter ter betaald (4) worden. En dewyl de over- (4) vIII.
maakende de handen ruymer te hebben, voering deezer benden niet dan met zwaa- #
# dan met te grooter gewigt de gemeene re onkoſten konde geſchieden, beloofde '"
ondgenooten elders te onderſteunen. Tot Koning Willem, indien zy naar Engeland
e

dat eynde zondt hy aan zynen Afgezant of Schotland overſtaaken, tweehonderd
in Deenemarke bevel , om een Verbond

(2) Holl.
Merk.

1689. pag.
154.

veertigduyzend ryksdalers , doch naar
van onderſtand met die Kroone te ſluyten, eenige haven van Ierland, alsdan nog
'tgene dan ook, naa veel handelens, den honderdtienduyzend ryksdalers meer, te
vyfentwintigſten (2) van Oogſtmaand dee weeten de eene helfte by 't tekenen des

zes jaars getroffen wierdt. Uyt krachte Verbonds, en de wederhelft by hunne aan
van 't zelve beloofde zyne Dcenſche Ma komſt ter beſtemde plaatſe, in goed en (s) vi.
jeſteyt den nieuwen Koning met zesduy

gangbaar geld te (5) Hamburg aan den ning
Ko. E#
"
ZZ ZZ 2.
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1689. ning van Deenemarke te zullen betaalen. |voor het eynde deezes jaars, onder het
Volgens dit Verbond dan, waarvan de

eleyde van zes Britſche oorlogſchepen,

wederzydſche goedkeuringen binnen eene naar Engeland en Schotland: zulks tot lof
maand, of zelf ſpoediger, zoo het mooge des Deenſchen Konings, wegens deezen

lyk waare, moeſten uytgewiſſeld worden, derwaart gezonden onderſtand, de vol
geſchiedde de overtogt dier hulpbenden nog 'gende penning gemaakt zy.

De eene zyde verbeeldt de gemelde vloot onder zeyl, waar mede de Deenſche hulpbenden naar

Grootbrittanje wierden overgevoerd, even gelyk de andere zyde, binnen eenen krans, dit Latyn
ſche opſchrift bevat:

A CHRISTIAN O V MISSUM WIL HE L MO III
AUXILIUM VII

MILL I U M MILITUM.

MD CLXXXIX.
e-

-

Doo R CHRISTIAAN DEN V AAN WILLEM DEN III EEN ON
DERSTAND VAN ZEVEND UTZEND KRYGS KNECHTEN

GE zoNDEN. 1689.

Van eene volſlaage noodzaakelykheyd
wierden deeze en andere toeruſtingen te
gens Ierland geoordeeld ; mids de ont:
troonde Koning Jakob den Graaf Tyrkonel
tot zynen Onderkoning in dat Ryk had
gelaaten: en wien 't in die hoedaanigheyd,
door de hulpe der Roomſchgezinde in
woonderen, gelukt was byna geheel Ier
land onder zyn geweld, en in de belangen
van zynen gevlugten Meeſter te brengen.
Zulks die, hoopende langs deezen oord

trok zelf in perſoon naar 't Noorde van 't
Koningryk, alwaar zyne benden reeds Ko
leraine bemagtigd hadden ; om den toe

ook weder eenen vaſten voet in Grootbrit

ſtand dier Geweſten, en wel voornaaame

tanje te krygen,den zeventienden van Len
temaand te (1) Breſt t'ſcheep, en met de
Merk.
1689.pag
29 • geleende Franſche hulpbenden, den tweeën
68.
twintigſten der zelfde maand, in de haven
van Kingzale te land geſtapt was: vanwaar
de gelande Koning over Kork naar Dublin
vertrok, naadat hy van den Graaf Tyr
konel op den weg verwelkomd, en dees
weder van hem, wegens zyne totnogtoe
betoonde getrouwheyd, met den Hertog

(r) Holl.

lyken tytel begiftigd was. Te Dublin aldus
aangeland was jakob onvermoeid in 't re
gelen der Rykszaaken: hy ontſing den
Graaf d'Aveaux (2) als Afgezant des Fran. (2) Hon.

ſchen Konings, en tegelyk de door hem 1689.
#k.pag.
aangeboode hulpe. Voorts beſchreef hy #
het Ierſche Parlement, tegen den zeven
tienden van Bloeimaand, te Dublin , en

lyk der belegeringe van Londonderry (3) (3) Holl.
van naby te bezigtigen: dewyl die ſtad en #r.
Inniskilling de eenigſte plaatſen waaren, 73." 3
die het voor den nieuwen Koning hielden,
en wier Burgery, geſtyfd door een groot
getal derwaart gevlugte Onroomſchen, on
der het beleyd van den Predikant Joris
(4) Walker, die zyn beroep voor deezen (4) Holl.

tyd verlaatende het harnas, tot redding #.
dier ſtad en zyner Geloofsgenooten, had #” "ë.
310 I) -

w
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aangegespt, beſlooten had tot het uyterſte by de belegerden het gebrek zoogroot 1689.

- 4

-

zich te verdeedigen , ja liever onder de
uynhoopen haarer geſloopte wallen te
# begraaven, dan zich en de ſtad aan
de daarvoor leggende benden van Koning
Jakob te onderwerpen. En waarlyk, ſe

wierdt, dat men paardenvleeſch, honden,
katten, muyzen, ratten, kaarsſmeer, ge
zoutene huyden, paardenbloed , ſtyfſel,
zeewier, muur, en ander ongewoon en
onnut voedſel tot zeer dieren prys (2 ) (#oll.
Merk.

dert het midden van Grasmaand dat Lon

kocht, en als iet lekkers ten lyve inſloeg, #pas,

-

-

donderry was belegerd geworden, ver ja daarvan nog maar voor twee dagen te 95
weerde zich de in 't geweer gerukte man leeven overhad : doch als 't gevaar tot

ſchap zoo ongemeen, dat noch de ſtreng dit uyterſte gekomen was, wierdt nog ter
heyd der aanvechtingen, noch de ruy
(1)Hon me aanbiedingen (1) der Koningſchen be
Merkur quaam waaren, om haar van haar eensge
#9.
Pag- nomen beſluyt te doen veranderen. De
3hongersnood echter zoude de moedige Bur
gery eyndelyk daartoe gedwongen heb
-

ben, vermids in 't laatſte van Hooimaand

goeder uure de Engelſche hulpvloot ont
dekt ; welke , naa 't verbreeken van den

ketenboom, waarmede de rivier geſlooten
was , tuſſchen de wederzydſche ſterkten (3) Holl.
doorvoer, en vervolgens de noodlydende (3) ME
ſtad ontzettede : waarvan ik de gedachte- #s rs.

nis op deezen penning bewaard vinde.

”

Op de eene zyde ziet men de Engelſche vloot tot ontzet van Londonderry opkomen, en,
onder een helderſtraalend hemellicht, de Dapperheyd en Overvloed het gelaurierde borſtbeeld van

Koning Willem kroonen, ſtaande op eenen voetſtal, waarop dit opſchrift geſteld is:

wiLHELMos,

MAXIMUS IN BELGICA, LIBERATOR

IN BRITAN NIA, RESTAURATOR o U E LI
B ERT AT 1s L ONDON DER RY. 1689.

WILLEM, DE G Roo TSTE IN NEDERLAND, VERLOSSER
IN BRITTANj E, EN HERSTELLER DER VR2 HET D
VAN LONDON DER R2, 1689.

De Armoede en Dienſtbaarheyd houden op de andere zyde, onder verſcheydene uytgeſchootene
blixemſtraalen, eenen gebrooken krans boven het borſtbeeld des Franſchen Konings, ſtaande op
eenen voetſtal, en boven dit opſchrift:

LUDO VIC us MAGNUS, IN

gERMANIA

BARBARUS,

IN GALLIA TYRAN NUs. obsessis MoGUN
TIA ET BON N A.

111. Deel.

A aa aaa
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LO DE WYK DE GROOTE,
BARBAAR IN DUYTSC HLAND,
EN GEWEL DE NAAR IN VRANK R2 K.

STAANDE

HET BELEG VAN MENTS EN BO N.

N

Koning Jakob had het uyteynde dier duyzend (2) ponden ſterlings ter maand (-)Hell.
hardnekkige belegeringe niet afgewacht , voor de dertien eerſtkomende toe, om te- Merk"
maar zich terug naar Dublin begeeven ;

-

gens den Maarſchalk van Schomberg be- # *

om by 't vergaderen van 't uytgeſchreeven ſtandig te weezen. Welke het Opperbe- "
Parlement daarin perſoonlyk te verſchy vel over de benden van Koning Willem in
nen. Het zelve verklaarde Ierland onaf Ierland hebbende ontfangen, en den twee
hangelyk van Grootbrittanje, en vernie entwintigſten van Oogſtmaand,uyt Enge

tigde de voorheen gemaakte (1) ſtrafwet, land (3) met veertien regementen voet- (3)Holl.
1689. pag. waarby de goederen der wederſpannelin gaſten zynde t'ſcheep gegaan , 's daags M#k.
II 3.
gen des jaars zeſtienhonderdeenenveertig daaraan te Bangor (4) in 't Graafſcha # ris.
verbeurd verklaard waaren. Ja het ver Douwne aan land ſtapte. Naa eenige da- (#) #oll.

(1) Holl.
Merkur.

boodt van de vonniſſen, die in de Ierſche

gen uytruſtens, ſloeg hy den weg naar #pas,

gerechtshoven waaren uytgeſprooken , Dublin op, en trok voorts naar Drogheda, 153.
voortaan meer aan Engeland, als eene daar 's Konings volk , ſterk omtrent ze

hoogere vierſchaar, te beroepen: en ver venentwintigduyzend man, was gelegerd.
klaarende voorts nog alle de Parlements Welke , ondertuſſchen gebrek aan geld

beſluyten van Engeland, ten aanzien van krygende, zyne toevlugt nam tot de ge
Ierland genomen, geheel krachtloos, be
willigde het in de door den Koning begeer
de Vryheyd van geweeten en verklaarde
daarenboven de Ieren tot allerhande amp
ten van ſtaate bequaam. En dewyl de
Koning, mids het opvatten der wapenen,

woonlyke in nood gebruykelyke midde

len, en deed des deeze kopere noodſtuk
ken in verſcheydene maanden, evenals
meer andere diergelyke in andere deezes

jaars ſlaan , onder beloften van, in zyne
Ryken herſteld zynde, die allen weder

groote geldſommen vannoode had, ſtondt tegen munt van betere keur te zullen in
hem deeze Ierſche Vergadering twintig

wiſſelen.

f

I, II en III. Het eerſte ſtuk is voor eene Engelſche halve kroon ofxxx. ſtuyvers,en in Herfſt
maand, het tweede voor eenen ſchelling of XII. ſtuyvers, en in Wynmaand, en het laatſte voor
eenen halvenſchelling, ſixpence of VI.ſtuyvers, en in Zomermaand geſlaagen, en voeren geza
mentlyk,

3,
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mentlyk, op de voorzyden, Jakobs gelaurierd borſtbeeld, en op de tegenzyden eene Koning- 1689.
lyke kroon met twee Schepters doorreegen, en zoo den eenen als anderen rand omzoomd met
deeze tytelen:

JACOBUS II, DEI GRATIA MAGN.AE BRIT ANNIAE,
FRAN c1 AE, ET HIB ER N1 AE REX. 1689.

JAKOB DE II, Doo R Go DS GE NA DE KONING VAN
GROOT BRITTANj E, VRAN KRYK, EN
IER LA N D.

1689.

Hiermede zoude ik het verhaal der Staats

van zins was de reys door Nederland te

gevallen deezes jaars eyndigen,'t en waare
ik my nog verpligt achtte om alvooren
den doortogt der ondertrouwde Gemaalin
ne van den Koning van Spanje door de
Vereenigde Geweſten te melden. Deezen

neemen , de Keurvorſt haar Vader aan de

Vereenigde Staaten door #en cygenhan- (3) Reſol,

digen (3) brief kennis gaf. Zulks die de staat,
twee Koninglyke (4) en vier Admiraaliteyts #
jagten haare Majeſteyt tot Duſſeldorp te #.
(1) Reſol. Vorſt, door een onverwacht (1) pleuris of gemoete zonden, en de Heeren van Duy- ##
AerStaaten zydewee, zyne eerſte Gemaalin Maria venvoorde, van Haare, en Lemker be- #
# Louize van Bourbon, van wier huuwelyk noemden, om de zelve uyt hunnen naam Gener.
#63, tol. wy hiervoor (*) gewaagd hebben, zonder wegens haare aankomſt op de grenzen te #l.
## kinderen naa te laaten, op den twaalfden begroeten. Dit geſchiedde omtrent half 716.
# van Sprokkelmaand deezes jaarszynde ont Slagtmaand by Schenkenſchans , evenals
-

Hºr

##"rukt, had hy ſedert zyne gedachten laaten

ſedert te Dordrecht door de Heeren van

#” gaan, op hoope van naakomelingen te ver Voorſt, Repelaar, Bors van Waveren, en ,.,.,.,.,
wekken, om zich ten tweedenmaale in 't vander Does , uyt den naam der Staaten #ol.
huuwelyk te begeeven. Onder de ver van (5) Holland, in't voorbyzeylen naar #9 Pag,
ſcheydene Prinſeſſen, die daartoe in aan Zeeland : alwaar zyden zesden dag des
merking kwaamen, viel eyndelyk de keur volgenden jaars op de hoogte van Ramme 169o.
op Maria Anna Prinſes van Nieuburg, kens in 't jagt des Engelſchen Konings o
Dochter van den Keurvorſt van den Palts, verſtapte, en met het zelve, den zevenen
om de vruchtbaarheyd van dien Huyze. twintigſten van Louwmaand, begeleyd van
(2) Holl. De (2) Graaf van Mansvelt, Keyzerlyke eenige Staatſche en Britſche oorlogſchepen,

:

Afgezant te Madrit , wierdt tot dat eynde de reys naar Spanje voortzettede. Naa
pag. 166. aan't Keurvorſtlyke hof gezonden: alwaar, eenen (6) heevigen ſtorm uytgeſtaan te @#oll.
ſtapte
, den (7)
naadat men in zyn verzoek had bewilligd, hebben,
Grasmaand,
te zy
Mugardos
aanzesden
land, van
en #ng.
#9:
So

den achtentwintigſten van Oogſtmaand de
ondertrouw in de tegenwoordigheyd des wierdt den vierden van Bloeimaand door #
Keyzers en zyner Gemaalinne Eleonora den Patriarch Antoni Bananides in de kerk van Holl.
van den Palts, met zeer groote plegtighe van (8) Sint Peter d'Alkantara de trouw #"

den geſchiedde, dewyl de Spaanſche Ko

voltrokken; 't welke zoowel als de voor- fol, 312.

ning door Jozef, 's Keyzers Zoon en Ko gegaane ondertrouw aanleyding tot het #
ning van Hungarye, verbeeld wierdt: van maaken van deeze gedenk- en legpennin-169o. Pag,
192.
welke geſloote ondertrouw, en dat de Bruyd gen heeft gegeeven.

I. De
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I. De eerſte, door Philips Rottier te Antwerpen gemaakt, voert in den rand der voorzyde,
rondom de Vorſtlyke borſtbeelden, dit jaarſchrift van den tyd der ondertrouwe:
CAR oLVs R EX H Is PAN IAE DVXIT ANNAM N E o B VR G IAE.

KAREL KONING VAN SPANJE HEEFT ANNA
VAN NIEUW BURG GET ROU VVD.
Twee
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Twee Minnewichtjes houden op de tegenzyde, onder eene Koninglyke kroon, beyden k69o,

de Vorſtlyke wapenſchilden, die op eenen voetſtal ruſten. De rand is omzoomd met dit omſchrift: INFANTES MARI-ANNA DAB IT, QUOD
GAN DA PRECAT UR.

MARIA AN NA ZAL KINDEREN VOOR TB RENGEN,
DAAR GENT OM BID T.

Waaruyt blykt dat dees penning op laſt dier ſtad gemunt is: waarom ook, zoo nevens

# onder het Vlaamſche
aat :

Wapenſchild, 't gene aan den voetſtal gehecht is , dit byſchrift
-

'

-

S EN AT Us Po P U L Us Q U E GA ND Av EN s1s. M DCLXXXIX.

DE RAAD EN 'T VOLK VAN GENT 1689.
II. De tweede voert alleen des Konings geharnaſte borſtbeeld, omzoomd met dit randſchrift 2
op het voorſtuk:
CAROLUS II, D E1 GRAT 1 A HIS PAN 1 ARUM ET
INDIAR U M REX.

KAREL DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

S PANj E EN DE INDIËN.
Tot een teken der verhoopte vruchtbaarheyd van dit nieuwe huuwelyk ziet men, op het rug
geſtuk, eenen vruchtbaaren graanakker door eenen milden regen, dat is de zegen des Heeren,
fyklyk bevochtigd worden , op welken zyne Majeſteyt haar betrouwen, volgens deeze bovenge-

"

ſtelde ſpreuk, geveſtigd had,

IN TE, DOMINE, SPERA VI.

-

op v, HEERE, HEB IK GEHoo PT. .
III. Rondom het

kopſtuk des Spaanſchen Konings waarmede de eene zyde van den derden

ſt

beſtempeld is, leeſt men in den rand dit tydſchrift, tellende 1691 :

t

MAGN vs Rex CAR oLVs, EVR op E VINDEX.

Kow ING KAREL DE GRooz'E, BESCHERMER
VAN EUROPA.

1

Het kopſtuk zyner Gemaalinne, den achtentwintigſten (1) van Wynmaand des jaar,

zeſtien- (r) Holl.

honderdachtenzeſtig gebooren, ſtaat op de andere zyde, omringd met dit randſchrift, mede het #r.g:
jaar 1691. uytleverende:

191 •
*

ſ

e RIAT VR EX TE INFANs AVGVst Vs, DE LICIA
GE NER Is HVMAN I.

DAz vrt. U EEN Doo R LUCHTIGE zooN, DE WELLUST
VAN 'T MENSCHELTKE GESLACHT,
GEBO OR EN WERD E.

III. Deel.

,
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IV. Beyder gelaurierde kopſtukken zyn op de voorzyde van den vierden verbeeld, omringd
- met deezen tydſpellenden wenſch:
DIV VIVIT E IN Co LVM Es, R EX AT o V E R E G IN A.
LEEFT, KONING EN KONINGIN, LA NG
WEL WAAREN D.

In welk randſchrift het jaar 169o. des voltrokken huuwelyks geteld wordt. Op de rugzyde
ziet men het Minnewicht eenen tak op eenen nevensſtaanden boom enten. Het randſchrift luydt al
dus:

IRRADIANTE DEO, DAB IT HAEC CONJUNCTIO F RUCTUS.

De Eze vERE ENIGING, VAN GoD BE STRAALD,
ZAL VRUCHTEN VERSCHAFFEN.

V. Het randſchrift, 't gene boven de beeldeniſſen van den Spaanſchen Koning en zyne tweede
Gemaalin, op het voorſtuk van den vyfden, geleezen wordt, luydt aldus:
CAROLUS II, HISPANIAR u M MON ARCH A. MARIA
ANN A, ELECToR1s PAL AT 1N1 FILIA.
KAREL DE II. ALLEEN HEERSCHER VAN SPA Nj E. MA RIA

ANNA, DocHTER VAN DEN KEURVORST
-

VAN DEN PAL TS.

Twee Vrouwen, wier eeneSpanje, en wier andere den Palts, volgens de naaſtgeſtelde wapen
ſchilden, betekent, houden, op het
twee brandende harten, met de eerſte letteren ,
der naamen van 't Vorſtlyke paar beſtempeld, boven eenen altaar, welke dit opſchrift

#

VOCrt :

MEM oR1A II DES Po Ns AT 1o N1s CAR o L1 II,
HISPANIA R U M MON AR cH AE,

ET MAR1 AE ANNAE ELE cTo R1s PA LAT 1N1 F1 L1 AE,
PR.AESENTIB Us AUGUs To LEO Po LD o,
ELE oN oRA MAT RE SER EN 1ss 1 M A,

JOSEPHoo UE H REGE HUNGARIAE, FELICI OM INE,
ET SINGULAR 1 POMPA NEO BURG1 CELEBRAT E,
28. AUGu sºr I.

GEDENKTEKEN DER TWEEDE ONDERTROUW

VAN KAREL DEN II, ALLEENHEERSCHER VAN SPA wy E
MET MARIA ANNA DOCHTER VAN DEN KEURVORST
VAN DEN PALTS,

-

IN DE TEGENWoo R DIGHErD VAN DEN KErzER LEoPoLD,
DE DOOR LUCHTIGE MOEDER ELEON ORA,

EN jo ZEF DEN I, KONING VAN HUNGARTE,

MET GELUKKIGE VooRSPELLING E,
EN ON GEMEENTE PRACHT TE NIEUBURG,
DEN 28. VAN OOGSTMAAND, GEVIER D.
En

H I S T O RIP EN N IN GE N.
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En dewyl de oudſte Zuſter deezer ondertrouwde Koninginne, in 't jaar zeſtienhonderdzesenze- 1690.
ventig (1) met Keyzer Leopold getrouwd, en dus Moeder van den Hungariſchen Koning was, TNTE.
ziet men niet zonder reden boven den altaar een Minnewicht zyne huuwelyksfakkel ontſteeken aan geſlachtk.

de ſtraalen van eene helderſchynende L., de eerſte letter van den naam zoo des Keyzers, als (met tafel. 14e.
tegenſtellinge) van Koning Lodewyk, onder dit byſchrift:

HIS RESTAURATUR FLAMMIS, NON PER DITUR ORBIS.
Doo R DE EZE VLAMMEN WORDT DE WE R RELD
VERNIEUWD, DOCH NIET VERDORVEN.

Gelyk de Palts op laſt des Franſchen Konings nog voor twee jaaren in brand gezet, en op zoo
erbarmelyke wyze verwoeſt was. Op de dikte des pennings leeſt men voorts nog dit tweeregelig
tyddicht van 't jaar der ondertrouw 1689:
F AVs r A DIEs, RE GI QVA IVN GITVR AN NA MA RIA;
oVIP PE FE RET so LEs HAEC T IB I, IBE RE, No Vos.
GELUKKIG IS DE DAG, OP WELKEN MARIA A N NA AAN
D EN KONING GE HUUWD WORDT, WA N2 DIE
ZAL U, O SPA Nj AA RD, NIEUWE
ZONNEN VOOR T BRENGEN.

VI. De laatſte, dien ik nergens dan in de penningkaſſe van Juffrouw Maria Verburg, Wedu

we van den Heer Jakob Verbrugge te Rotterdam gezien heb, voert op de eene zyde beyden de
Vorſtlyke borſtſtukken, en in den rand deeze tytels:
CAROLUS ET MARI-ANNA, REX. ET REG IN A.
KAREL EN MARIA ANAWA, KONING EN KONING IN.

De andere zyde, welke geene verbeelding heeft, is beſtempeld met dit opſchrift:
GANDA VOVET RE GI REGES, COMITESQUE,
DUCES QUE. 1689.

GENT WENSCHT AAN DEN KONING KoN IN GL rKE,
GRAAFL 7 KE, EN HERTOG L2 KE NAA
KOME LINGEN, 1689.

Het langwylige afweezen van Koning
Willem, die tot het veylig overvoeren
dier Vorſtinne zyne oorlogſchepen geleend
had gaf aanleyding tot verſcheydene heevige
oneenigheden onder de Hollandſche ſteden,
wegens de verkiezing der Amſterdamſche
Schepenen. De Magiſtraat dier ſtad was
gewoon jaarlyks eene Benoeming van veer
tien perſoonen te doen ; uyt welke de

ſche Raaden, mids het afweezen des Stad

houders, hunne gedaane Benoeming, op
den achtentwintigſten dag van 't voorlee.
den jaar , tot het doen dier verkiezinge
aan het Hof van Holland gezonden: doch

deeze Raadsvergadering beſloot tot de ver
zochte keus niet te treeden , maar mids de

gewigtigheyd des werks, het gevoelen van
den Hollandſchen Stadhouder te innen, en

Stadhouder van Holland het recht heeft

daartoe buyten kennis der Amſterdamſche
van, binnen zekeren bepaalden tyd, ze regeeringe een afſchrift dier Benoeminge aan
ven tot Schepenen te kiezen: doch inge den zelven in Engeland te zenden. En
val hy afweezig is, was het doen dier vermids de gedaane keus des Stadhouders

keuze, door de verleende Voorrechtsbrie niet eerder dan in Lentemaand daaraanvol

ven van Hertog Philips, Vrouwe Maria,
Keyzer Karel, de Landvoogdes Margreta,
en welbyzonderlyk door dien van Koning
(2) Hoh.
Philips (2) den II, den Hoove van Hol
Merk.
#9e. Pag land opgedraagen. Volgens deeze Hand

gende door den gewoonlyken Haagſchen
(3) Poſtboode aan den Hoofdbaljuuw dier (3) Holi.

plaatſe
zoo was
de #
tweede wierdt
dag vanoverhandigd,
Sprokkelmaand,
op weltºe. pag.
ken, volgens de gemelde Voorrechtsbrie

veſten hadden de zesendertig Amſterdam- ven , de beëediging der nieuwe Schepenen
Bb b bb b 2

moeſt
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ninge der voorigen eyndigde, voorbygeloo van Stads Voorrechten, ondertuſſchen hun
pen en zoudegevolgelyk de loop der Vier, bewind te achtervolgen. Hier tegens gaf
ſchaare, ſtaande die tuſſchentyd, geſtremd de Stad een wydluchtig verweerſchrift in 't
zyn geworden, zooniet de oude Schepenen, licht, 't gene echter nietanders tewege
op ontfangen laſt det Hooge Overigheyd, bragt, dan dat den zevenden van Sprokkel

hun afgeloopen bewind hadden achter maand, door een nader Staatsbeſluyt het
volgd. Éndewyl, mids de verkiezing der voorige wierdt beveſtigd. Sedert wierden
nieuwe Schepenen voor dit jaar weder op nog verſcheydene byeenkomſten tot het
handen was, de Amſterdamſche Vroedſchap bemiddelen dier geſchillen gehouden, doch
by de Staaten van Holland (1) verzocht, die liepen alle vruchteloos af; ja de Staa
ten eynde het Hof van Holland door hen ten van Holland beveſtigden, den achten
mogte gelaſt worden, mids het afzyn van twintigſten, niet alleen andermaal de twee
den Stadhouder, ten minſte nu de begeerde voorige Beſluyten, maar de oude Amſter
keuze der Schepenen te doen, en dat die damſche Schepenen van hunne bediening

insgelyks, alvooren daarop te beſluyten, afzettende verklaarden (4) zy hunnen han- Merkur.
(#)#
-

om het goeddunken des Konings te innen del omwettig, en verzochten den Stadhou- #g.
naar Engeland ſchreeven, vermeende de der door zyne achtbaarheyd deeze Beſluy-8i.
Amſterdamſche Magiſtraat daardoor in ten te handhaaven, en de verdere verwyde
hunne Voorrechten ten hoogſte te zyn ver ring voor te komen. Onbeſchryvelyk is't,
kort en benaadeeld, ja betuygde des, in hoe groot gerucht deeze zaak in den Lan
geval men hunne ſtad by de gemelde Voor de maakte. De een prees de ſtandvaſtig
rechten niet handhaafde, in geene belaſtin heyd der Staaten, in het Stadhouderlyke
gen tot (2)den oorlog te zullen bewilligen. gezag, en de eer (5) van den Staat op
Hierdoor raakte het ſmeulende vuur in zoo vermoogende wyze te hebben gehand
lichte vlam , en de ſcheure tot die verwy

haafd, de ander kreet die Beſluyten uyt ”

dering, dat de Amſterdamſche Gemagtig voor eenzydig, en veel verſchillende van
den zich de gemelde Staatsvergaderinge het gedrag, in 't jaar zeſtienhonderdzeven
aanſtonds onttrokken.

Welke, hoewel tien ten tyde van Maurits, of in 't jaar

nietweynig deswegen verzet, echter den zeſtienhonderdeenenvyftig naa de dood
achtentwintigſten van Louwmaand een van Willem den II. gehouden : en 't zullen

Beſluyt nam van het geſchil, zonder al waarſchynelyk die geweeſt zyn, welke
vooren het goeddunken des Konings geïnd den eerſten, en deeze, welke den laatſten
te hebben, niet te beſliſſen, maar de nieuwe der twee volgende penningen, ter oorzaa
Benoeming (3) naar Engeland te zenden, ke van dit gedrag der Staaten, in 't licht

#e pas en uyt haare Hooge magt de oude Sche
38.

gegeeven hebben.

-

t

I. De eerſte, tot lof der Staaten gemaakt, voert op de voorzyde het borſtbeeld van den Hol
landſchen Stadhouder, omzoomd met deezen tytel:
GU

H IS TO RIP EN N IN GEN.
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B#.#2LLANDSCHE LEEUW, als blykt uyt dit ondergeſtelde byſéhrift, LEo op....
# Vryheyd met den (#

BATAVUS, houdt op de tegenzyde, in 'ee## geſtalte,

Eenen klaauw op eene ſpeer, en met den anderen den Bundel van zeven pylen. Het randſchrift is kap. I.
Y. 49.

deeze.(1) gewyde ſpreuk:

FECIT MAGNA, QUI PoTENs EsT,
-

n

H2, D1E MAGTIG IS, HEEFT GRoo TE
DING EN GEDAAN.

II. De tweede heeft wel het zelfde voorſtuk, doch verbeeldt op het ruggeſtuk den Nederland
ſchen Leeuw met ketenen aan eenen Oranjeboom vaſtgebonden, en echter in zoo diepen en zor- (2) AEw.
geloozen ſlaap,
fandſchrift
is dezedatſpreuk
de pylen
van uyt
(2) zynen
Virgilius:
poot gevallen,
g
, en op den grond
g
verſtrooid leggen.
88
Het lib,
Wſu274.
II.

QUANTUM MUTATUS AB IL LO. 169o.

HOEWErNIG GEL rKT Hr NU DIEN Voo RIGEN. 169o.

Tegens dit Beſluyt, dat twee dagen zonden. Hy was de Zoon van Kornelis

laater by herziening wierdt beveſtigd, Witſen en (*) Kornelia Opt, van welke (º) uit Deil
deed de Heer Kornelis Bors van Waveren ,

voorheen gemeld is, en in den jaare (5) ##

Loontrekkend Raadsman van Amſterdam, zeſtienhonderdzeventig tot Raad, en drie (5) Com
(3) Holl. welke totnogtoe geduurende dit (3) ach jaaren laater tot Schepen (6) zyner geboor- #r.
Merk.
169o. pag. terblyven der Gemagtigden dier Stad, de te ſtad verkooren, welk gewigtig Ampt van Ain
2o.
Staatsvergadering alleen had bygewoond, hy ook in de jaaren (7) zeſtienhonderdacht- #
een naadrukkelyk vertoog, en verklaarde en negenenzeventig bediend heeft. Tus- (6 éom:
voor zyne Stad eene zoodaanige aantuyging ſchenbeyden had hy, ſedert den twintig #"
ſten van Wynmaand des jaars vierenze- #com
te behouden, als de zelve naamaals mogt ventig
tot den dertigſten van (8) Grasmaand #n fol,
# Holl. goedvinden daartegens (4) te doen. In
erkur.
middels vergaderden de zesendertig Raa des jaars achtenzeventig, gelykook in den (8)com
169o, pag.
den,
op de ingekome tyding van 't geno jaare zevenentachtig zitting in de Vergade. En ºok
81.
men Beſluyt, en zynde in omvraage ge ring der Gemagtigde(*) Raaden van de Staa- (*) Greem
bragt, wat nu verder diende gedaan te ten van Holland, en in de jaaren drie- en #
worden, bevondt men by de opneeming vierentachtig(9) in de Vergaderinge der Al- (9)com
der ſtemmen, dat negentien tegens twaalf, gemeene Staaten, naadat hy 'sjaars (10) #n tot
mids vyf Leden uyt de ſtad en afweezig tevoore tot het Burgermeeſterſchap der #com
waaren, den zachtſten weg tot het byleggen ſtad Amſterdam was verheeven : welke #nfol.

waardigheyd hy ſedert (11) dikwils, en #com
in dit jaar ten vierden maale bekleed # #
de Heer Burgermeeſter Niklaas Witſen , heeft, gelykook zyne gedachtenis op de **

der verſchillen hadden verkoozen. Dier
halven wierdt den derden van Lentemaand

mids zyne alom betoonde ervaarenheyd twee volgende penningen in die hoedaa
in Staatszaaken, naar 's Graavenhaage ge nigheyd bewaardt wordt.
y

III. Deel,

C cc c cc
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-

47 o

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

-

I. Op de eene zyde van den eerſten ſtaat 's Mans beeldenis met eenen mantel en kanten bef
verſierd, op de andere zyde zyn gehelmd wapenſchild , en die beyden binnen deeze randſchrif
UCIn :

NICOLAUS W ITSEN, J U R 1 s Co Ns U LT Us,
CONSU L ET SENA To R AMST E LoD AM EN SIS,

AET AT 1 s XL I II I, M DCL XXXV.
P RIM UM AD SE NATUM HOLLAND IAE

A D o M 1 N 1 s OR DIN I B U s D EPUTATUS,
POST Do M INo RU M ORD IN UM GENERAL 1U M DELEGAT US.
NIKLAAS WITSEN, RECHTS GELEERDE,
RAAD EN BURG ER MEESTER VAN AMSTERDAM,

IN Z rNS OUDER DO MS 44. J AA R, 1685.
EERST IN D EN RAAD VAN HOLLAND VAN
DE HEER EN STAAT EN GEMA GTIGD,
DAAR NAA AFGEZON DEN

TER

VERGADERING E

DE R ALGEMEE NE - HEEREN

STAATEN.

In welk jaar hy zyn Burgermeeſterſchap bekleedde. Onder zyn gehelmd wapenſchild, wiens

(r) vig rechter helfte uyt eene halve witte Lelië op een rood veld, en de ſlinkerhelfte uyt een wit
Georg." kruys
op een blaauw veld beſtaat, leeſt men, op de andere zyde, deeze zyne zinſpreuk van den
lib. I.
1) Mantuaan, op eenen wi
Yſu 145.

(1)

» OP

wimpel :

LABOR OM NIA V IN CIT.

DE A R BETD VERWINT ALLES.

II. Rondom het kopſtuk des Amſterdamſchen Burgermeeſters, waarmede de voorzyde van den
tweeden beſtempeld is, leeſt men in den rand dit omſchrift:
NI coL A Us WITSEN, CONSUL AMSTE LoDAM EN s1s.
MDCLXXXVIII.

V. Boek.
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NIKLAAS WITSE N, BURGER ME ES TER VAN

r-s

AMSTERDAM, 1688,

Alswanneer hy die Waardigheyd ten derden maale bekleedde. Op de rugzyde ziet men eenen
muur (1) met eenen ſtormram beuken en ter aarde vellen, onder deeze zinſpreuk:

(#n:
LXXI.

L ABO R OM NIA V IN CIT.
DE

ARBETD VER WINT ALLES.

Op's Burgermeeſters aankomſt in 's Graa- | de beſlecht te weezen, als nu gereedzynde
venhaage vervoegde dees zich aanſtonds
zoo by den Loontrekkenden Raadsman
des Lands Antoni Heynſius, als by den
Graaf van Portland, welke een byzonder

om hunne gemaakte benoeming aan de
Staatsvergadering van Holland over te le
veren : mids dat nogtans alle de voorige
genomene Beſluyten uyt de daglyſten van
boezemvriend van den Hollandſchen Stad Staat zouden genomen en vernietigd wor
houder zynde thans uyt Engeland in de den. Dit wierdt toegeſtemd, en gevolge

Vereenigde Geweſten gekomen was, om lyk 's daags daaraan (3) de benoeming (3)Holi

(2) Holl.
Merkur.
169o, pag.
81.
g

met de zelve de noodige middelen uyt te | der Amſterdamſche Schepenen aan de #rs
vinden, door welke en de Staatsvergade- | Staatsvergadering overgegeeven , opdat of 8,
ringe genoegen gegeeven, en de achtbaar het Hof, volgens de gemelde Voorrech
heyd des Amſterdamſchen Magiſtraats, ten, of de Staaten van Holland zelfs, vol
zooals beſt doenlyk viel, minſt gequetſt gens hunne hooge magt, daar uyt de be
wierdt. Naa (2) drie dagen handelens geerde verkiezing zouden doen. Doch dee

deed hy aan den zelven te Amſterdam ver

ze zonden die tot het doen der keuze aan

ſlag van zyne verrichting, en tradt in den Stadhouder in Engeland, en tegelyk

's Graavenhaage wederkeerd, eerſt alleen, aan de oude Schepenen van Amſterdam
en ſedert door eenige andere Amſterdam bevel, om ondertuſſchen uyt hunnen naam
ſche Gemagtigden onderſteund, met de in 't voorige bewind te volharden, zonder

gemelde Heeren andermaal in onderhan.
deling, waarby de openſtaande geſchillen

dat daardoor de Voorrechten of van den

Hollandſchen Stadhouder, of van de Stad

tot zooverre vereffend wierden, dat den Amſterdam, in eenigen deele verminderd
elfden van Lentemaand de Heer Bors van

of gekrenkt zouden weezen. Aldus raakten
Waveren en de Geheymſchryver Huyde deeze geſchillen ten eynde, naamen de
koper, door de Hollandſche Staatsleden Amſterdamſche Gemagtigden den zeven
wordende aangemaand tot het inwilligen entwintigſten (4) weder zitting in de
der buytengewoone oorlogslaſten, aan die Staatsvergadering, en gaf dit aanleyding , 9e, pag.

Vergadering verklaarden, dat het geſchil tot het uytkomen van deezen gedenkpen- **
over der Schepenen verkiezing voorafdien ning.

Rondom het borſtbeeld van den Hollandſchen Stadhouder, dat op de voorzydeſtaat, leeſt men
-

in den rand dit omſchrift:

GULIELMUS III, DE 1 GRAT 1A MAG NAE BRIT ANN 1 x,
FRAN CIAE, ET HIB ER N1 AE REX; BEL GI 1
GUB ER NA To R.
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WILLEM III, Doo R Go DS GE NA DE KONING VAN GROOT
BRITTANj E, VRANKR2 K, EN IER LA N D, STA D
HOUD ER VAN NEDERLAND.

Op de tegenzyde ſtaat de gekroonde Amſterdamſche maagd : ſtreelende aan den eenen kant
den Hollandſchen Leeuw, die haar begrimt, terwyl hy den Stadhouderlyken bevelſtaf handhaaft,
(1) ovid, en het Brittanniſche wapenſchild onderſteunt. Aan den anderen kant ziet men den driekoppigen
Metam.
(2) Cerberus haar vinnig aanbaſſen, en eenen brandenden zwaveldamp tegens haar uytbraaken.
lib IV.

In den bovenrand leeſt men deeze ſpreuk:

Yſu45c.

QUANTUM DISCRIMIN IS HIc EsT?
HOEVEEL G EVAAR IS HIER?

En dewyl de Gemagtigden van Amſterdam, naa't vereffenen des geſchils, weder zitting in de
Staatsvergadering van Holland, als gemeld is, naamen, leeſt men voorts nog op den voet of
voorgrond des pennings:
AMSTLA REDUX.

AMSTERDAM WE DERGE KEER D.

Dit eerſte geſchil was door een tweede, de Gemagtigden van Amſterdam echter

(2)Holl. mids het verſchynen (2) van den Graaf goedvinden daar tegens hunne aantuyging

# van Portland in de Staatsvergadering van te laaten (7) aantekenen: evengelyk zy te (7) HoII.
#** Holland, niet weynig vergroot geworden. voore een wydluchtig vertoogſchrift, te-#ng
Dees Heer, onder den naam van Willem gens de zitting van den Raadsheer Korne-#**
(3)Reſol. (3) Benting eertyds bekend, had voorheen lis Tereſteyn van Halewyn in den Oudraad
der Staat als een Lid der Ridderſchap zitting in de der ſtad Dordrecht, hadden ingeleverd,
# Staatsvergadering van Holland gehad, en en daarby beweerd, dat die twee bedie
169o. fol. den Prins van Oranje, als zyn byzondere ningen, als uyt den aardt onderling ſtry
*
gunſteling, ſtaande de laatſte ondernee dig, door geen eenen en den zelfden per
ming op Engeland, verzeld: welke den ſoon konden bekleed (8) worden , nietal- #
Engelſchen troon beklimmende den zelven leen volgens de (*)Berichtſchriften van den 1689. Eag.
aldaar, in erkentenis zyner gedaane dien Hove en Hoogen Raade in Holland, maar &##
(4) Larrey ſten, ſtraks tot Graaf (4) van Portland ver ook volgens de byzondere Raadsbeſluyten, #"

# hief, met het recht van inboorlingſchap in de Staatsvergaderingen van dat geweſt
ïV. foi begunſtigde, en als een Lid in 't Hooger genomen. Dordrecht nogtans beweerde
525huys deed zitting neemen. En dewyl den het tegendeel, en had met den aanvang

glet. tom.

• 1

-

•

J.

(5)
Holl. zevenden van Lentemaand (5) desjaars vyf
Merk.

deezes jaars (9) een uytgebreyd verdeedig- (o)Holl.
ſchrift den Staaten van Holland aangeboo- Merkur.
#ng tienhonderdzesentachtig
een
Staatsbeſſuyt
genomen was, volgens 't welke voortaan den ; die 't zelve hebbende in overwee- #9e Pag
-

e

I 2•

niemand in de Staatsvergadering van Hol ging genomen, den vyfden van Louw- ”
land zoude moogen verſchynen, ſtaande maand, den gemelden Raadsheer tot bey
onder den eed of de bezolding van iemand | den de ampten bequaam verklaarden, en
anders, dan van wien hy ter Dagvaarte als zoodaanig beveſtigden. En dewyl met

(6)Holl

geſchikt wierdt, zoo vermeende de ſtad

het beſlechten van der Amſterdamſche

Amſterdam, dat aan den Graaf van Port

Schepenen keuze, tegelyk ook het ge

land, volgens dit oude Staatsbeſluyt, gee
ne zitting in de Staatsvergadering van Hol
land, mids hy nu onder den eed, ja zelf
Lid van 't Hoogerhuys van Engeland was,
mogt vergund worden. En ofwel naa ge
houde raadpleeging, den twintigſten van

ſchil, zoo wegens den Raadsheer Ha
lewyn, als de zitting van den Graaf van

Portland in de Hollandſche Staatsverga
dering, en dus drie zoo aanmerkely
ke zaaken vereffend zynde, de voorige
eendragt onder de Hollandſche ſteden

Louwmaand, die zaak ten voordeele van herſteld wierdt , zoo is ook daaraan

Met: " den gemelden Graaf door de Staaten van dees gedenkpenning zyne geboorte ver

### Holland

beſlecht (6) wierdt, zoo konden ſchuld.
Het
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Het gelaurierde kopſtuk van den Hollandſchen Stadhouder ſtaat, omringd met deeze tytelen,
op de voorzyde:

GULIEL Mus III, D E1 GRAT 1A BRITAN N1 AE RE x,
RELIG 1 o N1s LIBERTATISQUE RESTITUTo R.

WILLEM DE III, DOOR GODS GENADE KONING VAN
BRITTANj E, HERSTELLER VAN DE N Go DS
D IE INST EN DE VRT(HE YD.

De Hollandſche Leeuw houdt, op de rugzyde, in den eenen klaauw een bloot zwaard, en in
den anderen eenen bundel berkeſtokken, met eenen band indiervoege omvlochten, dat de drie
daardoor gemaakte kruyſen genoegzaam te kennen geeven, dat men daarmede de ſtad Amſterdam
in 't ooge heeft. In 't midden van den bundel ſteekt een degen , op wiens punt de Hoed der

Vryheyd ruſt : in 't verſchiet ziet men eene opgaande Zon, en in den bovenrand leeſt men deeze
ſpreuk:
ANIMOS JUNGIT, LEGESQUE TUETUR.
HY VEREENIGT DE HARTEN, EN BESCHERMT
DE WETTE N.

Of dit althans geſchied zy ſtaat ons hier niet te onderzoeken, maar ſlechts aan te tekenen,

dat de voorige eendragt der Hollandſche ſteden daardoor herſteld wierdt , immers volgens de ge
tuygenis van het opſchrift dat op den voorgrond ſtaat !
HOL LA N D1 AE CIVITAT AT U M

UNIO

RESTAURAT A. 169o.

DE EENIGHErD DER STEDEN VAN HOLLAND
HERSTELD. 169o.

-

Amſterdam , 't gene zooveel deels in Nieuwemarkt, en al het gedeelte dierſtad,
de gemelde geſchillen had gehad, was nu gelegen buyten den Zeedyk, tot geen
al eenige jaaren bezorgd geweeſt om den kleyne ſchaade der in- en uytlandſche
Kooplieden, overſtroomde, welke hunne
waaren en koopmanſchappen in de kelders
en pakhuyzen van dien oord beruſtende
hadden : zulks het belang, dat de ſtad
daarby
had, den Magiſtraat op middelen
geweldig vergroot , en gevolgelyk by
ſpringvloed, verzeld van eenen Noord deed bedacht zyn, om een quaad van zoo
weſten wind, temets het ingedrongen zee naadeelig gevolg te weeren. Naa veel raad- (1) Comi
water tot die hoogte gereezen, dat het pleegens wierdt eyndelyk het ontwerp van #
Beſchryv.
den Haarlemmer- en Nieuwendyk , de den Burgermeeſter Johan (1) Hudde goed- van Ain

ſtaat der Stad, zooveel moogelyk was,
ten voordeele haarer ingezeetenen te ver
beteren. Sedert eenen geruymen tyd
herwaart waaren de zeegaten by Texel

Warmoes- en Sintantonisbreéſtraat, de
III. Deel.

gekeurd, en dus inplaatſe der voorige brug- #
D dd d dd

gen
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gen voor den Amerak, den Oudenkolk , der ingezeetenen is buyten de ſtad gehou
de Gelderſchekade , aan beyde de zyden den. En dewyl tot dit zwaarwigtige werk
van de Schreyershoektoren, de Oudewaal groote geldſommen vereyſcht wierden ,
en Oudeſchans, waaronderdoor zich het hadden de Wethouders dier ſtad, reeds in

water der ſtad in 't Y looſt, terwederzy 't jaar (2) zestienhonderdeenentachtig, ze- (2)Reſol.
den zeer zwaare ſteene dammen gemetſeld, kere Verlofbrieven van de Staaten van Hol-#
en met dubbele vloeddeuren voorzien ; land bekomen , uyt krachte van welke i3 Maart

waardoor het indringen van het opgezette de Heeren Schepenen dier ſtad eenen vier-1881
buytenwater geſtuyt wierdt. . Maar dewyl erhanden omſlag over alle de in de ſtad
de grond der ſtraaten, die deeze nieuwe ſtaande huyzen hadden geheeven : zulks
ſchutſluyzen langs het Y aan elkandere die van de eerſte verdeeling op drie jaar

koppelden, zoo laag was, dat die ligtelyk lykſche verpondingen, van de tweede ver
by eenen ongemeenen hoogen vloed, zoude deeling op twee, van de derde op ander
konnen overſtroomd worden, wierdt de halve, en van de vierde op eene enkele

de Nieuwezeedyk van den Beer, gelegen verponding of achtſten penning eens vooral,
aan de Nieuwevaart, tot aan de Rapen tot vergoeding der reeds gedaane of nog te
(1) Com
melyn
Beſchryv.
van Am

ſterdam,

fol. 833.

burgſcheſluys, (1) desgelyks den geheelen doene onkoſten, volgens eene aangeplakte
Ykantlangs , tot aan 't Nieuwewaalsey
land, vervolgens ook de Oudewaal tot de
Hoogebrug, en vandaar door de Oude
teertuynen , 't Kamperſchehoofd , de
Texelſchekade, en de Ramskooi tot op
den Nieuwendyk, met eenen doorgaanden

bekendmaaking, geſchat wierden. Dit
gewigtige werk, waartoe de Heer Korne
lis Witſen , den vyfentwintigſten van
Hooimaand des jaars zeſtienhonderdeenen

tachtig, den eerſten ſteen der ſchutſluy
zen aan de Nieuwebrug gelegd heeft, in

ronden rug langs den waterkant dierſtraaten dit jaar zynde voltrokken, gaf aanleyding
met beſtandige kley zoodaanig verhoogd, dat op orde der Heeren Burgermeeſteren
dat totnogtoe het water, hoehoog het ook. dees gedenkpenning gemaakt is gewor

geklommen zy, tot geen gering voordeel

den.

-

%#"PACT

&

% ºf GALLIAME REGERUS

M

%: FIRMATIS TERRAQUEEN
MARIggLJE FINLAUS
ASSIERTAL IREILIGHTONE

QUALESCUNQUE
TEMPESTATIES
UIREBIE

**
v.

-v

De ſtad Amſterdam in de gedaante eener gekroonde Maagd, die in de eene hand eene ſpiegel,
't zinnebeeld der Voorzigtigheyd, en met de andere den Slangenſtaf van den Koopgod Merkuur
houdt, zit op de eene zyde in eenen welbeheynden tuyn, tuſſchen twee Leeuwen, en twee uyt
ſtortende waterkruyken op een ſteenen gewelfſel, waaronder de watergolven doorheen ſtroomen;
verzeld van dit bovengeſtelde randſchrift:
AMSTEL ODA MUM.
AMSTERDAM.

De andere zyde, die gene verbeelding heeft, voert, binnen eenen Burger- of Eykenkrans, dit
opſchrift:
PACTIS CONTRA GALLIAM REGIBUS:

FIRMAT IS TERRAQUE MARIQUE FINIBUS:
ASSERT A RELIGIO NE:
EXPER GEFA CT A LIBERT ATE:

MUNITA CONTRA QUALESCUN QUE TEMPESTATES
U RBE. MD CXC.
DE
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DE KONING EN TEG ENS VRAN KRYK VERBON DEN:
DE GRENZEN TE WATER

EN TE LANDE GE STERKT!

DE GODSDIENST GE VESTIGD:
DE VRTHE YD OP GEWE KT: EN DE

STA D TEGENS ALLER LE TE WATERVLOED EN VERZEKER D.
I69o.

Gelyk de gemelde Staatszaaken mids En dewyl de Prins van Oranje in Enge
en ſtaande de afweezendheyd des Stad land komende had verklaard de herſtelling
houders in de Vereenigde Geweſten voor der ontnomene Voorrechten te zullen be
vielen, zoo geſchiedden er ook geen ge zorgen, zoo docht het de beroofde ſtad
ringere in Engeland, en onder 't oog van Londen nu den rechten tyd te zyn, om

den nieuwen Koning: waarvan ik my ver

de ontnomene Handveſten te konnen we

pligt oordeel de herkomſt wat hooger op derkrygen , en vervoegde zich dierhalven
te haalen. Karel de II , geneegen zynde tot het thans beſchreeven Parlement ; als
tot het invoeren van een onbepaalder aan 't welke de handhaaving der Vader

ryksvermoogen, en dus toeleggende om landſche gerechtigheden is toevertrouwd.
de byzondere ſteden van haare oude Deeze zaak daarin ryplyk zynde over
Handveſten te verſteeken, had van de woogen, wierdt door 't zelve eene Ryks
Hoofdſtad een begin gemaakt, en die we wet ontworpen , waarby de ontnomene
(oLamey gens twee aangewreevene misdaaden (1) Handveſten aan de (3) ſtad Londen moe

Hdll,
#
d

Hiſt d'An voor de Koninglyke bank gedagvaard. ſten worden wedergegeeven, met bevel

169o. pag.

# #" Het geding met veel naadruks, zoo van de dat uyt krachte van dit Beſluyt de thans in

123.

569.

eene als andere zyde , zynde bepleyt, bewind zynde Hoofdſchout , midsgaders
wierdt het vonnis den twaalfden van Zo

de Hooge en Gemeene Raadsperſoonen

mermaand des jaars zeſtienhonderddrieën dier ſtad, van hunne bedieningen zouden

tachtig , uytgeſprooken , en daarby de afgezet, en nieuwe volgens de oude Hand
ſtad van haare oude Handveſten verval veſten verkooren worden.

En ofwel de

(2) Larreylen (2) verklaard, evengelyk ook nader Hoofdſchout en zyne Raaden by ſmeek
welke het zelfde ſchrift het laatſte (4) verzochten veranderd
Ct. tOnn.
V foi" lot ondergingen. Wat klagten hiertegens te hebben, zoo hieldt echter het eene en het
57o.
wierden ingebragt, alles was vergeefſch, andere ſtand, en wierdt de ontworpe Ryks
ja de voorſtanders der Vryheyd zagen wet, op laſt der beyde Huyzen den Koning
zich als oproermaakers in de gevangenis aangebooden, om door zyne goedkeuring

# hand de andere ſteden,
-

e

geſmeeten, en niet eer daaruyt verloſt, bekrachtigd te worden. Dit geſchiedde,
voordat zy borg voor hun goedgedrag, dat en gaf dus aanleyding, dat dees penning
is de goedkeuring van 't gewysde, ſtelden. daarop gemunt is.

Rondom het borſtbeeld van Koning Willem leeſt men, in den rand der voorzyde, deeze ty"
tels:

WILHEL Mus III, D E1 GRAT 1 A ANG L1AE, SCOT 1AE,
FRANCIAE, ET HIBER N1 AE REX.
D dd d dd 2

WIL

(4) Holl.
Merkur.

169o. pagi
119.

1'
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WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING

-

VAN ENGELAND, SCHOTLAND, VRANKR rK
EN IERLAND.

Welke op de tegenzyde met de kroone op 't hoofd, en den Schepter in de hand, op eenen
troon zit, en aan de Magiſtraatsleden der herſtelde ſteden de ontnomene Voorrechtsbrieven we

der geeft, volgens dit randſchrift:

RED DIT IS PRIVILEGIIS.

DE VOOR RECHTS BRIEVEN WE DER GEGE EVE N.

En dewyl de ſteden daardoor in haare voorige Vryheyd herſteld wierden, ſtaat nog op den
voorgrond:

REIDIVIVAE LIBERT ATI.

AAN DE HERLE EVEN DE VRTHE YD.

Eer nog deeze en andere Staatszaaken ſoonlyke tegenwoordigheyd aldaar zoo
van geen minder gewigt in 't nieuwberoepen onvermydelyk niet oordeelde, ofwel
Parlement voorvielen, was Koning Wil vertrouwde, dat door de bequaamheyd
lem door brieven, zoo van de Staaten als van den naar Holland gezonden Graaf van
(i)Holl. van 't Hof (1) van Holland, van de drie Portland, en met de hulpe zyner aanhan
Merk derleye zweevende oneenigheden tuſſchen geren, die zaaken ten zynen voordeele
#ef* de onderlinge ſteden van dat Geweſt ten ! wel zouden beſlecht worden , immers
ſpoedigſte verwittigd geworden. En dewyl bleef zyne verwachte overkomſt in dit jaar
die voornaamelyk door zyne langduurige achterwege,ja de (4) Koning, voor de eerſte da) Hon.
uytlandigheyd waaren veroorzaakt , ge maal in 't nieuwe Parlement zynde ver- Merk
loofden veelen dat men eerlang zyne Ma ſcheenen, verklaarde by 't eerſte lid zyner # ##
jeſteyt in Nederland te verwachten had , aanſpraake, dat hy niets, van 'tgene tot den iig.
6) Holl, temeer , mids de (2) tuſſchenkomſt van welſtand van 't gemeen konde ſtrekken,
Merk
haar Stadhouderlyk gezag, door de Staa zoude achterlaaten, en dus beſlooten te heb
#e P** ten van Holland, tot handhaaving hunner ben,midszyne tegenwoordigheyd in Ierland
Beſluyten was verzocht geworden, en de vereyſcht wierdt,om zoo ſpoedig als 't doen
Koning in eenen overgezonden brief aan de lyk was dat Ryk t'onder te brengen, zich
Staaten betuygd had in perſoon te willen in perſoon tot (5) het uytvoeren van zoo (5)Larrey
overkomen , zoo zyne tegenwoordig gewigtigen aanſlag derwaart te begeeven. En Hiſt.d'An

heyd , tot het beſlechten der gereezene dewyl deeze verklaaring gedaan wierdt, #"
(3)Holl, verdeeldheden , (3) als volſlaagen nood als veelen zyne komſt in Holland volſlaa- 68i.
Merkur zaakelyk vereyſcht wierdt. Doch het zy gen noodzaakelyk oordeelden, zoo gaf die

#" "Koning Willem, op den krachtigen arm

ook aanleyding tot het in 't licht komen

der Staaten zich verlaatende, zyne per deezer penningen.

I. Rond
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1. Rondom
's Konings
d voorzyde van den
eerſten
het omſchrift
deezergeharnaſt
tytelen: borſtbeeld,9 leeſt men in den rand
rand der

GUIL IEL MUS III, D E 1 GRAT 1A MAGN.AE BRIT ANNIAE,
FRAN c1 AE, ET HIB ER N1 AE REX,
BEL G11 GUBERNAT oR.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
GROOT-BRITTANj E, VRANKRTK, EN IERLAND,
STAD HOUDER VAN NEDERLAND.

De tegenzyde verbeeldt in zee eene groote vloot ſchepen, tot het doen van deezen togt uytge
ruſt, en voorwaart den gekroonden Engelſchen Eenhoorn in vollen ren, onaangezien het krach
teloos en veracht quakken van drie op den oever zittende kikvorſchen.
randſchrift luydt aldus:

Het bovengeſtelde

NON ME TAM ABJECTA MORANTUR.

zULKE VERWoRPELINGEN

WE ER HOU DE NV

MT NIET.

Voorts, om aan te wyzen in wat zaake hy zich niet wil laaten ophouden, leeſt men nog op
den voorgrond:

TRAJECTUS IN HIBERNIAM. MDCLXXXX.
OVERTO G2T NAAR 1 ER LAND. 169o,

Het is zeker dat met de drie quakkende kikvorſchen de verſcheydene aantuygingen ten aanzien
van de Schepensverkiezing, de verſchyning van den Graaf van Portland in de Staaten van Hol
III. Deel.

Ee e e e e

land,

-
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169o. land, en de zitting van den Raadsheer Halewyn in den Oudraad van Dordrecht, door Amſter
dam zoonu zoodan gedaan, betekend worden.

»",

En het is hierom dat deeze zyde ſomtyds ook met

'#

eene andere gepaard is, die den (1) driekoppigen en vuurſpuuwenden Cerberus naaſt de gekroonde
Amſterdamſche maagd verbeeldt, welke den Hollandſchen Leeuw ſtreelt, terwyl die het wa

lib. IV.

penſchild van Grootbrittanje en den Stadhouderlyken bevelſtaf gadeſlaat , onder dit rand

W.417.

ſchrift:

QUANTUM DISCRIMINIS HIC EST?

HOEVEEL GEVAARS IS HIER?

Doch dewyl desonaangezien, als gemeld is, de Amſterdamſche Gemagtigden ſedert weer

ter Staatsvergaderinge van Holland verſcheenen, ſtaat op den voorgrond:
AMSTLA REDUX.

AMSTERDAM WE DE RG E KEER D.

Op den zelfden tyd , en volgens het en kracht t'onder te brengen. Tot dit
voorgaande beſluyt , verklaarde Koning laatſte was nu alles vervaardigd; zulks Ko
Willem aan de vergaderde Lords van 't ning Willem , gereed om eerſtdaags der
Hoogerhuys, geduurende zyn afweezen in waart te vertrekken, de Vergadering der
Ierland het Vorſtlyke bewind der regeerin beyde (5) Huyzen, naa ze op eene zeer (5) Holl:

ge in de handen zyner Gemaalinne, als beleefde wyze voor hunne betoonde ge-

#

6) Hon

hem de naaſte zynde, en wier bequaamhe neegenheyd t'hemwaart bedankt te heb-pag. 44.
den hen bekend waaren, te willen laaten, ben, tot den winter opſchortte, aan de
en verzocht des, (#) zoo die doorluchtige Lords Luytenants der Geweſten, Vreede

Merk.

Vergadering het dienſtig oordeelde, om

rechters, en verdere Bedienden bericht

# P*5

aan zyne Gemaalin eenen Volmagtsbrief gaf, hoe zy zich ſtaande zyn afweezen
van beyden de Huyzen tot het voeren hadden (6) te gedraagen, en den tienden (6) Holl.
Zomermaand
zyne inGemaalin
als leyBe-Merkur,
van 't Koninglyke bewind, te bezorgen. van
windvoerſter
des Ryks
den Raad
# Pag
(3) Holl. Dit wierdt door (3) het Parlement, 'tgene de

#,
Ryksbeſluyten
van 't voorige
had dende, den Graaf van Nottingham tot
: pag. bekrachtigd
, nietalleen
daadlykreeds
werkſtel
haaren Geheymſchryver benoemde. Se

lig gemaakt, maarook daarenboven beyde dert door den Hoofdſchout, en de Hooge
hunne Majeſteyten de ervelyke inkomſten en Laage Raaden van Londen hem te Ken

ingewilligd, die voorheen door Koning Ja zington alle bedenkelyke voorſpoed op zy
kob waaren bezeeten, en thans wierden ne aanſtaande reys naar Ierland zynde ge
verklaard een recht der Kroone, en dus in wenſcht , vertrok hy den veertienden

't vervolg onvervreemdbaar van de zelve van Zomermaand, in 't gezelſchap van
(a) Holl. te weezen. En hebbende beyde hunne (4) den Prins van Deenemarke, uyt Londen,
Merk
Majeſteyten voorts nog geſteld in het daad ging den eenentwintigſten te (7) Highla- (7) Reſol.

#* lyk bezit van de inkomſten der belaſtin ken t'ſcheep, landde in Ierland twee da- #t.
gen, welke aan de twee laatſte Koningen gen daarnaa te Karrikfergus, en reedt voorts 5 july'
waaren toegeſtaan, met magt om op deeze acht mylen verder naar Belfaſt, alwaar (8) # fol.
ingewilligde geldmiddelen onder verband hy door den Hertog van Schomberg, den (#Holl.
by voorraad geld te moogen ligten, be Prins van Wittenberg, en veele Geeſtly- #
ſlooten zy den Koning met twaalfhonderd ken, Vreederechters, en Edelen wierdt #*
duyzend ponden Sterlings te onderſteunen, verwelkomd. De gedachtenis van dit ver
zoo om den oorlog tegens Vrankryk voort trek des Konings uyt Londen naar Ierland

te zetten, als om Ierland met alle ſpoed vind ik op deezen penning vereeuwigd.

Zyn
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Zyn borſtbeeld, met eenen laurierkrans verſierd, ſtaat op de voorzyde, en in der zelver rand
het omſchrift deezer tytelen:
GULIELMU s III, D E1 GRAT 1 A BRIT ANN 1 AE REX,
AR AUS 1 o N1s PR IN cE Ps; BELG11
GUB ER NAT oR,

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING

VAN BRITTANj E, PRINS VAN ORANJE,
STAD HOUD ER VAN NEDERLAND.

Op de tegenzyde wordt in 't verſchiet eene vloot onder zeyl, en voorwaart boven de Ierſche
kuſten een vliegende Arend gezien, welke eenen Oranje- en Olyftak in den bek houdt , onder dit
randſchrift:

ALIS, NON ARMIS.

Mer VLEUGELEN, NIET MET WAPEN EN
Te kennen geevende de gezwinde middelen, waardoor hy Ierland ſtondt te dwingen : ofwel
dat hy kwam om het te dekken, niet om het te beſtryden, indien het den aangebooden Vreedetak
wilde aanvaarden. Voorts ſtaat nog op den voorgrond:
TRAJECTUS IN HIBERN IAM LOND1 No;

# JUN11: 1690.
VAN LONDEN NAAR IERLAND OVERGE TOOGEN,

DEN # VAN zoMERMAAND: 1690.
Eer wy de Staatsgevallen van Ierland, en Spaanſche leger, deedt het Franſche,
ſedert de komſt van Koning Willem in dat onder den Hertog van Luxemburg, ver

Ryk voorgevallen, verhaalen, dunkt ons ſcheydene beweegingen , met voornee
beſt te zynden veldtogt in Nederland voor men van over de Sambre te trekken, en
af te beſchouwen. Geduurende de winter de Landen van den Spaanſchen Koning en
hadden de Vereenigde Staaten alles aange de Vereenigde Geweſten te vuur en te
(1)Holl.

wend, om met een ontzaglyk leger op

Merkur de grenzen van Brabant, met het openen
#. Pag- van den veldtogt, te verſchynen, en aan
#ol.
den Vorſt van Waldek, op (1) de aanſchryderStaaten vi
#" ving des Konings van Engeland, het Op
# . perbevel hunner krygsbenden opgedraagen.
# fol. Sedert de ſamenvoeging van het Staatſche
-

-

zwaard te verwoeſten.

Dit noodzaakte

den Vorſt van Waldek zyne betrokke le
gerplaats by Harlemont te verlaaten, en

tot dekking des Lands naar de Pieton te
trekken. Staande dees optogt kreeg men, #
den dertigſten van (2) Zomermaand, be-i69o, pag.

richt, dat eenige vyandlyke benden zich 17°
Eee e ee 2.

op

N E D E R. L A N D S C H E
48o
169o. op de hoogte van Fleury hadden laaten taſtten, mids hunne overmagt, ſedert niet

"Tzien, doch eerlang door de uytgezondene alleen de Staatſche ſlinker vleugel van ter
veldontdekkers nadere en zekere tyding, zyde, maarook vanachtere aan : 't gene

#". dat het geheele Franſche leger, nu met (1)

het voetvolk met eene onwankelbaare ſtand

vaſtigheyd uytſtondt, en dus(6) den Prin- #h
16oo,
pag. eenenveertig
en tachtigom
Esqua
I
drons onder Battaillons,
Bouflers verſterkt,
dat
ſe van Naſſou Sarburg gelegenheyd gafom, 16go, pag.
der Bondgenooten te bevechten, in vollen onder 't beleyd van den Hoogbevelhebber 188.
aantogt was. Dierhalven wierdt het ver Hubuy de vyandlyke rechter vleugel zoo

Q. # bonden Leger nog dien (2) avond onder de daanig van ter zyde aan te taſten, dat die
169o, pag. wapenen gebragt, en den ganſchen nacht afdeyzende in verwarring geraakte. By
I76.
daarin gehouden ; vermids niet moogelyk dit gelukkig toeval wierden eenige (7) #"
was,zonder eene gewiſſe nederlaag te onder ſtukken geſchuts, verſcheydene Vendels, 16oo. pag.
gaan, in 't gezigt van zoo ſterken vyand te en eene ſtandaard op den vyand veroverd: '7"

#" wyken. Des morgens (3) van den eerſten van

doch die herzamelde zich andermaals, en,

idoo, pag. Hooimaand kwam dierhalven het geheele met nieuwe benden opnieuws het gevecht
Holl.
*
Franſche Leger, in volle ſlagorde geſchaard, hervattende, bragteyndelyk de geheele (8) (8)
Merkur.
ten ſtryd: welke tuſſchen de Franſche en ruytery der Bondgenooten op de vlugt. 169o. pag
#". Staatſche ſlinker vleugel (4) met eene weêr Het voetvolk, van dit krachtige rugſteun I72 •
1690. Pas gadelooze dapperheyd vanvoore wierdt ſel verlaaten, verloor echter daarom zynen
# II begonnen, terwyl de vyandlyke rechter moed niet, maar , zich nog langen tyd
#l. vleugel onophoudelyk t'zydewaart (5) af verweerende, konde niet dan naa een zeer
1699. Pag wendde, om ook vanachtere gelyken aan bloedig gevecht mede over hoop geſmeeten
*”
val te doen. De Hoogbevelhebber Weib worden. Verſcheydene benden nogtans,
nom, welke in de ſlinker vleugel des Staat onaangezien het leger nu meeſt alom ver
ſchen legers geboodt, ſtortte ondertuſſchen ſtrooid was, deeden eenen heerlyken aftogt,
Holl.
den afkomenden vyand in de lendenen, en en wonnen de heggen (9) van Melle, ter (9)
Merkur.
doende tegelyk vanvooren alom vuur gee wyl het eene gedeelte van 't leger naar Bruſ 169o. Pag
ven, bragt dus verſcheydene zyner Battail ſel, het andere naar Charleroy week: gee 188.
lons in verwarring. De Franſchen deson vende deeze bevochte zeege aan Vrank
aangezien herſtelden zich aanſtonds, voer ryk gelegenheyd, om den volgenden pen
den weder nieuwe benden ten ſtryd, en ning te laaten munten.

Rondom het kopſtuk des Franſchen Konings, waarmede de voorzyde beſtempeld is, leeſt men
in den rand het omſchrift deezes tytels:
LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEWTK DE GROOTE, ALLERCHRISTELTKSTE KONING.

. Op de tegenzyde zit de Oorlogsgod Mars op eenen ſtapel van veroverde wapenen, houdende in

de
rechter hand eenen blooten degen, en met de ſlinker het Franſche wapenſchild, onder dit
randſchrift:
MARs ULToR FoEDERUM vioLAToRUM.
MARS WREEKER DER GESCHON DENVE
VERBOND EN.
Ver
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Vermids Vrankryk in zyne oorlogsverklaaring tegens de Vereenigde Geweſten beweerde, dat 1690.
zy de eerſten de Vreedeverbonden, door (1) 't maaken van zeergroote oorlogsruſtingen, en van T

Verbonden met zyne vyanden, hadden geſchonden.

Nog ſtaat op den voorgrond dit opſchrift te ººit

leezen:

1688. pag;
197 •

AD FLORIACUM. MDCLXXXX.
B T FL EUR 7, 169o.

Meer glorië dan voordeels behaalden de weder voltallig moeſten (5) weezen: en #
Franſchen uyt deeze bloedige overwinnin hebbende aan de ſteden Nieumeege, Ber- #"
ge, vermids hen de bevochte zeege by
den aanvang desgevechtszoo dier was ver
kocht, dat het getal hunner geſneuvelden,
indien niet grooter dan der Bondgenooten,
ten minſte zoogroot als dat van deeze, en
dus hun leger zoodaanig gehavend was, dat
het ſedert niets hoofdzaakelyks, ſtaande
het overige van den veldtogt, durfde on
derneemen: teminder, mids de Spaanſche
Landvoogd Kaſtanaga door den Burggraaf
Zeebourg, aan den Staat afgezonden, ver
(2) Reſol, zekering liet (2) doen van aanſtonds, b

#"
7 July

#1.

genopzoom,
Hertogenboſch,
Julyfol,
Maaſtricht, enBreda,
Aarnhem's bevel
gezonden, 27
#
om zoodaanig geſchut, wapenen, en ver
deren voorraad, als de Prins van Waldek
6) Reſol.

zoude vorderen, aanſtonds te laaten (6) #SE

volgen,
ſchikten zy daarenboven den Heer #
van Heekeren voor hunnen Buytengewoo- #ol.

-

nen Afgezonden aan den Keurvorſt (7)van # # .

Brandenburg,
s” e , welke, reeds den zevenden #
der Staat.
9

van Hooimaand te Wezel was aangeland. Ge:

Deeze bezending bragt tewege, dat zyne #ol.

Keurvorſtlyke Doorluchtigheyd met haare 492.
byeengetrokkene
benden ten onderſtand der
de Hanoverſche en andere hulpbenden vyf
tig Eſquadrons van zynen Koning, tot het Spaanſche Nederlanden derwaart afzakte,
(8) Holl.
weder oprechten van een leger, te zullen en omtrent (8) Genappe zich by het ver- Merk.
in't veld brengen. De Staaten ook van hun bonden leger voegde: het welke, daaren- 169o, pag.
nen kant zonden den Loontrekkenden

boven nog met zes Engelſche regementen, '9"

Raadsman van Holland Heynſius , mids. en twaalfduyzend Luykſche knechten ver

gaders de Heeren van Dykvelt en Schuur ſterkt, den eerſten van Oogſtmaand van
man aan den Prins van Waldek, om bene Digom,bynazoo ſterk als in 't begin van den

#

vens den zelven te overleggen en beraamen veldtogt,opbrak. Dit ſpoedig te hulp komen
de middelen tot het weder in ſtaat ſtellen der Spaanſche Nederlanden verpligtte naa
van 't leger, en vonden voorts nog goed maals nietalleen den Spaanſchen Land
dat de (3) voorhanden zynde penningen, voogd om den gemelden Keurvorſt,te Bruſſel

#" voorgeſchikt tot de legerlaſten, door hen plegtelyk zynde ingehaald, ten Hove (9) al- (9)
Holl:
Merkur.
e

;#

daartoe zouden moogen gebruykt worden, daar op eene Koninglyke wyze te onthaa- #g
#85. ja gaaven hen zelfs magt om eenige gelden, len, en door den Magiſtraat dier ſtad den 321.
in geval van hogennood, te moogen ligten. gewoonlyken eerewyn te laaten aanbie
Tot de herſtelling der verminderde benden, den, maar gaf ook aanleyding, dat tot des
(3) Reſol wierdt eene buytengewoone eyſch (4) van zelven onſtervelyken lof, wegens de be

#" driehonderdduyzend guldens, aan de by
28 July

169o.fol.

ſcherming der Nederlanden zoo krachtdaa

zondere Geweſten gezonden, welke ten dig op zich genomen te hebben, dees pen
langſte voor den eerſten van Wynmaand
ning gemunt is,

539.

Het geharnaſte borſtbeeld van den Keurvorſt van Brandenburg, wien de Koning van Engeland, (io)Holl.

in den aanvang (io) deezes jaars, met den Ridderlyken Hoosband had begiftigd,

is op de eene Merk.
1693. pags

zyde omzoomd met deeze tytelen:

164.

FRIDER1cus 1II, De 1 GRAT 1A MAR cH1 o BRAND EN nu RG1;
SAc R1 RoMAN 1 IM PE R11 AR c H1 CAME RAR I Us
ET ELECTo R.
*

III. Deel

*
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FREDERIK DE III, DOOR GODS GE NA DE MARKG RAA F
VAN BRANDENBURG; AARTS KAME RHEER EN

KEURVORST VAN 'T HErLIGE
r.

ROOMSCHE RY K.

Op de andere zyde, ziet men in 't verſchiet de ſtad Bruſſel, en voorwaart de Godin Pallas,

houdende met de rechter hand eene ſpeer, en aan den ſlinkeren arm een ſchild, ter beſcherming
van den Nederlandſchen Leeuw, welke aan haare ſlinker zyde gezien wordt. Het rand- en op
ſchrift luydt aldus:
TU TEL A BEL G II EXPEDITIO

169o.

DE TO GT VAN 169o. IS DE BESCHERMING
VAN NEDERLAND.

(1) Holl.

Tien dagen (1) naa het gemelde gevecht vloote te bekommeren, te onbeſchroomder

te land, viel er geen mindere ontmoeting hervatteden, vermids de Engelſche Admi
tuſſchen de ſamengevoegde Engelſche en raal Torrington totnogtoe, onder eenige
Nederlandſche vlooten en die der Françoi ſchynredenen, ſlechts aanſchouwer van 't
zen op zee voor. De eerſtgemelden laagen, gevecht was geweeſt, en met de reſte der
den tweeden van Hooimaand, in de haaven vloote, in plaatſe van aan te vallen, in
(7) Reſol.
van Sinte Heleen, alwaar zy bericht kree eene halve rondte buytenſchoots (7) bly derStaaten
gen dat de vyandlyke vloot, achtenzeven ven leggen. Zulks veele Franſche ſchepen, Gener.
zich van hun middenlyfafzonderende, ins 3 Aug
tig oorlogſchepen en zevenendertig bran gelyks
op de Staatſchen vielen, welke des- # fol.
(2) Holl. ders ſterk (2), binnen het Kanaal was gé
Merk.
169o. pag. komen. Des ligtten zy des anderen daags onaangezien tot vyfuuren naa den middag
195,196 haare ankers, kreegen den vyfden de Fran in dit gevecht volhardden, ja, hoezeer dat
en 197.
ſche zeemagt in 't gezigt, en vier dagen niet zonder eene gewiſſe ſchaade tegens
(3) Holl. laater van de Koningin van Engeland (3) zoo overtreffende ſcheepsmagt was ſtaande
#
169o. pag. bevel om de zelve, of door cene verhoop te houden, zich echter uyt dit gevaar red
2O2,
te overwinning, of door den ſlechten ſtaat, deden, en zoodaanigen aftogt deeden, dat
waarin die zich naa 't gevecht zoude moo die door den (8) vyand zelven is geroemd (8)Holl.
gen bevinden, vandaar te verdryven, De geworden. Begunſtigd door de duyſter Merk,
pag.
verbonde vloot, maar achtenvyftig oor heyd des volgenden nachts beſloot de En 169o,
199.
:
r - 't
logſchepen, behalven de branders, uyt gelſche en Staatſche vloot naar de havens
maakende, zette de dierhalven den tien te zeylen, doch ziende zich 's daags daar
den met volle zeylen naar den vyand: met naa van den vyand vervolgd, wierdt in den
wiens voorhoede 's morgens omtrent ne Krygsraad goedgevonden de ſchepen, die
gen uuren het gevecht door de Staatſche niet konden volgen te verbranden, in den " T)
ſchepen, die den voortogt hadden en grond te booren, of op 't ſtrand te zetten.
(4) Holl. tweeëntwintig ſterk (4 ) waaren, on
Merkur.
Dus verlooren de (9). Staatſchen zeven #
erkur.
Merk.

169o,
198. pag.
pag

-

-

-

9

e

169o. pag.

der het beleyd van den L: Admiraal Kor ſchepen, behalven nog een, 't gene ſtaan- #

2O4.

nelis Evertszoon, en de Onderadmiraalen de het voorige gevecht was genomen. Al Pag 2o7:
Kallenberg en vander Putten, met zooveel de werreld moeſt bekennen, dat de Ne

beleyds, orde, en dapperheyd wierdt be
gonnen, dat de vyandlyke voorhoede voe
rende de blaauwe vlag, naa drie uuren
(5) Holl. vechtens, (5) met alle zeylen, om eene
Merk.
169o. pag. gewiſſe nederlaag te ontgaan, afhieldt.
2O2
Doch op den middag belettede eene onver
wachte opkomende ſtilte den afwykenden
vyand te vervolgen, en was ook de oor
zaak dat door het ſterke ty verſchey

dene Nederlandſche ſchepen een wey

,

derlanders met zoo groote kloekmoe
digheyd hadden gevochten , dat de
Franſche vloot, indien de Engelſche Ad
miraal de eerſtgemelden behoorelyk on
Holl.
derſteund had, zekerlyk (1o) uyt zee zou (1o)
Merk
de gejaagd zyn geweeſt. Hoe 't zy, im idoo, pag.

mers betuygde men in Vrankryk dat de zo6.
Nederlanders den roem, de Engelſchen de

ſchande, en de Franſchen de overwinning.
van 't

# behaald hadden :

invoe

nig door elkandere dreeven : waarop ge tot lof zoo van den Franſchen Ko
(6) Holl.

die Franſche ſchepen, (6) welke niet ge ning als van zynen Natuurlyken Zoon,
Merk.
169o, pag. noeg hadden konnen afwyken, en dus het als Grootadmiraal van Vrankryk, de vol
293.
naaſten waaren, het afgebrooken gevecht, gende zes gedenk- en legpenningen gemunt
zonder zich wegens het overige hunner Zyn.
I. De

-

HISTO RIP EN N IN GE N. º

V. Boek.

483
1696,

* * · · · · ··*

BAT. Q. wNA FvG.
ID.X IWIL, IG 9 O

ANG.BAT. Q.

v NADEv.
AD BEvE S. D. X. IVIL.

SS MbcLxxxx

1. De voorzvde van den eerſten is beſtempeld met des Franſchen Koning, kopſtuk , omzoomd
-

met deezen tytel:
Fff f ff 2

LU

484

,
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169o.

g?

LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEWTK DE GROOTE, ALLE RCHRISTEL YKSTE KONING.

Bovenop eenen ſtapel van verbrookene Staatſche oorlogſchepen, welke met verſcheydene ſcheeps
vlaggen behangen zyn, ſtaat een Overwinningbeeld, en zoo in den boven- als benedenrand dit
opſchrift, op de rugzyde:
MERSA ET FUGATA AN GL ORUM ET BATAVORUM
CLASSE AD OR AS ANGLIAE. MD CXC.
DE ENGELS CHE EN HOLLANDSCHE VLOOT OP DE
KUS TEN VAN EN GE LAND IN D EN GRO ND G E

SCHOOTEN EN VERj AA GD. 169o.
II. Het Koninglyke borſtbeeld ſtaat in een ſierlyk harnas, omzoomd met dit randſchrift, ge
ſtempeld op het voorſtuk van den tweeden:
INVICTISSIMUS LUDO VICUS MAGNUS.
DE ONVERWINNELTKS TE LO DE WYK DE GROOTE.

-

Het ruggeſtuk verbeeldt in 't verſchiet verſcheydene oorlogſchepen in onderling gevecht, en

QVig, voorwaart den Franſchen Koning als eenen anderen Zeegod Neptuyn, houdende in de opge

##1.
& #,

heeve rechterhand eenen drietand, het zinnebeeld van 't zeevermoogen, op eenen zeewagen ge
zeeten, onder deeze ſpreuk, van den (1) Mantuaan ontleend:
MATURATE FUGAM, ILLI IMPERIUM PEL AG I.
VERHAAST UWE VLUGT, AAN HEM BE HOOR z'
HET ZE E GEBIED.

Voorts leeſt men op den voorgrond, tot meerdere uytlegging van 't verbeelde gevecht:

PUGNA AD BEVES ANGL1s BATAv1sQUE UNA
FUGAT1 s; DIE X JUL11: 169o.
IN HET GEVECHT BT BEVEZIER DE ENGELSCHEN EN
HOLLANDERS, D EN 1o. DAG VAN HOOIMAAND
169o. TEG ELTK VERJAAGD.

III. De derde, uytgezonderd dat hy meer dan eens zoogroot is, heeft de zelfde verbeeldin

gen, op- en omſchriften als de eerſte, en vereyſcht daarom geen byzondere beſchryving.
IV. Rondom het geharnaſte borſtſtuk van den zelfden Koning, 't gene met eene das verſierd

is, leeſt men in den rand der voorzyde van den vierden deeze verſchillende tytels:
LUDovicus MAGNUS FRANCORUM REx, PIUS,
FELIX, AUGUsT Uso UE PATER PAT RIAE.

LODEWrK DE GROOTE KONING DER FRANKEN, DE
GOD VRUCHTIGE, GELUKKIGE, EN Doo R LUCHTF.
GE VADER DES VA DER LAND S.
Welke
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Welke tytel van (1) Vader des Vaderlands aan Cicero, naadat die de ſamenzweering van Kati- 1696.
lina ontdekt had, de eerſte is gegeeven, evengelyk Kommodus dien van de gelukkige, naar 't voor- (tyJuve.
beeld van den Hooggezaghebber Sylla, zich de cerſte (2) van alle de Keyzers heeft aange- na 'Sat.
maatigd.

lib. III.

Op de tegenzyde is wederom het gemelde zeegevecht, tuſſchen de wederzydſche vlooten voor- #t
gevallen, op eene verſchillende wyze verbeeld, onder deeze ſpreuk:
(2) 5"
daan R.
M

-

#

I M PERIUM MARIS ASS ERTUM.
HET ZE E GEBIED GE HANDHAAFD.

# om te doen verſtaan,

waar en op wat wyze dit geſchied zy, leeſt men nog op den voet dier

zyde:

ANG L1s BAT A v1s QUE UNA DEV 1 c T1s AD
BEVES; D1E X JU L 11: M DCLXXXX.
DE ENG EL SC HEN EN HO L LANDERS

Br BEVEz IE R,

DEN 1o. DAG VAN HO O 1 MAA N D 169o.
VERS LAAG EN.

V. De vyfde, dien ik nergens dan onder de penningen van den Heer Jakob Noordhey, Bewind
hebber der Ooſtindiſche Maatſchappye te Rotterdam, gezien heb, voert rondom des Franſchen

Admiraals borſtbeeld in den rand van de eene zyde deezen Franſchen tytel:

Lou Is ALEXAN DRE DE BOURBON, Co M TE DE
TOULOUSE, ADMIRAL DE FRANCE.

LO DE WYK AL EXAN DER VAN BOUR BON, GRAAF VAN

i

TOULOUSE, AD MIRAAL VAN VRA NK RTK,

Op de andere zyde ſtaat hy in eene zeekarre, die door twee paarden wordt voortgetrokken, wel- (3)
virg:
y
#

ke hy ment, en met zweepſlagen voortdryft, onder dit randſchrift, van den Heldendichter (3) ontleend:

Il.

. I42

143

MIHI IMPERIUM PEL AGI. 169o.
AAN MY BEHOORT HET ZE EG EBIED. 169o.

VI. Dees penning wordt ook in 't volgende jaar met eene verſchillende rugzyde, en in de pen
ningkaſſe van den Heer Hendrik van Heteren gevonden : waarop 's Konings natuurlyke Zoon,
welke hem , den zesden van Zomermaand des jaars (4) zeſtienhonderdachtenzeventig, uyt (4), Huhn.

Françyne
Rochechouart,
Hendrik
Graaf
van Monteſpan,
gebooren
was,
met #
opgeheevenvan
drietand
als NeptuynVrouwe
verbeeldvan
ſtaat,
in eenen
zeewagen,
door twee
paarden
voort• 54

getrokken, binnen dit randſchrift:

FRANGIT TUMIDos, stERNIT QUE
REBELLES. 1691.

Hr VERNIELT DE HoVAARDIGEN, EN VELT

DE WEÉrs PANNIGEN. 1691.
III. Deel.

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

486
169o.

Op de tyding van dit zeegevecht, waar ſpoedigſte terug naar Engeland zonden, om

de Rºoij van aan de Vereenigde Staaten het eerſte de daartoe noodige penningen te verſtrekken
#staat, bericht door den Engelſchen (1) Afgezant, uyt die gelden, welke zy, ter ſomme van
# en het volkomen verhaal door den L: Ad. vyftigduyzend ponden Sterlings, in de
Koninglyke
hadden
leggen.
169o.
miraal Kornelis (2) Evertszoon wierdt ge De
Koningin ſchatkamer
van Engeland,
welke
(6)

#l. t
#
geeven,
vergaderden
die
den
zeventienden
# van Hooimaand, des avonds ten acht uuren misnoegd over 't gedrag van Torrington 1692, pag.
andermaals,en beſluytende de beſchaadigde hem gevangelyk naar den Tour gezonden * 1°.
#" ſchepen te doen herſtellen, lieten zy naa had, ſtelde orde dat die gelden geteld wier
fol. 569. drukkelyke brieven aan de byzondere Ge den, en bragt ook van haaren kant alles
weſten afgaan, om, mids de gevaarlyke by, opdat de Nederlandſche gequetſten van
toeſtand der zaaken, alle byzondere in hunne wonden, en de ſchepen van hunne
zigten , en belangen terzyde te zetten, ſchaaden in haare havens herſteld wierden,
(3) Reſol. en met eene
hertlykheyd de (3) midsgaders omtrent achtduyzend man te
#t. handen ineen ſlaande alles toe te brengen, Blakheath byeen, zoo om den vyand, die
#july 't gene tot herſtelling der zaaken, en ten te Torbay wilde landen, doch eerlang we
#s beſte van 't lieve Vaderland kon de ſtrek der t'ſcheep ging, het hoofd te bieden,
ken. Zynde dan beſlooten tien groote als om alle inwendige beweegingen voorte
oorlogſchepen, zes fregatten, en drie bran komen. Temeer, dewyl men een ver
ders, in de plaatſe van de gebleevene ſche raad tegens haar Ryk meende ontdekt te
pen, ten ſpoedigſte weder in zee te bren hebben, en zy dus genoodzaakt was ge
(4) Reſol
der
Staat. gen, deed de Raad van (4) Staate daartoe worden, om verſcheydene perſoonen van
Holl.
#" eenen eyſch van driehonderdnegenenzeſtig den eerſten rang, ja van haare (7) maag (7)
22 july duyzenddriehonderd guldens, en van een ſchap zelve, uyt vermoeden van daaraan Merk.
169o. pag.
#s millioen, tot den aanbouw , nog in dit ook deelachtig te zyn, gevangen te doen 235•
jaar te doen, van achttien nieuwe oorlog neemen. En hoewel in 't vervolg bleek,
ſchepen, midsgaders nog van driehonderd dat de laatſtgevangen gezette (8) Edel- (8) Holl.
duyzend guldens, tot den noodigen inkoop lieden onſchuldig waaren , zoo was 't #
van nieuw geſchut. Ondertuſſchen had echter mids het goede beleyd der Ko-#"
den zy ook eenen voornaamen Koopman ninginne, 't welke zy, zoo om de gevaa
Adriaan de Beyer te Londen gemagtigd, ren te verdryven, als de geleede ſchaade
(5) Reſol om de invallende gequetſten op eene be te herſtellen, ſtaande deeze hachlyke
#" hoorelyke wyze te verzorgen, en van hun tydsgeſtalte had gehouden, dat de twee
18 July ne wonden te doen (5) geneezen, met be
penningen zyn gemunt gewor
CIl.
#r. vel aan den Heer Citters , wien zy ten
Gene:

#

e

-

#nde

I. De eerſte, wiens voorſtuk met haar borſtbeeld beſtempeld is, voert in den rand deeze
tytels:
MA

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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MARIA, D E1 GRAT 1 A MAGN.AE BRITAN NIAE,

*-n

FRAN C1 AE ET HIBER NIAE R E GINA.

MARIA, DOOR GODS GE NA DE KONINGIN VAN
GROOT-BRITTANj E, VRANKRYK EN IERLAND.

Op het ruggeſtuk ziet men in 't verſchiet, in den eenenhoek de in brand geſtokene ſchepen der
Vereenigde Geweſten, en in den anderen den Graaf van Torrington # naar den Tour bren
gen. Voorwaart ſtaat de Koningin met eenen drietand in de rechter hand tegens de zee gekeerd,
ten bewys dat zy het gevaar, waarmede haar Ryk uyt zee gedreygd wierdt, had afgekeerd.
Haar ſlinker hand houdt eenen uytſtortenden vruchthoorn, zynde het zinnebeeld haarer overvloe

dige milddaadigheyd in 't doen verzorgen van de Nederlandſche ſchepen en 't ſcheepsvolk. Het
randſchrift luydt aldus:
D ISSIPAT, ET REFICIT.

z r VERDRrFT, EN VERQUIKT.

Dat is, zy verdryft de gevaaren, en verquikt de in haaren dienſt beſchaadigden : waarom, in
erkentenis dier betoonde zorge, aan haare Majeſteyt metalleen veelvuldige (1) dankſchriften door

#oli.

de ſtad Londen en andere Steden en Geweſten wierden overgeleverd, maarook dees penning is # pag.
toegewyd; volgens dit ondergeſtelde opſchrift:

239.

REG INAE REGENT I.
AAN DE BEWIND VO ER EN DE KONING IN.

II. De laatſte, die de zelfde rugzyde heeft, is kleyner, en op de voorzyde beſtempeld met
beyde de Vorſtlyke kopſtukken, omzoomd met dit randſchrift :
GULIEL M Us R Ex, MA RIA Q U E REG IN A;
FID E1 DE F EN so R Es P11, AU G U s T 1.
KONING WILLEM, EN KONING IN MA RIA , GO D
VRUCHTIGE, EN DOOR LUCHTIGE BESCHER
MERS DES GELOO FS.

Gggggg 2.
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S&#Eeze tegenſpoeden waaren des al hun koorn en graan, opdat zyn leger

#N te aanmerkelyker, naar maate by 't openen van denveldtogt daaraan geen
NºS I der hachlykheyd, waarin de
ZAg, zaaken van Ierland, op de
komſt van Koning Willem al
daar, zich bevonden. Voorlang had de

gebrek mogte hebben, in zyne alom op
gerechte voorraadshuyzen te brengen;

dig onweder voorzien, 't gene hem van den

wierdt, achter te houden.

en op zeer zwaare ſtraffen niet meer, dan
tot den onderhoud van hun gezin, en
uyt Engeland gevlugte Koning het gewel. 't bezaaijen hunner landen vereyſcht
Voorts deed

kant van 't afgevallen Engeland ſtondt op hy, tot het gemaklyker voltallig maaken
te komen, en dierhalven zich van lan zyner ruyterye alle de paarden, boven de

gerhand in ſtaat geſteld, om tegens 't uyt veertien palmen hoog, en dus tot den krygs
berſten dier oorlogsvlaagen beſtandig te dienſtbequaam, alom denhuysluyden ont
weezen, en die buyten gevaar te konnen neemen, onder belofte nogtans dat alle de
verduuren. Dus had hy alle de vervalle eygenaars, zoo van 't opgeleverde koorn
ne veſtingwerken der ſteden alom herſteld, als de weggenomene paarden, de waarde
aan alle de Vreederechters der byzondere uyt handen van zyne daartoe geſtelde Op (2)
y

Geweſten naadruklyke bevelen laaten af. zienders in zeker (2) kopergeld ,

Holl.

't gene Merkur.

gaan, om, op 't verneemen der verwacht hy, als noodſtukken van Staat, verre bo-# 8

• Pag.

wordende oorlogsvloote van Koning Wil ven zyne waarde had ingevoerd, zouden
(!)Europ lem, alom de vuurbaaken, (1) langs het konnen ontfangen, om naa 't eyndigen van
ſtrand opgerecht, vaardig aan te ſteeken, den kryg tegens geld van beetere keur ver

II deel, en op dat teken het opgeſchreeven landvolk wiſſeld te worden. En dewyl men, be
P*** byeen en in de wapenen te trekken. En halven de reeds beſchreevene koperenood
hebbende zyne op de been gebragte krygs ſtukken, wederom deeze volgenden, zoo
magt nietalleen voltallig gemaakt, maar in dit als het volgende jaar en in Ierland, (3) Europ.
ook tot ſtuyting der Engelſchen merkelyk ter ſomme van twee millioenen (3) gemunt k.
vermeerderd, beval hy aan alle huyshou vindt, dunkt my niet ongevoegelyk die al- - Clcel,l
ders, van wat ſtaat, vermoogen, of hoe hier plaatste geeven en insgelykste beſchry Pag. 8o.

#

daanigheyd die zouden moogen weezen,
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I. Het eerſte ſtuk is eene kopere Engelſche halve kroon of dertig ſtuyvers, gemunt in Bloei
maand, beſtempeld op de voorzyde met 's Konings gelaurierd kopſtuk en op de tegenzyde met
eene Kroon, kruvswyze doorreegen met twee Schepters, tuſſchen de eerſte letters der naamen van
KONING JAKOB, J Aco B us R Ex, binnen deeze tytels, eensdeels in den eenen, anders

deels in den anderen rand geſteld:

JACOB US II, DEI GRATIA MAGN /E BR 1T ANN IAE
FRAN CIAE, ET HI BERN 1 AE REX. 1690.
t

JAKo B DE 11, Door Go DS GE NA DE KONING VAN

-

GROOT BRITTA Nj E, VRAN KR2 K, EN
#

-

IER LA N D. 169o.

.

w

II en III. Het tweede ſtuk, een Engelſche ſchelling, is in Grasmaand, het derde, daarvan.
de helfte, in Bloeimaand gemunt , en zynde beyden mede van koper, en voorts met de zelfde

, verbeeldingen en randſchriften beſtempeld, vereyſchen geen nader beſchryving.

-

IV. Het vierde is eene kopere Engelſche kroon, en vertoont Konings Jakobs geheel in 't harnas , en met eenen blooten degen in de rechter hand te Paarde , binnen deeze tytels, op de eene
zyde:
JACo Bus II, DEI GRAT 1 A MAG NAE BRIT AN N1 /E,
FRAN c1 AE ET HIB ER N1 AE REX.

-

ee

JAKOB DE II, DOOR GO DS GE NA DE KONING VAN
GROOT-BRITTANj E, VRAN KRTK EN IERLAND.

Rondom de Keyzerlyke kroon van Fngeland zyn , op de andere zyde, de gekroonde wapen
ſchilden van Engeland, Schotland, Vrankryk, en Ierland, tuſſchen dit om- en opſchrift ge
ſteld:

. III. Deel.

-

-
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CHRISTO VICTO RE TRIUMP HO: AN NO
DOM IN 1. 1693.
IK ZEE GEP RAAL DOOR CHRISTUS D EN VER WIN

NAAR: IN 'T JAAR DES HEER EN 169o.

V. Op de voorzyde van het vyfde, 't gene van lood is, zit hy wederom geharnaſt , doch met
eenen laurierkrans om 't hoofd, en met den bevelſtaf in de rechter hand, te paarde, omzoomd
met deeze tytelen:

JACO BUS II, De1 GR AT 1 A MAGN.AE BRIT ANN 1 E,
FRAN c1 /E, ET HIB ER N1 AE REX.

JAKo B DE II, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN G Rooz
BRITTANj E, VRAN KRTK, EN IERLAND.

En dewyl dit ſtuk op den voet van eene Spaanſche Reaal is gemunt en dus in de waarde aan eene

Sixpence gelyk is, zoo ſtaat op de tegenzyde, rondom de vier hiervoor gemelde wapenſchilden,
dit randſchrift:

REAL 1s HISPAN1 c1 VA Lo R 1s. 24. MART 1 o.
REAAL NAAR DE SPAANSCHE WAAR DE ; D EN
24. VAN LEN TE MAAN D.

VI. Des Konings gelaurierd kopſtuk ſtaat op de eene zyde van het laatſte ſtuk, omzoomd met
dit randſchrift:

JACOBUS II, DEI GRATIA.
JAKOB DE II, DOOR GODS GE NADE.
Ierland, in de gedaante eener zittende Vrouwe, ruſt op de andere zyde met den ſlinkeren arm

op zyne Harp, en wyſt met de rechter hand, om de Roomſchen op te wekken, naar een bo
vengeſteld Kruys, belend met dit randſchrift:
HIB ER NIA. I69I.

IERLAND. 1691.

Ondertuſſchen had ook de Franſche Ko

ge zyner benden naar de rivier (4) deBoy- Merk.
Go Hon.

ning niets naagelaaten van 't gene bequaam ne, waarachter hy zich by Drogheda ge

ſcheen, om zoo getrouwen Bondgenoot, weldig verſchanſte; om aldus de verdere
als hem Koning Jakob was, in 't bezit van inbreuk van 't Engelſche leger onder Ko
Ierland te konnen handhaaven. Tot dat ning Willem te ſtuyten. Dees Vorſt, ge

eynde waaren in de Franſche zeehavens
vyfendertig oorlogſchepen, vier branders,
(1) Holl. en (1) vyf fluyten uytgeruſt, en op de
Merk.
169o. pag zelve de regementen van Surlaube, Tour
2 I7.
neſy, la Marche, Fumechon, Merode,
Foreſt, en een groot getal gevlugte Engel

169o. pag.
218.

lykhy door de Legerhoofden, op zyne aan
komſt in Ierland, was begroet geweeſt,
wierdt ſedert ook door menigvuldige inge
leverde Vertoogſchriften, zoo van de Ön
roomſche Geeſtlyken te Ulſter, als van

die der Biſſchoplyke kerke in 't Noorde,

ſchen, Schotten, en Ieren, te ſamen ruym gelyk ook door de Scherifs, Vreederech
zevenduyzend ſterk, benevens eenen groo ters, en Edelen van Down (5) en Antrim, (5) Holl:
ten voorraad van geſchut, bomben, koe midsgaders door de Regeering van London- #.

gels, kleederen, en handgeweer voor zy derry en Balfaſt verwelkomd. Ieder betuyg- #t.
ne nieuwe manſchap, onder het beleyd van
den Graaf van Lauzum ingeſcheept, welke
in Lentemaand met deezen onderſtand op
de kuſten van Ierland, tot geen kleyne
(2) Holl.
Merk.

de daarin zyne getrouwheyd voor den nieu

wen. Koning, en tot het opzetten van goed
en leeven voor de handhaaving van den

Hervormden Godsdienſt bereyd te zyn:
vreugd van Koning Jakob, belandde: ver mids zy hem als den eenigſten aanzaagen,
mids die daardoor zich in ſtaat zag, om welke in ſtaat was om het door Vrankryk

met een leger van dertigduyzend (2) man
aan den Hertog (3) van Schomberg het
218.
(3) Holl. hoofd te bieden. Dierhalven Dublin met
Merkur.
1689. pag. drie Franſche regementen zynde bezet ge
169o. pag.

Y9.

derwaart overgebragte oorlogsvuur, waar
aan hun Vaderland nu ſtondt bloot geſteld
te worden, door zynen vermoogenden
arm, volgens den inhoud van den volgen
laaten, toog Koning Jakob met het overi den gedenkpenning, uyt te bluſſchen.
-

Rond
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#onden 's Konings geharnaſt borſtbeeld,
ttlS :

leeſt men in den rand van 't voorſtuk, deeze ty*

\

GUIL IEL MUS III, D E 1 GRAT 1 A MAGN.AE BRIT ANN 1 /E,
FRAN c IAE, ET HIB e RN1 AE REX.
WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
GROOT BRITTA Nj E, VRA NK RTK, EN IER LA N D.

Het ruggeſtuk verbeeldt in 't verſchiet den Franſchen Zonnemenner, welke de ondergelege zee
en 't land in brand zet, waarom het knielende Ierland, met eene Torenkroon op 't hoofd, en de
opkomende Zeegod Neptuyn den bovenverbeelden Engelſchen Jupiter met deeze krachtige woor
den aanroepen:
N ISI TU, QUIS TEMPERET IGNES?
ZOO Gr NIET, WIE KAN DAN DE EZ E
VLAMMEN MAATIG EN.

En waarlyk zag men eerlang, door 't nard aan den bovenkant, en met het der
winnen van eenen gedenkwaardigen veld- ; de Koning Willem zelf, verzeld met
ſlag, die 't Kroongeſchil van Ierland be- den Prinſe van Deenemarke in het midden
ſlechtte, deeze verwachting dier inwoon- den aanval te onderneemen: welke den elf

deren beantwoord. Want Koning Willem, |den van Hooimaand, met het begin van
(1) Holl. ſedert het winnen van Charlemont, (1) en | den dag, geſchiedde. De Hertog van
Merk, andere ſterkten van geen minder gewigt, | Schomberg had het geluk van de eerſte den
# P"ë ziende daardoor de toegangen naar de Boy- overkant, naa 't verdryven (3) van acht (3) Hof.

ne geopend, deed zyn heir, 't gene veer- vyandlyke ruyterbenden, te winnen, en #,
tigduyzend man ſterk was, in vier ſmal- | aldaar met cene weergalooze vaardigheyd #r 3
deelen, den zevenden van Hooimaand, | het overgekomen volk in ſlagorde te bren
naar de vlakte van Dundalke voortrukken, |gen, om Jakobs leger in de zyde te val
en den tienden tot onder het bereyk van 't |len. Ondertuſſchen geraakte Koning Wil
vyandlyke geſchut van Drogheda langs de |lem met het onderhoorige middengedeelte,
Boyne legeren: en ofwel de nieuwe Koning | aan welks hoofd de Nederlandſche benden
nog dien zelfden dag, by 't bezigtigen der |eene weêrgalooze onverzaagdheyd deeden
toegangen om over den ſtroom te geraaken, | blyken, insgelyks over den ſtroom, en
door eenen geſchutkoegel aan zyne eene wierdt dus te raade om aan zyne rechter'
# ſchouder ligtelyk (2) gequetſt wierdt, liet | vleugel, welke de overzyde niet konde
#t. hy echter, naadat de wond verbonden was, | winnen, en dierhalven met Koning Jakob
24 July in den volgenden nacht den noodigen toe in een hard gevecht verward was, aanſtonds
#e. ſtel maaken, om den beraamden overtogt, twaalf bataillons en negen esquadrons ten
waartoe het Engelſche leger in drie hoofd- | onderſtand toe te voegen: vermids Schom
deelen verdeeld was, te beproeven. Met | berg den vyandlyken ſlinker vleugel reeds
het eene gedeelte ſtondt de Hertog van | deed wyken , en hy zich gereed maakte

Schomberg aan den benedenkant, met het | om desgelyks op de nog ſtandhoudende Ie

tweede zyn Zoon de Graaf van Mey- ' ren en Franſchen aan te vallen. Doch die
- 2

(9
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169o verweerden zich weynig , want eerlang doch die cyndelyk mede zynde verbro9
Twierdt het letſche voetvolk alom ont ## Jakob, vervolgens
ſnoerd, en dus de vyandlyke rechter ook zyn leger, (i) onder de gunſt van den #
er Staat.
vleugel, onaangezien de dapperheyd van opkomenden nacht , de vlugt. Gelyk

Intl Gener.

den Hertog van Berwyk, welke alles aan deeze Overwinning het noodlot van ler- "July!
, zoo was 't ook #e.
wendde om de overhoop geſmeetene ben land
den te herſtellen, geheel op de vlugt ge geen wonder dat daarop de zeven volgenbragt. De ruytery hieldt de langſte ſtand, de penningen gemunt wierden.
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I. Het geharnaſte en gelaurierde borſtſtuk van den zeegepraalenden Koning ſtaat, op de voor
zyde van den eerſten, omzoomd met deeze tytelen:
GUIL

H IS TO RIP EN N IN GE N.
G UIL HE L M Us

III,

VI. Boek.
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D E 1 GR AT 1A MAG NAE BRIT AN N 1 AE,

FRAN CIAE ET HIBER N 1 AE REX.

WILLEM DE III, door Gods GE wADE Ko NI.Na
VAN GROOT-BRITTA Nj E, VRAN KR2 K,
EN IERLAND.

Op de tegenzyde ziet men Koning Willem, aan 't hoofd van zyn leger, met het zelve de rivier
de Boyne doorwaaden, onder deeze ſpreuk:
ET VULNERA, ET IN VIA SPERNIT.
Hr ONTZIET NO CH WOND EN, No CH
ONGE BAA N DE WEG EN.

Zinſpeelende op 's Konings bekome wond, en gevaarlyken togt over de Boyne. Voorts ſtaat
op den voorgrond:
EJ ICIT JACOBUM, RESTIT UIT HIBERN IAM.
MD CX C.

Hr VERDR rFT
AKO
EN HERSTELT
IER j
LA
N D.B, 169o.
w

II. De tweede, die het zelfde ruggeſtuk heeft, voert op het voorſtuk, en rondom het zelfde
borſtbeeld des Konings, dit verſchillende randſchrift:
GUIL 1 EL M Us III, MA GN.AE BRIT A NN1 AE R Ex, DE

JA Co B o ET LUDov 1 co TRIUMP HAN s.

WILLEM DE III, Ko NING VAN GroorBrrrrAwye,
VAN j AKO B EN LO DE WYK ZEE GE PRAAL EN DE.

III. In den rand der voorzyde van den derden, welke met het geharnaſte borſtbeeld van den
zeegepraalenden Koning beſtempeld is, leeſt men deeze tytels:
GULIEL MUS III, DE 1 GRAT 1 A MAG NAE BR 1TAN NIAE,
FRAN c1AE, ET HIBERN1 AE REX.

WILLEM De III, door Gods GENAD e KoNING VAN GRooz
BRITTA Nj E, VRANK RTK, EN IERLAND.
Welke op de tegenzyde te paarde zit en zyne benden door de Boyne tegens Koning JAKOB,
en den Hoofdbevelhebber LAUS UN, met omkooming van SCHOM BERG en den gewee
zen Predikant WALK ER, aanvoert. Omhoog ſtaat:

APPARUIT, ET DissIPAvIT.
Hr IS VERSCHE EN EN, EN HEEFT ZE VERSTROOI D.

Waardoor Ierland, volgens dit ondergeſtelde opſchrift, is verloſt geworden:

-

LIBERATA HIB ER NIA. MD CLXXXX.
IERLAND VERLOST.
III. Deel.

169o.
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IV. Het

-
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IV. Hetzelfde borſtbeeld en randſchrift ziet men op de eene zyde van den vierden, doch op de
- andere zyde in 't verſchiet de Stad DUBLIN, met de in gevecht zynde legers, en voorwaart
de Godin Pallas, onder dit randſchrift, afgebeeld:

vICTIs

AC FU GATIS HIBERNIS.

DE IEREN VERWONNEN EN OP DE
VLUG2 GEj AA GD.

V. Van den vyfden vertoont de voorzyde wederom het gelaurierde en geharnaſte Koninglyke
borſtſtuk, doch den rand beſtempeld met deeze tytelen:
WILHEL Mus III, DE 1 GRAT 1A ANG1.1AE, SCOT 1 Az,
FRANCIAE, ET HIBER N1 AE REX.
WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING
VAN ENGELAND, SCHOTLAND, VRAN KRTK,
EN IERLAND.

De rugzyde verbeeldt de Verbondskiſt der Jooden, welke door de Filiſtynen genomen, en

(!)! #" nevens hunnen afgod (1) Dagon geplaatſt, deezen deed ter aarde en aan ſtukken vallen. Waarom

#V

in den bovenrand ſtaat:
HOSTES INTER TAM EN ARCA TRIUMPH A T.

DE

H I s T O R I P EN N IN GE N.
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DE VERBONDS KIST ZE EGE PRAALT NOGTA NVS

-

IN 'T MIDDEN DER VTAND EN.

Verſtaa door deeze Verbondskiſt de Hervorming der drie Ryken , en het is hierom dat op
den voorgrond ſtaat:
REFORMATION E SALVA MAGN.AE BRITAN N 1 AE RE GE.

DE

HERVORMING DOOR DE N KONING VAN

G Roo TB RITTANj E BE HOUD EN.

VI. Op het voorſtuk van den zesden ziet men het geharnaſte borſtſtuk des Konings, en daar
rondom leeſt men in den rand deeze tytels:

GUILIELMUS III, De1 GRAT 1A MAGN.AE BRIT ANNI E,
FRAN c IAE, ET HIBER N1 AE REX.
WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING

VAN G Rooz BRITTANj E, VRANKR rK
EN IERLAND.

*

-

Het ruggeſtuk verbeeldt de geſchiedenis van Joſua, welke, om de geſlaagene volken van den (1)Joſ.
Koning
Adonizedek
te meer
te konnen
verdelgen,
de Zonhad:
deed (1) ſtilſtaan, evengelyk het rand- #
#p12X.en
ſchrift meldt
dat Koning
Willem
de Franſche
zon gedaan
UT ET JOSU A CURSUM SOLIS RET INET.

EVENALS j OSUA DOET H2 DE ZON STILSTAAN.

VII. De laatſte eyndelyk vertoont, op de eene zyde, het gekroonde Brittanniſche wapenſchild
gehecht aan eene zeegezuyl , waarvoor vier gekroonde Vrouwen, zinnebeelden van Engeland,
Schotland, Vrankryk, en Ierland, ieder eenen ſchepter boven het kopſtuk van den nieuwen Ko
ning houden, want het ondergeſtelde opſchrift luydt aldus:
GUILEL M Us, IIII, REG No Ru M R Ex.

WILLEM, KONING VAN VIER RTKEN.
De zelfde Koning in Romeynſch gewaad houdt, op de andere zyde, zynen blooten degen op
de wyze van eenen graadboog, waaraan vier kroonen hangen, ten bewys dat hy die vier Ryken
alleen door het middel van zynen degen had bekomen , als het ondergeſtelde opſchrift beves
tigt:

QUATUOR
w

Ex

U NO.

VIER DOOR EENEN.

De blydſchap, wegens zoo volkome O-1 groote Veldheer was een Duytſcher, in
verwinning opgevat, wierdt eenigszins ge- |den Palts, en het jaar zeſtienhonderdacht
maatigd, door het rechtvaardig leetwee- tien gebooren. De Paltsgraaf Frederik had
G) Holl zen over het beklaagelyk (2) omkomen | over zynen Doop als Getuygen geſtaan,
Merk van den Graaf van Schomberg; welke, en hem zynen naam gegeeven ; zulks het

# * naa't overtrekken der Boyne, in het daar geluk Schomberg nogmeer ſcheen te zullen
opgevolgde gevecht was geſneuveld. Dees l begunſtigen, mids zyn weldoener ſedert
-

Ii i iii 2.

den

N E D E R L A N D SC H E
169o. den (*)Boheemſchen troon beklom: doch, en mildelyk begiftigd, keerde hy weder in
(7)TDºel door den ongelukkigen veldſlag by Praag, Vrankryk, daar hem de waardigheyd van
f" tºo de nieuwe Koning met het pas bekomen Maarſchalk zoude zyn opgedraagen ge
(*) II. Deel Ryk ook zyne eygene Staaten (*) verlie weeſt, zoo hy een Geloofsgenoot zyns Ko
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fol. 131.

zende, verloor ook de jonge Schomberg
deeze eerſte hoope zyns geluks, doch
geenszins den moed, om in 't vervolg
zich door de wapenen vermaard te maa
ken. Deeze voerde hy met zooveel be
leyds onder Frederik Hendrik, ſtaande de
Nederlandſche oorlog tegens Spanje, dat
, die afgerechte Veldheer hem tot Opziener
over de opvoeding van Willem zynen
Doch de dood van dien

nings geweeſt waare. Doch vernoegd met
zoo hoog een eerampt verdiend te hebben,
heeft hy in 't jaar zeſtienhonderdtweeën
zeventig in Katalonje op den Spanjaard
gezeegepraald , ſedert Maaſtricht, door
den Prins van Oranje belegerd, gelukkig
lyk ontzet, met geen mindere glorië de
Franſche wapenen in Duytſchland naa
maals omgevoerd, en dus op zyne terug
komſt , onaangezien (1) het verſchil van (!) Larrey

Prins en van des zelven Zoon, midsgaders

zynen Godsdienſt, den bevelſtaf als Maar #

Zoon aanſtelde.

de daarop voorgevallene veranderingen ſchalk van Vrankryk bekomen. De Ge- ſv foi."
(#) Il Pul in 't hooge (*) Staatsbeſtier der Vereenig loofsvervolging in dat Ryk ſedert zynde *s.
*** de Geweſten, deeden hem genoeg bevroe aangevangen, is hy, als niet gezind zyn
den, dat de reeds gebaande weg tot verde de zyn Geloof, om het behouden van zy
re verhooging hier voor hem was opgedol ne Waardigheyd, te verlaaten, in den
ven. Hy tradt dan in den dienſt des Fran dienſt van den Keurvorſt van Brandenburg
ſchen Konings, welke hem met eene goede getreeden : welke hem tot zynen Staats
Larrey
G),
krygsmagt naar Portugaal, ten onderſtand dienaar aannam, de (2) Landvoogdy van (2)
#",
van dat Ryk tegens Spanje, zondt. Zyn Pruyſſen opdroeg, en
gehouden gedrag en krygsbeleyd waaren ber over zyne legers verklaarde. En gelyk # ºok
daar zoodaanig, dat eyndelyk, in 't jaar dees Keurvorſt den Britſchen overtogt met "
zeſtienhonderdachtenzeſtig, een volkomen raad en daad onderſteund heeft (*), zoo is (*) III Des!
Vreede, ten voordeele der Portugeeſche die door zynen Hoofdbevelhebber byge- "37s.
kroone, getroffen wierdt, mids by des zel woond, en door zyne daarin voorgevalle
ven Verdrag het recht van den Huyze van dood de eyndpaal van den loop zyner O
Braganſe, door den Spanjaard, onweder verwinningen geworden, ja heeft ook aan

# o:#

roepelyk voor wettig tot de Portugeeſche leyding tot het munten van deezen ge
krooa erkend wierdt.

Met deeze eere, denkpenning gegeeven.
---

--

Het geharnaſte borſtbeeld van den geſneuvelden Hooggezaghebber ſtaat op het voorſtuk, en
daarrondom in den rand dees tytel:
FRID ERICUS MARESCHALCUS SCHOMBERG, &c:
FREDERIK SC HOMBERG, MAARSCHALK, ENZ.

(3)

5

Nat,

Op het ruggeſtuk wordt eene grafmaald, behangen met de wapenſchilden van Vrankryk,

Mythol.

't Keyzerryk, Portugaal, Spanje, en Ierland, gezien, als zynde de Koningryken, waarin de
overleeden by zyn leeven verſcheydene Overwinningen had bevochten, en waarom hy wat voor

lib. VII.
'Gap I.

een teken van den nu voltrokken arbeyd, in den grond ſteekende, die aan Merkuur(3) toewydde,

Com.

waart als Herkules verbeeld ſtaat: welke naa 't volbrengen veeler krygstogten, zyne knots, tot
'

en
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en welke door de Goden, in erkentenis van de daardoor behaalde Overwinningen, in eenen wil- 1 69e.
den olyfboom herſchapen wierdt, waarop dit bovengeſtelde randſchrift zinſpeelt:
ºm mee aan

PLANTAVIT UBIQUE FERACEM.
Hr HEEFT DIE ALOM VRUCHTD RAAG END
GE PLANT,

Voorts vertreedende den ter aarde leggenden Overvloedshoorn, keert hy de daaruyt voortkomen
de ſlang met een ſchild af, 't gene met het gewoonlyke merkteken van 't Chriſten geloof beſtem- (!) Larrey

peld,
en alhierſchatten,
het zinnebeeld
zyner beproefde
Standvaſtigheyd
waardoor
liever alledande zyn
(1)
aangeboodene
en bekome
Waardigheyd
van Vrankrykis,heeft
willen hy
verliezen,
Geloof verlaaten: en het is hierom dat nog op den voorgrond ſtaat: 2.
-

Hiſt. d'An

#
tom,
V. fol,
67 I •

,

CONTINUATIS TRIUMPHIS, OBDURATAou E IN

DEUM FIDE, IN HIBERNIA MILITANTI. 16go.
NAA GE pvv RIGE over WINNINGEN, EN MET EEN
STAND VASTIG BETROUWEN o P Go D, IN
IE RL AND STRTD EN DE. 169o.
Eyndelyk leeſt men op de dikte des pennings nog deeze ſpreuk:

PRO RELIGIONE ET LIBERTATE MoRJ,
VIV ER E EST.

-

TE STERVEN Voor D EN Go DS DIE Nsz EN DE
VRrHErD IS LE EVEN.
Koning Willem, kennende des overlee
dens krygsdeugden en hoedaanigheden ,
betuygde des in 't byzonder zyne opgevat
te droefheyd aan den Graaf van Meynard
zynen Zoon, wegens het verliezen van

ven in den volgenden vroegen mor
genſtond den Stedevoogd van Dublin by
zich ontbiedende, gaf hy dien verlof om
de ſleutels dier Hoofdſtad aan den Prins

van Oranje, op zyne eerſte nadering,
over te leveren. Sedert nam hy op eene
min een getrouw Dienaar, dan voor den tedere wyze afſcheyd van zyne grootſte
# Zoon een roemruchtig (2) Vader geweeſt vertrouwelingen, ſteeg te paarde, en ſloeg
deezen Veldheer, als die voor hem niet

glet. tom. was; met verzekeringe van thans tot den des morgens omtrent vier uuren, niet zon
#" Zoon die geneegenheyd, welke hy eer der 't ſtorten van traanen, den weg naar

tyds voor den Vader gehad had, te zul
len doen overgaan, om het beleyd, 't ge
ne die voorheen alom, en nu nog laatſtelyk
in alle de aanſlagen van Koning Jakob te
verydelen, betoond had. Dees ongeluk.
kige Vorſt was, op 't aanraaden van den

Kilkenny en (4) Waterfort met zulken (4) uon,

ſpoed op, dat hy dien dag nog, uyt vree- #,,a.
ze van achterhaald te zuilen worden, ze- # "
ventig Ierſche mylen, die meer dan hon

derd in Engeland (5) zyn , afleydde, (3) Brief

Voorts alle bruggen, om zyne vervolgers Staat
#"van

#n Graaf van (3) Lauzum, zoodra de Over op te houden, naa zynen overtogt achter den Afge,
Hiſt de winning naar de zyde der aanvalleren be zich hebbende doen afbreeken, ging hy #t
#om. goſt over te hellen, bytyds uyt het ge 's avonds van den twaalfden van Hooi. #'
II. pag, vecht, onder het geleyde van twee rege
'94
menten te paarde, naar Dublin geweeken.
Hier riephy, in den volgenden nacht, eene
kleyne Raadsvergadering byeen, en heb
bende daar in de nederlaag zyns Le
gers, en de oorzaak daarvan opgehaald,
betuygde hy genoodzaakt te zyn, om
tot volkome verzekering van zynen

perſoon vandaar te wyken.
III. Deel.

maand, verzeld met den Markgraaf Powis 1699.
van de haven van den Burg Dunkannon

t'ſcheep: werwaart men wil dat hy 's
daags tevoore den Heer Patrik Trent met

allen ſpoed vooruyt gezonden had, om een
ſnelzeylend vaartuyg voor hem gereed te
houden: opdat hy, indien hem de neder

laag te beurte viel, ſtraks op zyne aan

Dierhal komſt zoude konnen zee kiezen. Den
Kk kk kk

der

N E D ER L A N D SC H E
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169o, dertienden ging hy onder (1) zeyl, doch main, met de tydinge dat zyn leger geſlaa
(5 Holl was genoodzaakt , mids de geſtaadige te gen, en gevolgelyk Ierland verlooren was,
Merk---in Kork
te vallen,
# Pag- genwind,
hy door den
Heer in
Forant,
ondervanwaar
het ge tot geen kleyne ontſteltenis van 't Fran

ſche Hof belandde.

Deeze ongemeen

leyde van eenige Franſche ſchepen, zynde ſnelle vlugt van den Koning Jakob gaf
afgehaald, naar Vrankryk ten tweeden aanleyding dat in de Vereenigde Gewes
maale overſtak, daar hy den twintigſten ten dees gedenkpenning daarop gemunt
te Breſt, en vyf dagen laater te Saint Ger wierdt.

-d

NS

SEEg
'-

D

9-2%

-

s

--

Rondom het kopſtuk van Koning Jakob, dat met eene haairbeurs verbeeld is, ſtaat in den rand
van de eene zyde dit omſchrift:
JACOBUS II, BRITAN N1A RUM REX FUGITIV Us.

j AKO B DE II, VLUCHTIG KONING VAN
BRITTANJE

# Virg.
Il.

#

-

-

Een ſnelvliedend hert, hebbende vleugels aan zyne voorpooten, is op de andere zyde, onder

deeze ſpreuk van (2) den Mantuaanſchen Heldendichter, verbeeld:
PEDIBUS TIMOR AD DIDIT AL A S.
DE VREES HEEFT HEM VLEUGEL S AAN DE
VOETEN GEHEC HT.

Voorts ſtaat op den voorgrond de tyd, op welken hy in de haven van Dunkannon t'ſcheep
ging, aldus aangetekend:
FU GIT EX HIBER NIA, D1 E 12 JUL II:

I 69o.

HZT IS UT/T IERLA NVID GEVLUGT D EN 12 DAG

VAN HOOIMAAND: 169o.

Met de tydinge van Jakobs nederlaag in

in drie hoofddeelen met het zelve, en in vol

Ierland, verſpreydde zich een gerucht te kome ſlagorde als ten ſtryde gaande, tot
Parys, dat niet alleen de Graaf van Schom op drie mylen de (5) hoofdſtad Dublin ; (3) Holl.
berg, maar ook Koning Willem daarin was werwaart nog dien middag een Gemagtig- #es.
omgekomen: invoege men alom openbaa de, onder het geleyde van eenige ligte paar- 227.
#n re vreugdevuuren (3) aanſtak, elkander den, tot bezitneeming van den achterge
#" gelukwenſchte, ja zelf het geſchut van de laaten krygs- en leevensvoorraad , en te
# Baſtille over de gewaande dood van den gen den avond nog duyzend ruyters, on
#" Prins van Oranje (4) loſte. Doch die zag der 't beleyd van den Heer van Ouwer

#en zich eerlang van zyne

bekome wond her

kerk, wierden gezonden: welke manſchap

# ſteld, en, den dertienden met zyn leger den volgenden morgen met twee ſlagorden

# Pag van omtrent Dalek opbreekende, naderde

Hollandſche lyfknechten wierdt verſterkt.
Den

VI. Boek.
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Den vierden dag kwam het geheele leger
onder die ſtad, alwaar de Biſſchop van
Meath, verzeld met verſcheydene zyner
1) Holl. onderhoorige (1) Geeſtlyken, Koning Wil
erk.
169o. Pag. lem op eene zeer tedere wyze kwam ver

Dublin, naadat hy door den Magiſtraat » •-ww-mººn
1690.
en de Hoofden der Gilden dier ſtad, op
de uyterſte paalen huns gebieds was ont
fangen. Hy zat te paarde, en reedt dus
naar de Hoofdkerk door alle de voornaam

welkomen, en over zyne behaalde over ſte ſtraaten dier ſtad, welke opgepropt van
winning begroeten: hem onder andere toe de nieuwsgierige gemeente, en ter weder
wenſchende, dat hy in 't vervolg ook el zyden tot aan de kerkdeur door de Hol
ders een nietmin voorſpoedig werktuyg in landſche lyfknechten beſlaagen waaren.
het te hulpkomen van anderen mogt zyn, Niet zoodra was zyne Majeſteyt in 't ver
dan hy in 't vaardig verloſſen zyner onder vaardigde geſtoelte gezeeten, of de Leeraar
drukte Geloofsgenooten in Ierland geweeſt King, Deken dier kerke, deed eene ſierly
was. De Koning, die deeze en andere ke dankpredikaatſi, wegens den roemruch
ſmeekelingen van zyne beſcherming en tigen uytſlag van den laatſten veldſlag, en
goede gunſt verzekerde, deed den zeſtien de verloſſing, zoo dier ſtad, als van
den 's morgens, op eene zeegepraalende het grootſte gedeelte van dat Koningryk.
wyze, en in 't gezelſchap van den Prins Naa 't eyndigen der dankgezangen, be
van Deenemarke, de eerſte Bevelhebbers zag de Koning den Burg, gaf de Stede
(3) Larre
zyns legers, en eene groote menigte van voogdy aan (3) den Bevelhebber Tre ##
tonl,
den Adel, onder het geleyde van eene ben launi, en keerde nog dien zelfden dag te #
V. fol.
2) Holl. de zyner lyftrauwanten, het vrolyk luijen rug naar 't leger, Deeze zeegepraalende 686.
erkur.
aller klokken, en losbranden van 't geſchut intreede vinde ik op deezen penning aan
169o, pag.
der veſten, zyne (2) ſtaatlyke intreede te getekend.
229.
228.

Gelyk op de voorzyde het borſtbeeld van Koning Willem, binnen zyne gewoonlyke tytels, zoo
ſtaat hy op de tegenzyde in Romeynſch gewaad, en, ruſtende met de eene hand op eenen bran
denden altaar zet hy met de andere aan 't knielende Ierland, naa het afwerpen van 't juk der dienſt
baarheyd, den Hoed der Vryheyd op, terwyl in 't verſchiet Koning Jakob en een Franſch krygs
knecht, naa 't verliezen van den Ryksſtaf en het plechtanker der hoope, zich op de vlugt be

geeven. Het bovengeſtelde randſchrift luydt aldus:
FO COS SERV AV IT, ET ARAS.

Hr HEEFT HET LAND, EN DE N GODSDIENST
BE HOU DE N.

Teweeten , doot 't verjaagen der Françoizen en Ieren , zooals dit ondergeſtelde opſchrift bei
veſtigt:

-

EXPULS Is GAL L1s ET RE BEL L1 B U s, DUBLIN U M

TRIUMPHANS IN TRAV IT.
K kk kk k z.

AVAA

5oo

NE DE R LA N D SC H E

169o.

4

NAA 'T VER7AAG EN DER FRANsc HEN, EN

VVE ER

SPANNELINGEN, IS HY ZEE GE PRAAL EN DE
BINNEN DUB L IN GE TO GE N.

Sommigen (1) meenen dat aan de Ieren de naam van Weerſpannigen t'onrecht gegeeven wordt:
# of zouden zy dien naam verdient hebben, omdat zy hunnen wettigen aangenomen Koning blee

(1) Bayl
Avis

Refugiez. ven aankleeven, met zyne Regeeringe zich tevreede hielden en eenen vreemdeling weygerden te
P. m 73 ontfangen, welke noch door 't recht der erfvolging, noch door de verkiezing van eenige geweeze

ne Parlementsleden, in 't naabuurige Ryk buyten recht byeen geroepen, en aan welke het niet
ſtondt eens anders Kroon weg te geeven, daartoe gerechtigd was, en des door hen geweerd
wierdt?

Koning Willem, aldus door de wapenen maand zich daarin weder zouden begeeven;
meeſter, wilde ook beproeven, of de ove
rigen geneygd waaren om op 't aanbieden
zyner beſcherminge, de wapenen neder te
leggen, en zich zyne
te onderwer
pen. Met dit oogmerk gaf hy den zeven
tienden van Hooimaand, zoo op zynen als
(2) Holl. zyner Gemaalinne naam, eene (2) ver
klaaring in 't licht, waarin hy ophaalde:
hoe de Godlyke goedheyd zyne wapenen
zoo overheerlyk in den laatſten veldſlag
gezegend had, dat hy reeds bezit van de
Hoofdſtad, en een groot gedeelte des Ryks
had genomen, alle
VCT
ſtrooid, en zich aldus in ſtaat zag, om het
overſchot der weêrſpannelingen door de
kracht zyner wapenen te konnen verdelgen.
Nogtans betuygde hy, uyt medelyden de
zulken de uytwerkſels zyner genade, en

#

#

overleverende alle hunne wapenen aan de
door hem alom aangeſtelde Vreederechters,
zoo om die te ontfangen, als den dag aan
te tekenen, op welken zy zich aan zyn
gezag hadden komen onderworpen. Voorts
betuygde hy aan de arme misleyde huys
lieden, naadat zy zich voor den bepaalden
tyd zouden hebben aangegeeven, hen het
leeven en de vryheyd nietalleen te zul
len verzekeren, niettegenſtaande alle ge
weldenaaryen , welke zy door orde van
hunne Hoofden, geduurende de laatſte

oorlog, mogten gepleegd hebben: ja hy
beloofde hen in alle hunne zoo roerende

als onroerende goederen, vee, inkomſten,
en verder toebehooren, te zullen herſtel
len , en verzocht hen des, zich weder

naar hunne verlaatene landen en pachthoe

niet der welverdiende wraake, te willen ven te willen begeeven, om het op 't veld
doen gevoelen, welke hy geloofde, ſtaan ſtaande hooi, koorn, en de verdere veld

de de laatſte Regeering, veeleer door mis
leyding dan uyt quaadaardtigheyd de wa
penen tegens hem opgenomen te hebben.
Dierhalven nam hy in zyne Koninglyke
beſcherming alle de handwerkslieden, land
pachters, ſoldaaten, boeren, en huyslie

(3) Holl. den, gelykook(3) alle aanzienlyke en min
dere inwoonders, konſtenaars, en am

bachtslieden, welke tot nogtoe in hunne
huyzen gebleeven waaren, of, die verlaa
ten hebbende, voor den eerſten van Oogſt

gewaſſen, nu, terwyl het nog tyd was,
te konnen inzamelen. Dees genadetyd
wierdt ſedert, door eene tweede in 't licht

gegeeve verklaaring, (4) tot den vierden
van Herfſtmaand verlengd,en aldus dit der
de Koningryk, door het toereyken van den
Olyftak deezer gunſten aan de twee ande
ren gehecht, en onder eene Regeering ge
bragt: waarvan de gedachtenis op deezen
in Duytſchlandgemaakten penning bewaard
is.

Des Konings gelaurierd borſtbeeld ſtaat op de voorzyde, binnen het randſchrift deezer tyte
len:
WIL

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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169o.
"-n

WILHELM vs III, De1 GRAT 1A AN GL1 e, sco T1 E,
FRAN c1AE, ET HIBE RN 1AE REX,
DEFE Nso R FID EI.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
ENGELAND, SCHOTLAND, VRAN KRYK, EN IER
LAND; BESCHERMER DES GELOOFS.

Eene gevleugelde Overwinning houdt op de tegenzyde, den laatſtbevochten zeegekrans boven
het hoofd van Koning Willem, die in Romeynſch krygsgewaad verbeeld is, en het knielende
Ierland den Olyftak zyner afgekondigde genade aanbiedt. Het randſchrift luydt aldus:
HIBERN IA RESTITUTA. MD CXC.

IERLAND HERSTEL D. 169o.
Zº
-

Voorts ſtaat nog op de dikte, of den buytenkant des pennings, dees Latynſche dichtre
gel:
ARM IS JUNG IT AMOR NUNC TERT IA REG NA DUO BUS.
DE LIEFDE VOEGT NVU DOOR DE

WAPENEN HEr

DERDE RTK BZT DE TWEE AND ER EN.

Onaangezien het uytgeeven van beyde ge, (2) volgens het daarop gemaakte Ver- (9Hou.
drag, met achterlaatinge hunner wapenen Merk

deeze verklaaringen, ſtelde Koning Willem
zich in ſtaat, om door de kracht zyner wa
penen de zulken te dwingen, welke zyne
daarby aangeboode genade mogten van de
hand wyzen ; om alzoo eenmaal eenen
kryg in dat Ryk te eyndigen, dien de
Graaf van Lauſum, naa zyne bekome ne

daaruyt trokken. Sedert wierdt de Hoofd- # "s.
bevelhebber Douglas met tien regementen

te voet, en zes zoo zwaar- als ligtgewa
pende ruyteryevooruyt naar Waterfort ge
zonden, waarvoor ook het overige des le
gers den laatſten (3) van Hooimaand aan- (3) Holl.

derlaag, door het wel beſchermen der nog kwam: zulks de Luytenantkornel Heniſy, #ne.
overgebleevene plaatſen, zooveel in zyn die daarin het bevel voerde, en geen ontzet 23%.
vermoogen was, ten voordeele zyns ge tegemoet zag, den volgenden dag die plaats
vlugten Meeſters, poogde te rekken, op overgaf, op voorwaarde dat zyne onder
hoorige bezetting, zeſtienhonderd man

hoope van zyne vervallene zaaken, door
't bekomen van nieuwen onderſtand uyt
Vrankryk, weder te zullen herſtellen.
Met dit oogmerk had decs afgerechte Veld.

ſterk, naar Mallow, gelegen op den weg
van Lemmerik, onder geleyde van eenige

(4) ruyters zoude, gebragt worden. Dit (#Holl.
Ierk.
heer, ziende zich in den laatſten veldſlag igeſchiedde, en hadden de vyftig geleyden I69o. pags

niet langer in ſtaat om aan 't zeegepraalen- de ruyters het geluk, dat Joughal voor hen 233.
de Engelſche leger het hoofd te bieden, zyne poorten opende. De Koning, heb
1) Larre
# met het overſchot zyner benden eenen (1) bende de wallen van Waterfort van buyten
let. tome

V. fol.
686.

welgeregelden aftogt gedaan , en dat in bezigtigd, deed vervolgens de ſterkte Dun
drie hoopen verdeeld, waarvan de groot kannon, waarin de Hopman Michiel Burk

ſte onder 't bevel van den Graaf van Tyr- ; het bevel voerde, op verbeurte van lyfsge
-

J

konel naar Lemmerik, de tweede onder nade, opeyſchen; doch hoewel die zes da
den Kornel Grace naar Athlone, en de der gen, om zich met Tyrkonel te beraaden,

de naar Waterfort ter bezettinge geſchikt verzocht had, gaf hy ze echter reeds den
wierdt. Koning Willem integendeel gaf vyfden, mids het geſchut bereyds geplant,
de vlugtelingen geene ruſt, maar wendde en eene vloot van zes vyandlyke ſchepen

ſtraks, naar 't winnen van den veldſlag, door hem in zee ontdekt wierdt, op de
zelfde voorwaarden als die van Waterfort,

zyne zeegepraalende wapenen tegens Dro.
gheda, welks bezettelingen, verbaasd over
de nederlaag der hunne, zich geenszins
maar opP de eerſte opeyſchin
verweerden,
III. Deel.

aan den Koning over. Tot wiens eer, we
gens zyne onvermoeidheyd in het over

ſchot van 's vyands krygsmagt te verdel
L ll lll

gen,
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169o. gen, en dus het hervatten van haare ver-

zale en Kork veroverd wierden, naadat de

GJHET Ioorene krachten te beletten, dees penning |Franſche hulpbenden, onder de Graaven (2)Holl

#, gemunt is, vermids ſedert nog, door den Lauzum en Tyrkonel dat Ryk vooraf reeds #.

# * Graaf van Marlboroug, de (r) ſteden Kin- | (2) verlaaten hadden.

# ris.

Het ſierlyk geharnaſte borſtbeeld van Koning Willem ſtaat op de voorzyde, en in der zelver
rand dees tytel:

GUILIEL MUS III, D E 1 GRAT 1 A MAGN.AE BRIT ANN 1AE,
FRAN c1AE, ET HIBERN1 AE REX.
WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

GROOz'BRITTANj E, VRANKRTK, EN IERLAND.

(3) Sen.
trag.

#s.

Op de rugzyde is het gevecht van Herkules afgebeeld, in 't welke hy by't Lerneeſche meer

omtrent Argos het veelhoofdige (3) watergedrocht ombragt. Van welk monſter de oude Dich
ters melden, dat naauwelyks een kop was afgeſlaagen, of uyt de geknotte hals groeiden daadlyk

#** twee nieuwe hoofden. Waarom Herkules, met de hulpe van (4) Iolaüs, de verſchdoorſneedene
(3)
Nat.
Com.

halzen
terſtond met (5) vuur toeſchroeide, en dus het wederaangroeijen der koppen belettede.
En het is hierom dat in den bovenrand ſtaat:

Mythol.
lib. VII,
cap. I.

#s:

- FoECUNDAM VETUIT REPARARI MoRTIBUs HYDRAM.

trag. Herc.
fur. W.

#" .

HY HEEFT DE WATERS LANG, DIE DOOR HAARE

DOOD WOND EN VRUCHTBAAR WAS, BELE2'
ZICH WEDER TE HERSTELLEN.

Ondertuſſchen verleende Koning Wil Koning beloofd waaren. Dees Vorſt arg

#" lem, den twaalfden van (6) Slagtmaand, waanende vandat de gemelde Hertog tegens
#pig aan den Hoofdraad dela Tour, Afgezant |zyne belangen met den Koning van Enge
318

van den Hertog van Savoye, gehoor, wel- land geheym verſtand (8) hieldt, had niet-

8) Holf

ke hem wegens zyne komſte tot den troon, alleen zyne geleende benden in beſlag doen #
en,
de het
bevochte
zeege, gelukwenſchte,
maarook
hem, ten
pag.
en van
ſtipt naakomen
van het in den | neemen,
zyner trouwe,
hetvan
ontfangen
vanonderpand
Franſche 2169o.
SS -

Haage geſlooten Verbond verzekerde, by | bezetting in 't ſlot van zyne hoofdſtad Tu Holl.
't welke aan dien Hertog ter maand, door rin en de ſtad (9) Verrue begeerd, en dat (9)
Merkur
de Koning van Engeland twintigduyzend hy zyne benden by 't Franſche leger zou-: Fag.
(7)Holl ryksdalers, en door de Vereenigde Gewe- de voegen, om die gezamentlyk tegens den # Holl
Merkur ſten de helfte (7) minder, voor een half | Staat van (1o) Milaan te wenden. Onver- Merk"

# *jaar, ten onderſtand tegens den Franſchen' draagelyk ſcheenenzoo harde voorwaarden # Pºs.
33 Il
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VI. Boek.

563

aan eenen Prins, die den Koning zoo na door eenige afgeſtokene benden verſchey- 1693.
in den bloede beſtondt, en niet ophieldt van dene huyzen van Rivoli in brand ſteeken.

op de allerplegtigſte wyze te betuygen, dat Ondertuſſchen ontfing de Hertog van Sahy niets dan 's Konings vriendſchap zocht. voye achtduyzend Spanjaards van (4) den (#) Holl.

Dierhalven eerſt een beleedigend Verbond Markgraaf van Fuenzalida, Landvoogd van

#rs

(1) Holl. (1) met den Keyzer, en daarnaa ook met Milaan, tot onderſtand, verzamelde zyne 273.

#s. Spanje, 't gene hem daarby vyftien tonnen

benden omtrent Turin, en trok met dezel

# "" (2) ſchats jaarlyks beloofde, tot beſcher ve naar Villafranka, om den vyand aldaar
#" ming van zyn Land tegens Vrankryk ſluy in volkome veyligheyd gade te ſlaan. De
# pag. tende, verklaarde hy', den vierden van Franſchen, die wel zaagen dat des Herto
278.

Zomermaand, den oorlog tegens dat Ryk. gen lager aldaar niet wel te bevechten
Sedert wierden des Hertogen Landen het was, taſtten , om dat uyt zyn voordeel H
voorwerp der Franſche vyandlykheden: de te lokken , Zaluſſo (5) aan, en kree- (#
daardoor
gelegenheyd
by Staffar169o.28I.
Hoofdbevelhebber Katinat eyſchte vyftig gen
de met
het zelve
in een om
algemeen
ge- pag.

(3) Holl. duyzend ponden brandſchattinge (3) van
M#ku#, Karignan, twaalfhonderdduyzend van Tu

vecht te raaken , waarvan de overwin

# * rin, overrompelde den achtſten van Hooi

ning (6) Vrankryks zyde koos, 't gene (6)erkur.
Holl.
uaand de valley, ſtad, en burg van Lu deswegen deeze gedenkpenningen liet 169o, pag.
287. T.
gern, twee dagen daarnaa Rivalta, en liet IIAtlIntCIl.

I. Rondom des Konings gelaurierd borſtbeeld, waarmede de voorzyde van den eerſten is bc
ſtempeld, leeſt men in den rand deezen zynen gewoonlyken tytel:
L ll lll 2

LU.
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LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

mamen

LODEWTK DE GROO TE, ALLERCHRISTELTKSTE KONING.

In 't midden van het bergachtig Savoye ziet men op de rugzyde, een menſchpaard door Her
kules vertreeden, ter aarde leggen, en de Hertoglyke kroon ontneemen. In den rand leeſt men:

IN FIDELIS ALL OBROX PROFLIGATUS.

DE ON TROUWE SAVO TARD VERSLA AGE N.

#n
Hiſt de

##

Om dit zinnebeeld van 't Menſchpaard te verſtaan, moet men weeten, dat des Hertogen Groot

vader, in 't jaar (1) vyftienhonderdachtentachtig, zich by die van 't Heylige verbond voegende,
naa't winnen van Marſeilje en Arles, het gemelde Menſchpaard, eene Koninglyke kroon vertree

#" dende, nevens deeze ſpreuk, VAN PASSE, OPPORTUNE, op eenen penning

#s
(i) De

#"

ver

beeldde: doch Hendrik de IV, ſedert nietalleen het verloorene herwinnende, maarook byna geheel
Savoye en Piemont den Hertoge afneemende, liet tot (2) beantwoording eenen anderen penning ſlaan,
waarop Herkules, volgens de verdichtſels der oude Dichteren, met zyne knots dien trotſen paar

#"
deman ter aarde velt, onder dit byſchrift, OPPORTUNIUS, NOG MEER VAN PASSE.
Louis
e

e

-

#om. Voorts, om te weeten waar dit gevecht is voorgevallen, ſtaat nog op den voorgrond van dezelf:
II., pag.

de zyde:

I9I.

AD STAFFARD AM. MDCLXXXX.

BT STAFFAR DE. 169o.

II. De tweede is gelyk aan den voorgaanden, uytgezonderd dat hy kleyner zynde des zelfs voor
zyde, in plaatſe van met des Konings borſtbeeld, hier met zyn kopſtuk zonder lauwerkrans be

ſtempeld, en dit verſchillende randſchrift op de tegenzyde geſteld is:

*

DUX SABAU DIAE CUM FOED ER AT IS PROFLIGATUS.

DE HERTOG VAN SAVO YE EN ZTNE BOND
GENOOTEN VERSLAA GEN.

III. De tegenzyde van den derden, die de zelfde voorzyde als de tweede heeft, verbeeldt
Koning Lodewyk op zynen troon, en eene gevleugelde Overwinning, welke, met drie pylen in
de rechter hand, op zyn bevel wegvliegt, binnen dit om- en opſchrift:
VICTORIA OBSEQUENS: AD FLORIACUM, AD
STAFF ARD AM, AD LITTUS ANGLICUM.
MDCXC.

DE GEHOORZAAMEN DE OVERWINNING: Bºr FLEUR7,
BT STAFFARDE, EN OP DE KUST VAN
ENGELAND, 169o.
IV. De
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v. De voorzyde bevat rondom het gelaurierde kopſtuk van den Franſchen Koning deezen ty
tel:

- *

LUDO VICUS MAGNUS, R Ex CHRISTIAN 1ss 1 M Us,
FE L1x, P1 Us, S EMPER VICToR.
v

LODE WYK DE GROOTE, ALLE RCHRISTEL rKS TE KONING,

GELUKLIG E, Go DVRUG TIGE EN ALTrD
OVERWINNAA R.

De tegenzyde verbeeldt eenen zee- en twee Veldſlagen, te weeten, gelyk ieders ondergeſtelde
opſchrift te kennen geeft,
GE VECHT B r FLEUR r D EN 1. DAG VAN HO OIMA A N D 1692.
GE VECHT B Y STAFFAR DE D EN 18. VAN OOG ST MAAND 169o.
GE VECHT BT BEVEZIER DEN Io. DAG VAN HO O I MAAND 16po:

PUG NA AD FLEUR1A cu M DIE I. JULII M DCXC.

PUGNA AD STAFFAR DAM XVIII. AU cust 1 MDCXC.
PUG NA AD BEVES D1E X. JUL11 MDCXC.

Boven welke driederhande afbeeldingen nog in den bovenrand deeze ſpreuk ſtaat:
TERRA MARIQUE.
TE LAND

EN TE WATER.

De Hertog van Savoye gaf van dit ge voorgevalle ontmoeting hem geenszins van

(r)Holl. vecht aan zynen. Afgezant by de (1) Ver beſluyt zoude doen veranderen, of van
Merk-, eenigde Staaten kennis, en hoe zyne ben het handhaaven der gemeene zaaken af
# "den niet dan door de overmagt van 't vyand ſcheuren. En dewyl al zyn betrouwen
lyk geſchut waaren overhoop geſmeeten: voornaamelyk op de hulpe van zyne Brit
zulks dat die veeleer ontſnoerd dan geſlaa tanniſche Majeſteyt en de Vereenigde Staa
gen waaren, en hy dierhalven bezig was ten was geveſtigd, beval hy zynen Afge
met zyn verſtrooid leger te herzamelen, zant van de zelve eenen ſpoedigen onder
en weder in ſtaat te ſtellen om den vyand, ſtand van geld te verzoeken en (2) den hoo- (i) Holl.
zoo die voorhad in te dringen, het hoofd gen
nood, waarin hy
zichoogen
bevondt,
op 't M##
allernaadrukkelykſt
voor
te ſtellen;
# pagi
te bieden. Voorts betuygde hy, dat de
III. Deel.

Mmm mmm

fe
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169o. temeermids de vyand dagelyks nieuwe ver-, af ook Rumilly,

Annegy, en Chambery,
ſterkingen ontſing en daardoor te ontzagly Hoofdſtad van Savoye, en dus dat gehee
ker wierdt. En waarlyk, het zeegepraa le Geweſt, zoo men Montmelian uytzon
lend leger nu meeſter in 't veld, maakte dert, gedwongen den eed van getrouwheyd, , ,...
zich in 't vervolg niet alleen meeſter van hulde, en onderwerping aan (2) den Fran-&#.
Zaloſſo, Savillano, Foſſano, en andere ſchen Koning af te leggen: waarom zyne van Lode

Hooge ſchool der Gedenkpenningen en op- #"

nabuurige ſteedtjes, welke op 't bevel des
(1)Europ.

Hertogs, om de gewiſſe plondering te (1) ſchriften in 't vervolg daarop den eerſten ii deel,

Merkur.

ontgaan, hunne ſleutels aan den Heer van deezer twee penningen heeft in 't licht ge- P*ë: *33
#
III.deel,

Katinat bragten, maar dees had reeds voor

pag. 161.

geeven.

-"

f
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I. Wiens voorzyde vertoont het kopſtuk des Franſchen Konings, binnen deezen zynen ge
woonlyken tytel in den rand:
LUDO VICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.

LoD EWrK DE GRooz'E, ALLE RCHRISTEL rKS TE KoNING.
De achterzyde verbeeldt het treurende Savoye als eene weenende Vrouw, tuſſchen verſchey

dene ſteyle rotſen, en aan den voet eens hoogen bergs gezeeten , onder dit eenvoudige rand

ſchrift:
af,

-

SABAUDIA SUBA CTA. MD CLXXXX.

-

.

SA VOTE T'ON DER GEB RA GT 169o.
*,

I I. Het voorſtuk van den tweeden en grootſten heeft, binnen het zelfde tytelſchrift, het Ko

ninglyke borſtbeeld, en het ruggeſtuk de zelfde verbeelding, onder dit verſchillende by
ſchrift:

-

SA

/
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1690.
-

SABAUDIA IN PROVINCIAM REDACTA.
o

SA VO XE TOT EEN

MD CLXXXX.

wingewesr

GE MAAKT, 169o.

/

Hiermede zoude ik dit jaar beſluyten, de ſtad kwam, zoo wierdt daardoor de
't en waare ik my nog verpligt oordeelde,
om eerſt den gewelddaadigen oploop, in
het zelve te Rotterdam, wegens het von
niſſen van Kornelis Koſterman, aangericht,
kortelyk te beſchryven. Dees, tuſſchen
(1) Europ. den (1) acht- en negenentwintigſten van
Merkur.
IV. deel, Oogſtmaand, als Schutter onder het Stad
169o. pag. huys de nachtwacht hebbende, en beſtaan
79.
de, benevens nog twee andere Adelborſten

thans ryp geworde zweer van 't opgevat
misnoegen veeler inwoonderéh tegens den
Hoofdſchout Jakob Zuylen van Nyevelt
veeleer opengereeten dan geneezen. In
voege men veele ſmaalſchriften, ter ophit
ſinge van 't graauw in de achterſtraaten des
nachts voor den vyfden van Wynmaand had

aangeplakt; 't gene hem nog dien dag van
's Graavenhaage in de ſtad terug komende

en eenen Tamboer, ten tien uuren een half (4) veele ſcheldwoorden langs de ſtraat naar (4) Europ.
CrKur.

anker wyns te ſluyk derwaart te brengen, 't hoofd ſmeet, en in groote menigte tot #
IV. deel,
om daarmede der nieuwaangeſtelde Adel aan zyn huys verzelde. Hier groeide toen 169o.
borſten welkomſt te vieren, wierdt door

hetgetal der misnoegden handoverhand,vee
de Pachters der wynen, van twee Deur le ſteenen vloogen onder de voor zyn huys
waarders en even zooveel Toezienders on geſchaarde ſoldaaten, welke om den drang

pag. 87,

derſteund, in 't wederkeeren aangedaan, te weeren, eens voor de leus, en voorts
hen de geſlooken wyn ontweldigd, daar met ernſt vuur gaaven, en dus in't eerſt wel
op ſtraks onderling een zeer heevig ge de verwoede menigte deedendeynzen, maar

vecht begonnen, en ſtaande het zelve door deeze, hebbende drie ſtukken geſchuts van
hem een van 's Pachters Toezienders on-

den wal gehaald, noodzaakte weder op haa
derden voet geſtoken. Koſterman deswc re beurt door 't vuur geeven de gewaapende
gen in hechtenis genomen, wierdt dan op manſchap vandaar, ja ook den Hoofdſchout
de gegeeve getuygenis van des Pachters be in ſoldaaten (5) kleeding nevens de zelve,

(5) Europa

Merkur.
den volgenden morgen uyt de ſtad te wy IV.
deel,
# geweer, en eyndelyk op zyne ken, welke ſtraks hierop geſlooten, en het 89.
169o. pagi
pag
eyge bekentenis, den elfden van Herfſt geſchut op het huys van den gevlugten Bal- 89

dienden,de overeenkomſt der wonde met des

maand gedaan, met eenpaarige ſtemmen juw met dien uytſlag geloſt wierdt dat eer
der Schepenen ten zwaarde verweezen, lang de deur op den grondgeveld lag. Toen

doch dit vonnis vyf dagen laater zeer on ſtoofde woedende hoop met grooten drang
ten huyze in, alwaar alles verſcheurd, ver
eld 't door morren des Volks,'tgene rond bryzeld, en op de ſtraat aan ſtukken ge
uyt zeyde, dat de gedoemde onſchuldig ſmeeten wierdt. Dit was 't niet alles, want

# uytgevoerd, vermids de Beul, ont

was, en ſlechts door vreeze van den pyn het geheele huys zelf wierdt geſloopt, de

bank den aangetuygden doodſlag beleeden
had, hem zes of zeven houwen gaf, eer
hy het hoofd kon van het lighaam ſchey
den. Dit, en het voorgeeven als of de nog
(2) Europ.

gevangen Tamboer, benevens verſcheyde
ne anderen uyt de boeijen verloſt, de in 't
Tuchthuys zittende gevangens op vryevoe

ten geſteld, en des Hoofdſchouts buyten

in hechtenis zittende Tamboer (2) thans de ſtad leggende tuyn en ſpeelhuys op ge

Merkur.

IV. deel,

1 69o, pag.
8o.

beleed dien manſlag zelfs begaan te hebben,
CIl
Koſterman t'onrecht ge
dood te zyn , veroorzaakte dat 's daags
daaraan veel volks achter het Raadhuys,
en voor het huys van Peter vander Steen,
eenen der Pachters, byeen ſchaarde, des
zelven glazen nietalleen uytſmeet,maarook
de deur hebbende op den grond geloopen,
in huys viel, en allen inboel en huysraad
in ſtukken ſlaande, of uyt de venſters
werpende, in korten tyd te ſchande maak
te en vernielde. En ofwel , tot ſtuyting

#

lyke wyze onder den voet gehaald en mis
handeld.

Aldus ſtonden de zaaken, als

omtrent elf uuren des morgens verſcheyde
ne Burgervendels, ziende dat ook andere

huyzen door 't graauw gedreygd wierden,
in de wapenen, en de Burgemeeſters ter
puye (6) van het Stadhuys verſcheenen, Merkur.
(6) Europa •
en het volk tot ſtilſtand vermaanden, mids

IV. deel,

men het Baljuwsampt aan den Voorzitten

roer een eynde, van 't welke zoowel, als
(3) Europ. van den aangevangen oploop, den achttien van de onthoofding van Koſterman, men
Merk.

1V. deel,
I

den eene zeer ſtrenge waarſchouwing van de gedachtenis op deezen te vinnigen ſpot
wege den Magiſtraat (3)in 't licht, en eenig penning bewaard vindt.

-

pag. 83

169o, pag.

den Schepen Jakob Beyer thans by voorraad 9e.
had opgedraagen. Hiermede nam het op

geregeld krygsvolk uyt 's Graavenhaage in
Mmm mmm 2
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Op de eene zyde wordt de ſtad Rotterdam in't verſchiet, en voorwaart het afgehouwen hoofd
van Koſterman op eenen vierkanten voetſtal gezien, welke tot opſchrift voert:
CoRN EL 11 COST ER MAN NI CAESA CE R VIX ROTTE

RODA MI, D1 E XVI SEPTEM B R 1s: M DCXC.
HET HOOFD VAN KORNEL IS KOSTER MAN, TE Rog.
TERDAM AFGE HOUWEN, D EN 16 DAG
VAN HERFSTMAAND: 169o.
Virg,

Voorts leeſt men, zoo in den rand als op den voorgrond dier zelfde zyde, deeze ſpreuk van den

# (1) Mantuaanſchen Heldendichter:
VIII. V.
483 & 484.

QUID MEMOREM IN FAN DAS CAEDES, QUID FACTA TYRAN NI?
- - - D II CAPITI IPSIUS GENERIQUE RESERVENT.

WAT HEB IK DE GRUUWEL rKE MOORD EN EN EUVEL
DAAD EN VAN D EN GEWELD ENAAR OP TE HAA
LEN? DAT DE GOD EN DIE OP ZTN EN KOP
EN ZTN GESLACHT DOE NV
WED ER KEEREN.
t

De andere zyde verbeeldt het plonderen en ſloopen van het huys van den Rotterdamſchen
Hoofdſchout, 'tgene op de Leuvehaven drie huyzen van de Tweeleeuweſtraat ſtondt. Het rand
ſchrift luydt aldus:
UBI IN T ERFICERE FAS EST, IBI DESTRUERE.
WAAR HET MOORD EN VRT STAAT, DAAR OOK
HET VERWOESTEN.

Op den voorgrond leeſt men voorts nog, tot meerdere opheldering, dit opſchrift:
JACo B1 SUYLE A NY EVELT, PRAET oR1s ROT
TE RoD AM ENs1s, DOMI DESTRUCTIO: DIE
6. OCTO BR 1s; 169o.
DE VERWOESTING VAN HET HUYS VAN DEN ROTTER

DAMSCHEN HOOFDSCHOUT JAKOB ZUrLEN VAN
NTE VELT: D EN 6. DAG VAN WYN

MAAND; 169o.

Koning
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Koning Willem, met zoo goeden uyt ſtingen, waaruyt nietalleen tweeëntwin- 1696,
ſlag den veldtogt in Ierland ziende geëyn tighonderdvierennegentigduyzendvyfhon-T
digd, was den vyftienden van Herfſtmaand, derdzeſtig ponden ſterlings voor (3) de #
benevens den Prins van Deenemarke, by krygsvolken, maarook nog vyfhonderd-

#g,

de ſterkte Dunkannon des middags t'ſcheep zeventigduyzend andere, tot het aanbou- 34
gegaan, en had 's daags daarnaa met twee wen van zevenentwintig nieuwe oorlog- (4) Europ;
oorlogſchepen, drie jagten, en eene me ſchepen , (4) konden gevonden worden. Merkur.
(1) Holl.
Merk.

169o. pag
244

(2) Holl.
Merk.

169o. pag.

338.

nigte van andere zeylen, by Kingroad de
Engelſche kuſt bereykt; vanwaar hy over
Kinweſton, Bath, (1) Badminton, Marl
boroug, en Windſor, den twintigſten om
trent vier uuren naa den middag te Londen,
onder eene onbeſchryvelyke toejuyching des
volks, aankwam. Den twaalfden van Wyn
maand vergaderde hierop het (2) Parlement,
aan 't welke de Koning zyne verrichting in
Ierland voordroeg, en van de beſteeding
der voorheen toegeſtaane onderſtandsgel
den verſlag deed, met verzoek van het ge
brek, voor zooveel de ingewilligde gelden

De Koning deeze ontworpene geldmidde-

#s

len met zyne toeſtemminge hebbende be- i; "
krachtigd, verſcheen den vierden van Louw- 1691.
maand in 't Hoogerhuys, alwaar ook dat

-

der Gemeenten wierdt ontbooden, en aan

beyden door hem bekend gemaakt, hoe
noodzaaklyk het was, dat hy omtrent dee
zen tyd eene reys naar Nederland deed, en
des ten hoogſte verblyd te zyn, dat hun

ne zitting, door het vaardig inwilligen
der verzochte onderſtandsgelden, hem ook

in ſtaat geſteld had, om dat voorneemen te
konnen volvoeren. Dierhalven beyde de
niet hadden konnen toereyken, te vervul Huyzen voor de betoonde goedwilligheyd . . .
len, en op de noodige onderſtanden voor bedankt hebbende, deed hy(5) door den #R
het aanſtaande jaar bedacht te weezen.

Spreeker van 't Hoogerhuys hunne verdere #

Tot dat cynde wierdt vervolgens een net
te ſtaat der koſten zoo der zee-als landmag
ren overgelegd, welke in 't volgende jaar
als noodzaakelyk, mids het achtervolgen
van den oorlog, vereyſcht wierden. Op
deezen voorſtel des Konings, bewilligde
ſtraks het Laagerhuys in verſcheydene bela

byeenkomſt, tot den tienden van aanſtaan- #391. Pagt
de Grasmaand, ſchorſen, en ſtelde ander

maal voor zyn vertrek het hooge Ryksbe

ſtier (6), geduurende zyn afweezen, in #
handen der Koninginne, tot wier lof, we- #

gens deze tweede bewindsvoering, de #"
p

twee volgende penningen gemaakt zyn,

I. Het borſtſtuk der Koninginne is, op de voorzyde van den eerſten, omzoomd met dit rand
ſchrift:

-

MARIA, D e 1 GRAT1A MAGN.AE BRIT ANNI E,
FRANCIAE, ET HIBERN1 AE REGINA.
I11. Deel.

tom,

Nn n n n n
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MARIA,,Doo R GODS GE NA DE KONINGIN VAN

* GROOT BRITTANj E, VRANKR2 K
EN IERLAND.

(1)Europ.
Merkur.

I. deel,

1691. pag
16 en 17.

Een Leeuw, de Koning der dieren, neemt, op de tegenzyde, van zyne Leeuwen afſcheyd:
welke vertreedende twee ſlangen van zeker ontdekt (1) verraad aan den vertrekkenden Leeuw be

tuygt, ſtaande zyn afweezen, de drie in 't verſchiet geziene jongen , 't zinnebeeld der drie Britſche
ryken, te zullen beſchermen, volgens dit bovengeſtelde randſchrift:

&C.

TE ABS ENTE, TUE BOR.

IK ZAL ZE, GE DUUR EN DE UW A FZ1 N,
BESCHERMEN.

En dewyl dees penning in Nederland gemaakt is, naadat de Koning uyt Ierland terug gekomen
was, leeſt men op den voorgrond:
REG I REDUCI.

AAN DEN WE DE RGE KEERD EN KONING.

II. De tweede, die kleyner is, heeft de zelfde rugzyde, en, rondom het gelaurierde kopſtuk

der Koninginne, deeze verſchillende tytels in den rand der voorzyde:
MARIA, D E1 GRATIA MAGN.AE BRIT ANN1 AE, FRAN c1AE,

ET HIBERNI E REGINA, F1D E1 De Fens A
T R 1x, PIA, AUGU sT A.
MARIA, DOOR GODS GENADE KONING IN VAN GROOT
BRITTANj E, VRANK RTK, EN IERLAND, GOD VRUCH

z'IGE, EN DOOR LUCHTIGE BESCHERM
S TER DES GELOOFS.

Deeze en andere zaaken tot de reys
des Konings aldus zynde vervaardigd,
(2)
Europ. vertrok die den zesentwintigſten (2) van
Merkur.
Londen,
te Graavezend, in gezel
I. deel,
i&#, pag. ſchap van verſcheydene Grooten zyns Hofs,
I Io.
t'ſcheep, en kwam des anderen daags 's
middags by de twaalf oorlogſchepen, die,
om de vloot te geleyden, voor Marigate
vertoefden. Met den avond gingen de ſche
pen t'zeyl, en bereykten, den dertigſten,
naa geen kleyne ongemakken door het win
terwedergeleeden te hebben, de kuſten van
Holland, omtrent het eyland Goêreede.
De lucht was op dien tyd zeer miſtig, en
de zeeoever alom met zeer hooge ysheuve
len bezet, die door de onſtuymigheyd van

#

eene roeiboot, om dus de haven van Goê

reede te eerder te bereyken, doch de ſter

kevloed, en de telkens voor den boeg dry
vende ysſchollen, verydelden den aange
wenden arbeyd der zeven Engelſche
roeijers, en noodzaakten hen , mids de
zwaare ysgang, en opkomende nacht, de

roeiboot op den grond (3) te zetten: maar (3)Euron:
die door den vloed, tuſſchen een en twee Merkur.

uuren, weder vlot zynde geworden, be-

#t.

ſloot men langs den oever te roeijen, en 11ï
dus de Goêreêſche haven te zoeken. Doch

wat moeite daartoe ook geſpild wierdt,

alles was vergeefſch; invoege de Stuurman
Simon Harteveld te land ſtapte, die, naa

veele moeijelykheden te Goêreede zynde

't weer op elkandere gekroôn het inloopen gekomen, aldaar het baakvuur deed ver
der vloote beletteden. De Koning nogtans, dubbelen, en een vuurroer, tot een teken
willende zyne reys verhaaſten, ſtapte op zyner behoude aankomſte, loſſen. Door
den middag, benevens den Graaf van Port deeze hulpmiddelen raakte de geſolde boot,
land, den Heer van Ouwerkerk, den Her naa zeſtien uuren omzwervens, eyndelyk

tog van Ormont, en zynen Kamerling, in ter bequaamer plaatſe aan 't ſtrand, de Ko
ning

VI. Boek.
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ning daaruyt, en, met eenige wagens zyn gy my nog wel? waarop hy verbaasd, en
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de afgehaald, in eene nabygelege boeren in zyne eenvoudigheyd antwoordde: Wel
wooning, zoo om iets te nuttigen, als om kom Heer Prins, ik zag niet dat gy het
zich van de geleedene ongemakken by 't waardt. Inmiddels kwam nog een Poſt
Vuur

te

#

Omtrent tien uuren

boode aanrennen, die aldaar, om op des
nogtans begaf hy zich andermaal, bene Konings aankomſt acht te geeven, geplaatſt

vens zyn gevolg, in de boot, met welke was : met wiens paard, en dat van den
hy naar 't eyland van den Briel overſtak, Huysman de Koning en zyn gevolg door 't
en, langs het ſtrand des zelfs Weſterhoek water waadde, op den hoek van Holland
omroeijende in de Maas en ten een uur te land kwam, en aan beyden laſt gaf, om

by den Oranjepolder geraakte: alwaar ze
ker Huysman te paarde de boot uyt nieuws
gierigheyd naderde. De Koning hem (1)
kennende, mids hy onder 't jaagen voor
heen dikwils in zyn huys geweeſt was,
vraagde hem : Hoe vaart gy Gilles, kent

ten ſpoedigſte van zyne behoude aankomſt
op 't Hof te Honsholredyk kennis te gee
ven, ten eynde hen zyne karroſſen kwaa
men afhaalen. Van zoo zeldzaame landing
vind ik de gedachtenis door de drie volgen.
de penningen vereeuwigd.

pie tot Neetes IN SUTHAP7

Luer Arrviºn How

S*z, teverze
-
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1. Des Konings geharnaſt borſtbeeld ſiert de voorzyde van den eerſten, wiens randomzoomd is
met deeze tytelen:

GUIL IELMUS III, D e 1 GRAT 1 A MAGN.AE BRITAN N1 AE,
FRAN c1 AE, ET HIBER N1 AE REX.
WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
GROOT BRITTANj E, VRAN KRYK, EN IERLAND.

Op de rugzyde ziet men de overgekome vloot in 't verſchiet, en voorwaart by den ORAN
j E POL DE R den gemelden Huysman te paarde de roeiboot naderen, waarin de Koning

met zyn gevolg is gezeeten. Omhooge is een wimpel verbeeld, en daarin deeze ſpreuk ge
ſteld:

-

-

-

-

Nnn nnn 2
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SERVANDUM SERVATUS.

e-

BEHoUD EN OM TE BEHOUDEN.
Dat is, om 't Land tegens de vyanden, waarmede de Staat in oorlog was, te bewaaren. Voorts
leeſt men op den voorgrond:

DIE TOT A NOCTEQUE IN SCHAPH A FLU CT U AT us
APPUL1T IN HOLLAND 1 AM, D1 E 31.
JAN U A R 11: 1691.
EEN EN GA NSCH EN DAG EN NACHT IN EEN E BOOT GESLIN

GERD Z rN DE, IS HT IN HOLLAND GELAND,
D EN 31. DAG VAN LOUWMAAND: 1691.

II. Van den tweeden, die kleyner is, doch het zelfde borſtbeeld op het voorſtuk voert, is des
zelfs rand omzoomd met deezen verſchillenden tytel:
IN VICTISSIMUS GUILIEL MUS MAG N Us.
DE ONVERWINNELAYKS TE WILLEM DE GRO OTE.

Het ruggeſtuk verbeeldt wederom den Koning in de roeiboot, van welke de Britſche vlag
(r) Flor.

waait, en waarnevens de gemelde Huysman met ontdekten hoofde te paarde zit : ſtaande voorts

# TV
cad. 2.

in den bovenrand deeze ſpreuk , waarmede Caeſar, (1) als hy met eene boot van Otranto naar
Brindes in een zwaar onweer overſtak, zynen moedloozen ſtuurman aanſprak:
QUID METUAS? CAESAR EM VEHIS.
-

WAT HEBT G2T TE VREEZ EN? G2T VOERT CAES A R.

Hoewel Koning Willem zyne vermoeide en verſtyfde bootsgezellen, ziende hen door de vrees
maar met deeze moedgeevende vraage aan

## van 't gevaar bekneld, niet met de gemelde ſpreuk,

# ſprak: Hoe maakt gy (2) zwaargheyd om in myn gezelſchap te ſterven? Op den voorgrond leeſt men
IV. fol.

nog:

699.

REGI GUILHELMO, PER GLACIEM, NUBILA
ET SYRTES REDUCI.

AAN KONING WILLEM, DOOR TS, NEVELS, EN
BANKEN WE DERGEKEERD, TOEGE WYD.

III. De laatſte is nog kleyner, en heeft de zelfde tegenzyde als de eerſte, doch op de voor
zyde het gelaurierde kopſtuk des Konings, binnen het verſchillende randſchrift deezes tytels:
INVICTISSIMUS GUIL IEL MUS III.
DE ONVERWINNEL 2CKSTE WILL EM DE III.

Naadat, de Koning een uur in het huys | wyk hieldt, met zyne karros aanzetten,
van den weggezonden Landman vertoefd | gevolgd van acht anderen, om zyne Ma

had, kwam de Heer van Rynenburg als jeſteyt, en die van haar gevolg, naar 't ge
de naaſte, mids hy zyn gewoonlyk ver- | reed gemaakte Hof van Honsholredyk
blyf op eene bygelege hofſtede by Naald-| te brengen. Alhier gekomen wierdt de
-

Ko
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Koning by 't uyttreeden der karroſſe, op lykheden geſchept had, betuygde thans 169 r..
het Hof voor de groote trap, door zynen ook deeze uytbundige eerbewyzingen niet T
Neef Hendrik Kazimier, Erfſtadhouder van

te begeeren: invoege hy nog dien zelfden

Vriesland wegens zyne verheffing begroet, avond omtrent zes uuren, tegens ieders
en gelukkige overkomſt in Holland op ee
ne ſtaatlyke wyze verwelkomd. Het zelf
de geſchiedde oek door de Gemagtigden
der Algemeene Staaten, desgelyks door

verwachting, op 't Hof in 's Graavenhaa
ge, onder 't geleyde zyner lyftrauwan
ten, aankwam. De Schuttery dus zynde
verraſt, zoo wierden echter de ſtukken

die van Holland ; den Prins van Naſſou

op den wal ſtaande geloſt, verſcheydene
Sarbruk, die door den Keyzer tot Veld vreugdevuuren aangeſtoken, de klokken
1)Reſol maarſchalk verheeven, en in die hoedaanig geluyd, en andere tekenen van blyd
er staat. heyd door de Staaten in (1) dit jaar erkend ſchap bedreeven. De Algemeene Staaten

# was, den Prins van Berka, Buytengewoo zelfs, om te betuygen de groote vreugde,
#691 -

nen. Afgezant van zyne Keyzerlyke Maje die zy wegens des Konings gelukkige we

"" ſteyt ; den Heer Kolomna Afgezant des derkomſt opgevat hadden, vonden goed
Konings van Spanje, den Graaf van Hoorn,
getal van allerhande per
ſoonen van den eerſten rang: waarvan de
toevloed des tegrooter was, mids men ge
CIl CCIl

#

nog dien zelfden naamiddag ten vyf uüren
(

# eenen algemeen en bank

en Beededag, #

tegen Woensdag den eenentwintigſten van #
Sprokkelmaand, wegens de behoude over- i3gt."

meend had, dat zyne Majeſteyt op dat komſt van zyneBrittanniſche Majeſteytdoor fol. 7t.
alle de Vereenigde Geweſten uyt te ſchry
ven. Dit voorbeeld volgden de Staaten
van Holland, drie dagen laater, in 't by
zonder naa; invoege het niet te verwon
,,Reſol der Algemeene Staaten met bedden, de deren is, dat zyne aanlanding als eene ver
erStaaten kens , lynwaad, tin- en koperwerk van 's quikking, op den eerſten deezer twee
#
Lands huysraadskamer waaren (2) ver penningen aangemerkt wordt, welke bey
3o
Jan.
###
zorgd geworden. Maar de Koning die den op zyne behoude overkomſt gemunt
Hof eenige dagen haar verblyf zoude
hebben gehouden, tot dat alles t haarer
inhaalinge in 's Graavenhaage zoude ge
reed weezen, en waarom de Gemagtigden

e

fol. *7

-

totnogtoe weynig vermaaks in die uyter

zyn.

I. Rondom het gelaurierde borſtbeeld van den aangelanden Koning leeſt men, in den rand der
voorzyde, deeze tytels:
III. Deel.

O oo o oo
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N E D ER LA N D SC H E

5 14
1691.
e

GULIELMvs III, De Gratia BRIT Assiz Rez, ARAv
s1 o N Is PR IN c E Ps; BEL G11 GUBERNAT o R.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
BRITTANj E; PRINS VAN ORANJE, LAND
VO OGD VAN NEDERLAND.

Boven eene vloot ſchepen, die op de tegenzyde in't verſchiet in zee gezien wordt, ryſt eene
heldere Zon, welke het onderverbeelde land door haare aankomſt verquikt, volgens dit daar

boven geſtelde randſchrift:

RECREO, DUM RED EO. M DCXCI.

IK VER QUIK, NU IK WE DER KOM. 1691.

II. Rondom her gelaurierde borſtbeeld van den zelfden Koning leeſt men, in den rand van 't
voorſtuk van den tweeden, het omſchrift deezer tytelen:

GULIELMUs III, DE1 GRAT1 A BRITAN N1 AE REX,
AR AUS1 o N1s PR 1 NcE Ps; BELGI 1 GUB ernator.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN

BRITTANJE, PRINS VAN ORANJE, LAND
VOO GD VAN NEDERLAND.

De zelfde Zon ziet men op het ruggeſtuk in het teken van den Leeuw, hier het zinnebeeld der
Vereenigde Geweſten, mids zyne aankomſt aldaar, verbeeld, onder deeze ſpreuk:

MATURA RE HUC RED IIT.

Hr IS, DE ZAAKEN RYP Z rN DE, WEDER
HERWAART GE KEER D.

Teweeten, naa de Engelſche zaaken tot haare volkome rypheyd, dat is een goed eynde, gebragt
te hebben.

Voorts ſtaat op den voorgrond:

-

oB PRINCI P1s REDITUM IN HOLLAND 1 AM.

DIE

XXXI. JAN U A R 11, MD CXCI.
WE
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WEGENS DES VORSTEN WE DER KOMST IN HOL
LAND: D EN 31. VAN LOUWMAAND, 1691.

Hoewel de Koning met deeze ſtille aan
komſte in 's Graavenhaage genoegzaam be
toond had geen vermaak in alle die uyt
wendige eerbewyzingen te hebben, maar
toe te leggen, om den dierbaaren tyd tot
gewigtiger zaaken (1) te beſteeden , zoo
lieten echter de Staaten van Holland, en

de Magiſtraat van 's Graavenhaage niet naa
van hem tot het doen eener ſtaatlyke in

treede, mids daartoe alles met zeer groote
pracht en geldſpillinge vervaardigd was,
met die uytkomſte aan te maanen, dat daar

toe de vyfde van Sprokkelmaand beraamd
wierdt.

Omtrent drie uuren naa den mid

ſchop van Londen, en van meer andere
Lords , en 't eerſte gevolg des Konings.
Welke in deeze orde het Binnenhof ach

teraf, langs den Vyverberg en Kneuter

dyk door de Heulſtraat, en het Noordeyn
de langs, totaan de Scheveningſche bru
rcedt. Vandaar den Noordſingel tot aan
de Prinſeſtraat opſlaande, vervolgde de
ſtoet met zachten tred den begonnen togt
langsden buytenſingel tot aan de Loosduyn
ſche brug. Aldaar wierdt zyne Majeſteyt
door 't ganſche lighaam des Magiſtraats van
's Graavenhaage ontfangen, en uyt deszel

ven naam, door monde van den (3) Loon- (3)Europ:
Merk.
-

dag, ging de (z) Koning op het Binnenhof trekkenden Raadsman vander Hoek, met i deel.
in eene prachtige karros zitten, hebbende eene ſierelyke aanſpraak verwelkomd.
aan zyne ſlinker zyde den Graaf van Ou Naauwelyks was de Koning hierop over de
werkerk, en over zich de Hertogen van Loosduynſche brug gereeden, die met vee
Monmouth en Cheſters. Vooraf reeden lerleye ſieraaden en beeldwerk als een praal
twee karroſſen, ieder door zes paarden ge poort was toegeſteld, of het teken zyner
trokken, waarin verſcheydene Edellieden inkomſte wierdt, door 't opſchieten van
zyner Majeſkeyt zaten. Achter de karros twee vuurpylen, gegeeven: waarop zich
des Konings, ter wier wederzyden negen het gebalder des afgeſtoken geſchuts van
Hellebaardiers in hunne Zwitſerſche klee den Vyverberg, en het geluyd der klok
ding gingen, volgden omtrent dertig ande ken van alle torens hooren liet. Hoedaanig
re meeſtendeels met zes, en ook eenige nu de Loosduynſche brug was toegericht,
weynige met vier paarden beſpannen: te kan men zich uyt deezen penning verbeel
weeten, die van den Hertog van Nortfolk, den ; vermids daarop de gedachtenis dier
van den Graaf van Devonshire, van den Biſ ſieraaden bewaard wordt.

-

=Hift

sloten"

HII

–-

Op het voorſtuk is des Konings gelaurierd borſtſtuk , binnen den zoom deezertytelen, ver
eeld:

GUILIELMUS III, D E 1 GRAT 1A MAGN.AE BRITAN NIAE,
FRAN c1 AE, ET HIB ER N1 AE REX.
O oo oo o z.

WIL.
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WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KoNING VAN
GROOT-BRITTANj E, VRANK RTK,
EN IERLAND.

De Loosduynſche
brug ſtaat
op die en
wyze,
als ze metinbeeldwerk
en leezen:
andere byſieraaden was op
getooid,
op het ruggeſtuk
verbeeld,
dit omſchrift
den rand te

-

d

SOCIORUM LIBERATORI, GUIL IEL MO REGI,
PATRIAE PATRI.
,

AA N D EN VERLOSSER DER BONDGENOOT EN, KO
NING WILLEM, VADER DES VADER LA NDS.

1) Horat.
2III).
lib.
IV.

Voorts ſtaat nog op den voorgrond dier zyde deeze ſpreuk, waarmede de oude (1) Romeynen

den zeegepralenden Veldheer, # 't doen zyner ſtaatlyke intreede,

langs de ſtraaten toejuych

od. 2.
ten :
Y.49 &5o.

Iö TRIUMPHE!

Iö TRIo MF!

ſ
Nauwelyks was deeze aanſpraak geëyn ſchikt, zoo door het bieden van 'tgeweer,
digd, of veertig Jongelingen van den eer als het ſlaan der trommelen, den intrekken

---

-

i

ſten Hollandſchen Adel, en eenige Krygs den Vorſt begroette, en met den voorby
overſten, allen te paarde en # het prach getoogen ſleep in haare gelederen te vol
tigſt uytgedoſt, openden de ſtaatſi, wor gen dien niet weynig vergrootte. Dus op
dende zy van twee Lyftrauwanten gevolgd, de Groenmarkt gekomen, vondt men al
en deeze weder van even zoo veel karroſ daar eenen zeer heerlyken praalboog, vol
ſen, waarin eenige Edellieden des Konings gens de Doriſche en Iöniſche bouwkunde,
zaten. Toen kwaamen twintig lyfknechts door den Magiſtraat van 's Graavenhaage
voor de karros zyner Majeſteyt, die door opgerecht, wiens beyde vleugels in de
2) zes witte paarden getrokken, en door rondte twee derde van eenen kring uyt
#
2# met hunne hellebaarden maakende, twee hooge (3) eerzuylen be- (3) #rop.

#

:

#" ter wederzyden begeleyd wierdt. Hierop ſlooten. Alles was geſchilderd als witte #
'7oo.

volgden acht Staats Trompetters te paar Benthemer
ſteen,
endoor
verdeeld
in verſchey1691.I27.
dene vakken,
welke
de daarin
geſchil- **
de, en naa die zeſtien Lyftrauwanten paar
aanpaar, en voorts by de dertig karroſſen; derde tafereelen, en daarby geſtelde zin
waarin verſcheydene Prinſen, Graaven, preuken en opſchriften, de heldendaaden
en anderen van den eerſten Adel van 't der doorluchtige Voorouderen van den zee

Koninglyke hof waaren gezeeten.

In gepraalenden Vorſt, midsgaders de geſchie
deeze orde trok de geheele ſtoet ſtapvoets deniſſen zynergeboorte, opvoedinge, roem
langs het Weſteynde, voorby het Hof van ruchtige bedryven, en andere aanmerkens
Spanje, de Grootekerk, Viſchmarkt, en waardige ontmoetingen zyns leevens, op
't Raadhuys van 's Graavenhaage , wier eene nietmin bevallige dan zinryke wy
ſtraaten aan weêrkanten waaren bezet door ze verbeeldden. Gelyk daarvan ook de
de in de wapenen ſtaande Haagſche bur nette afbeelding, zoo van de eene als an
gery, welke met Orauje linten, en voorts dere zyde, op deeze penningen te zien
naar de kleuren van ieders vendel opge is.
d
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I. De voorzyde van den eerſten bevat, rondom het gelaurierde borſtbeeld van den Koning ,'tge
ne met de ſlinker zyde naarbuyten gekeerd is, in den rand deeze tytels:
-- -------- --

GUILIEL MUS III, D E1 GR AT 1 A MAGN.AE BRITAN NIAE,
FRAN c1 AE, ET HIBER N1 AE REX.
III. Deel.
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ty Wamme

i

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
GROOT-BRITTANj E, VRANKRTK EN
IERLAND.

Den gemelden praalboog, met zyne twee ronde vleugelen, en daarbinnen oprechte eerzuy
len, zooals men dien, van den kant van 't Weſteynde komende, beſchouwde, ziet men op de

i

rugzyde, tuſſchen dit zoo boven als ondergeſtelde opſchrift, verbeeld:

REG 1 GUILELMO, ET AT AVIS PR IN C1 P 1B us,
TRIUMPHOS REGIOS ET PATRIOS,

-

VIRTUT IS ET CONSTANTIAE EXEMPLA CLARISS IMA,
CONSU LES HAGI EN SES IN FORO POSU ER UNT,
M E Mo R 1 AE SA c Ros.

TE R EERE VAN KONING WILLEM, EN ZTNE
VORST L2 KE VOO ROU DE RS,
HEBBEN DE HAAGSCHE

BURG ER ME ES TE RS

-

DEE zE AFBEELDING EN DER KoN IN GL rKE EN VADER
LANDSCHE ZE EG EPRA A LEN,

ALs Doo R LUCHTIGSTE Voo R BEELD EN VAN DAP
P ER HE YD EN STAND VASTI G HETD

OP DE MARKT, TER GEDACHTE NIS, OPGE RECHT.

II. De tweede, die kleyner is, en het zelfde randſchrift en borſtbeeld, doch met de rechter
zyde naarbuyten gekeerd, op de voorzyde voert, heeft op de tegenzyde de zelfde eerpoort, doch

--

boven dit verſchillende opſchrift:

P1 o AU G Us To GUIL EL MO IHI,

b

|

BRIT ANN1 e Re G1, BELG11 GUBERNAT o R 1,
HAGA LAET A Pos uit REDUCI. MD CXCI.

|

w

| | |

HET VERHEUGDE 'S GRAAVEN HAAG E HEEFT DIT,
TER WE DER KOMSTE VA N D EN GOD VRUCHTIGEN
EN DOOR LUCHTIG EN

i

WILLEM DEN III, KONING VAN BRITTANj E,

EN STADHOUDER VAN NEDERLAND,
OPGE RECHT, 1691.

III. Deeze zyde is ook wel met eene andere tegenzyde gepaard, welke Ierland, als eene
Vrouw met eene torenkroon op 't hoofd, nevens Koning Willem in eene boot verbeeldt, die in
de

H IS TO R IP EN N IN GE N.

VI. Boek.
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de eene hand den Chriſten ſtandaard houdt, en de andere aan 't Vereenigde Nederland geeft, 't ge- 169t.
ne in Romeynſche kleeding op den zeeoever, onder dit randſchrift, ſtaat :
A

UNUS PU GNAN DO RESTITU IT REM.

EEN HEEFT MEZ SZ'R2( D EN DE ZAAK HERSTELD. !

IV. De laatſte heeft de eene zyde des pennings van de Loosduynſche brug, en op de andere zyde
de gemelde eerpoort, zooals die zich vanachter vertoonde, tuſſchen deeze woorden:
vº

REGI ARCUS TRIUMPHAL IS A PARTE

POST ICA. 1691.

TRIO MFBO OG, AAN DEN KONING TOEGE WTD, VAN
DE ACHTER Z2 DE TE ZIEN. 1691.

Door deeze eerpoort geſchiedde de ver- de vyandlyke bedryven van den Franſchen
dere optogt, de Hoogſtraat door, naar de Koning, de onverwachte verloſſing van 't
Plaats, alwaar een tweede praalboog naar onderdrukte Europa, en de overwinnin
de 1öniſche bouworde door de Burgermee gen, door Willem den III, zoo in Neder

ſters van 's Graavenhaage was opgerecht. land, als in Engeland en Ierland behaald,
Van deezen waaren de vier pylaaren ter we op eene zinnebeeldige wyze vertoonden:
derzyden als rood en wit (1) marmer ge als zynde eensdeels uyt de geſchiedeniſſen

g#r. #

de voetſtallen

# kroonſtukken

der oude volken, andersdeels uyt de ver
dichtſelen der Grieken en Romeynen ge
# * als van wit en zwart marmer en toetsſteen trokken, en wier nevensgeſtelde byſchrift
toegeſteld. Boven den doorgang ſtonden ten met eene zinryke kortheyd de gehey

# der zelve verguld, en de twee zydvleugels

twee boogen kruyswyze over elkanderen me zinſpeelingen niet onaardtig, tot ver
van groen loof , welke in 't midden de luſtiging van den geeſt, ontknoopten. Dee

Keyzerlyke kroon van Engeland, met vier ze verbeeldingen in 't byzonder uyt te leg
ſchepters doorreegen , die het zinnebeeld gen laat de bepaaling van ons beſtek niet
van Engeland, Schotland, Vrankryk, en toe, maar wel het vertoonen en beſchry
Ierland zyn , gezamentlyk onderſchraag ven van de volgende penningen, op wel
den. Hieronder zat Koning Willem, in
meer dan leevensgrootte, op eenen verhee
ven voetſtal te paarde, waaraan twee ge
boeide krygsknechten ; midsgaders ver
ſcheydene veroverde krygsgereedſchappen

ke de gedachtenis deezer tweede eerpoor
te, door de daarop geſtempelde beelde

niſſen, bewaard wordt : terwyl wy den
naauwkeurigen Leezer wyzen naar de Be

ſchryving deezer inkomſte, door Goverd
(2) Europ. (2) gehecht, gelyk in 't midden op den Bidloo,Geneesheer in 's Graavenhaage,uyt- 3) Reſol.
# voorgevelde Koninglyke wapenſchilden der gegeeven, welke voor het opdraagen van dat der Ge

#ag verkreegene Ryken geſteld waaren. De in werk aan de Gemagtigde Raaden van Hol- #"
123.

wykende vakken van 't praalgebouw waa land, met eene (3)erkenteniſſe van tweehon-van Holl.

ren met heerlyke tafereelen gevuld, welke derd zilvere dukatons is vereerd geworden. #
1691.
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I. Het borſtbeeld van den zeegepraalenden Koning, met de rechter zyde naarbuyten gekeerd,
t op het voorſtuk van den eerſten, binnen het rºndſchrift deeze, tytelen:
GUIL IEL MUS III, De1 GRAT 1A MAGN.AE BRITAN NIAE,
FRAN c1 AE ET HIBER N1AE

R EX.

Vriezen. De nu, door Gods gewape

KONING

VAN GRooz BRITTAN5 E, VRANKR rK,
EN IERLAND.
:

De evengemelde eerpoort, zoo als die van de zyde der Hoogſtraat beſchouwd wierdt, is op het

ruggeſtuk, tuſſchen dit om- en opſchrift, verbeeld:
MAGNo

H IS TO RIP EN N IN GE N.
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MAGNo RE G1 GUI LELMO III, VICTOR I REDUCI,
HAGAN A CUR1 A IN CU NABU L o R U M GLOR1 A M

CONSE CRAV IT CONSU L U M DECR ET o.
HET HAAGSCHE RAAD HUYS

HEEFT D EN GROO TEN KONING WILLEM DEN III,
VE RWI N NAAR WE DE RG E KEER D,
DE GLO RI ZTN ER GEBOORTE PLAATS,

DOOR BES LUYT DER BURGERMEESTEREN, TOEGE WTD.
II. De voorzyde van den tweeden heeft het zelfde borſtſtuk des Konings, doch belend met
deeze verſchillende tytelen:
WILHELM Us III, D E 1

Gratia

MAG NAE BRIT AN N IAE,

FRANC1 AE, ET HIB ER N1 AE REX,
F1D E 1 DE FE Nso R.
-

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
GROOT-BRIT TA Nj E, VRANKR 7 K, EN IERLAND,
BESCHERMER DES GELOOFS.

Op de tegenzyde is de zelfde eerpoort verbeeld, doch zooals die van den kant des Vyverbergs
zich aan 't gezigt opdeedt. Het rand- en opſchrift luydt aldus:
SALVO GUIL1E LM o EX MARI,
RE G 1 BRITAN N 1 AE III,
PATRI PATRIAE, OPTIMOou E PRINCIPI,
CONSU L U M HAGAE DECRET o.
MD CLXXXXI.

AAN WILLEM DEN III,

BEHovD EN vrr ze E WE ÉRGE KEERD,
KoNING VAN BRITT A Nj E,
DEN VADER DES VADER LA N DS, EN D EN BESTEN VORST,

IS DEES, OP BES LUYT DER BURGERMEESTER EN
VAN 'SG RAAVEN HAAG E,
TO E GE WYD. 1691.

III. De derde penning beſtaat uyt de ruggeſtukken van den eerſten en den tweeden, invoege
hy dus den gemelden praalboog van beyde zyden vertoont, en geene nieuwe beſchryving ver
eyſcht.

ken daarop verbeeld waaren. Alles was

Van deeze tweede eerpoort reedt de
Koning onder de Voorpoort van 't Hof
door, kwam op het Buytenhof, en van
daar door den laatſten praalboog, die door

daaraan met verheeven lyſtwerk, pylaa
ren, hoofd- en voetſtukken gevoegd, en
de byſieraaden zoodaanig geſchikt, dat die
niet dienden dan om de weergalooze een

de Staaten van Holland en Weſtvriesland

t'zyner eere was opgerecht, op het Hof voudigheyd te verheffen, die alom in het
terug. Dit derde zeegeteken, voor het ganſche lighaam van 't gebouw uytmuntte.
Binnenhof geſteld, was door den vermaar Men had daarop de gedenkwaardigſte zaa
den Bouwmeeſter Steven Vennekool ont- | ken, ſedert de dood van Willem den II

worpen, en van een ganſch ander maakſel tot den overtogt der Boyne voorgevallen,
dan de twee voorigen, zoo ten aanzien volgens de oude wyze der Grieken en Ro

van het gebouw, des zelfs ſamenſtelling, |meynen afgebeeld, en zich daarin van die
en de verſierſelen, waarmede het voorzien | vryheyd bediend, welke de Schilders en

was, als van de wyze op welke de zaa-| Dichters zich aanmaatigen, om de ver
III. Deel.
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handelde ſtoffen, onder eene oneyge doch van de kapuytmaakte, die den middenſten
zinnebeeldige vertooning, te bevalliger en grootſten der drie doorgangen dekte.
aan 't oog te doen voorkomen. Het ge Voorts waaren de ronde uytſpringende zyd
heele gebouw was als graauwe ſteen, be hoeken ieder met eenen opgerechten wa
halven de perken, geſchilderd: waarin, vol penſtandaard, en de daaropſtaande borſt
gens de ontwerpen van Romeyn de Hoo weeringen der twee zydpoorten, boven de
ge, de krygsdaaden van Willem den III. acht pylaaren, zoo van voor als vanach
waaren afgemaald. Wiens vergulde (1) ter ook met acht groote vergulde ſtandbeel
beeldenis zittende op een ſpringend paard, den verſierd , waarvan de afbeelding op
# Pas ſtaande op eenen verheeven voetſtal, tuſ de volgende penningen kan gezien wor

-

ſchen twee geboeide ſlaaven, het toppunt |dCIl,
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I. Rondom het geharnaſte borſtbeeld des Konings, wiens hoofd met laurier gekroond is, leeſt
men, in den rand der voorzyde van den eerſten, deeze tytels:

GUIL IEL MUS III, DE 1 GRAT 1A MAGN.AE BRITAN NIAE,
FRAN c1 E, ET HIBER N1 AE REX.

WIL
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-

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING

-

VAN GROOT BRITTANj E, VRA NK R2 K,
EN IERLAND.

De gemelde zeegeboog, zooals die zich naar den kant van 't Buytenhof vertoonde, ſtaat op
de rugzyde, tuſſchen dit om- en opſchrift:
GLORIAE AUGUSTAE INVICTI REGIS,
RESTAU RAT o BELG 1 o, LIBER AT A A N GL 1 A,
PACATA SCOT I A ET HIB ER N 1 A,
DE BEL LO CONSUL ENT IS CU M Co N F o E

D ER AT 1 s PRINC1 P 1 B Us,
POT EN T Es PRO CE REs HOLLAND 1 AE

ANTE AUL AM LI B EN TE R Po N 1 C U RAR UN T.
TER DOOR LUCHTIGE EERE VAN DEN ONVER

WIN N ELTK EN KONING,

NAA HET HERSTELLEN VAN NEDERLAND,
HET VERLOSS EN VAN EN GE LAND,

EN HEz B E VREED IG EN VAN SCHOTLAND EN IERLAND,
THANS MET DE VERBO ND EN E VO RS TE NV

WEGENS DE N OORLOG RAA DP LEEG EN DE,
HEBBEN DE GROOT MOOG EN DE STAAT EN VAN HOLLAND
DIT VAN GOED ER HARTEN VOOR HET HOF

DoEN OP RECHTEN.
II. De tweede vertoont de zelve eerpoort, op de eene zyde, doch daarboven dit verſchillende
byſchrift:

-

-

HIC HER OUM HONOS.

DIT IS HET EERBEWTS DER HELD EN.

Op den voorgrond is ook het opſchrift van eenen verſchillenden inhoud , en luydt al
dus:

-

Pro, Fe L1 c1, INcLY to GULIEL MO III,

TRIUMPH AT oR1, PAT R1 PAT R1 ze,
GUBERNAT oR1 PER PET U o Co NF oE DE RAT ARUM
INF ER 1 o R U M PR ovI N c1 A R UM,

* *

* RESTAURAT oR1 BEL G11 FoE DE RAT 1,
LIBERAT oR1 AN GLIAE, SERVAT oR1 Sco T1 At,
PACA To R1 H1 B ER N IAE REDUCI ;

Die 31. JANu a R11: 1691.
- , . . . . . AAN DEN Go DVRUCHTIG EN, GELUKKIGEN,
º

EN DOOR LUCHTIG EN

ZEEGE PRAALER, WILLEM DEN III,
VADER DES VADERLANDS,

Q_qq qqq 2

#RF.
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ER FHOOG BE VEL HEB B ER VAN DE VEREENVIG DE

wEDERLAND sc HE GEWESTEN,
He Rsz ELLER VAN HET VEREENIGD NEDERLAND,
VER LOSSER VAN ENGELAND,

BEHoUDER VAN schoTLAND,
BEVRE E DIGER VAN IERLAND,

D EN 31 DAG VAN LOUWMAAND 1691, WE DERGE KEER D.

(1) Flor.

# y.

Op de andere zyde is de Koning in de gemelde roeiboot, en nevens de zelve de te paarde zit
tende Huysman met ontdekten hoofde verbeeld, onder deeze reeds (1) uytgelegde ſpreuk:

QUID MET U AS? CAES AREM VEHIS.

ZWAT HE B T GT TE V R EEZ EN? GT VO ERT CAESA R.

Voorts leeſt men nog op den voorgrond dit opſchrift:

REG I GUILHELMO, PER GLACI EM, N UBILA, ET
SY RT ES RED UCI.

AAN KONING WILLEM, DOOR YS, N E VELS EN
BAN KEN WE DE RGE KEERD, TOE GEW2 D.
-

I II. Het voorſtuk van den derden, die kleyner is, voert den zelfden praalboog, en de op

ſchriften, als de voorgaande, doch verbeeldt den Koning, op eene verſchillende wyze, in de meer
gemelde boot, op het ruggeſtuk, onder deeze ſpreuk, die in eenen wimpel ſtaat:

SERVANDUM SERVATUS.

BEHoUDEN OM TE BEHovD EN.

Op den voorgrond dier zelfde zyde leeſt men nog dit opſchrift:

DIE TOTA

NocTEoge

IN SCHAP HA FLU CT U AT U s

APPU L1T IN HOLLAND 1 AM, D1E

31. JAN U AR11: 1691.

EEN EN GANscHEN DAG EN NACHz Iw EEwe Booz Gesz.rw.
GERD Z rNDE, IS Hr IN HOLLAND GELAND, *
DE N 31. DAG VAN LOUWMAAND: 169r.
IV. In

H I S TO RIP EN N IN GE N,
- -

-
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IV. In plaatſe van deeze verbeelding, wordt ook ſomtyds het borſtbeeld van Koning Wil
lem, als op deezen vierden, omzoomd met deezen tytel, gevonden:

IN VICTISSIMUS GUILL EL MUS MAG N Us.

DE ONVERWINNELYKS TE WILLEM DE GROOTE.

V. De vyfde, die nog kleyner is, heeft de zelfde verbeelding, doch deezen verſchillenden ty
tel, rondom des Konings kopſtuk:

-

INVICTISSIMUS GUILL EL MUS III,

DE ONVERWINNELTKSTE WILLEM DE III,

VI. De laatſte eyndelyk verbeeldt, op de voorzyde, den Koning, in een oudtyds ſchip, nevens

Ierland, 't gene in de gedaante eener Vrouwe verbeeld is. Hy houdt in de ſlinker hand den
Chriſten ſtandaard, en geeft de rechter aan 't Vereenigde Nederland, 't gene op den zeeoever, als (1) AEn.
een
Romeynſch
gezien
wordt. In den bovenrand leeſt men dit opſchrift, in #
tegenſtelling
vankrygsheld,
de bekendeſtaande
(1) ſpreuk
van Virgilius:
y.846e
III. Deel.

R. rr r r r

UNUS

526

N E D E R LA N D SC H E

1691.
U NUS PU GNAND O REST IT UIT REM.

E EN HEEFT MET STRTD EN DE ZAAK
HERSTELD.

Boven de gemelde eerpoort, die wederom op de tegenzyde verbeeld ſtaat, leeſt men tot rand
ſchrift:
GUILEL MO III SA CRUM.

AAN WILLEM DEN III TOEGE WTD.
,

(s)J.Piërii
Valer.

Hiërogl.

Voorts zit nog op de zelfde zyde eene Heldin, houdende in de rechter hand eenen Granaatap
volken, en met de ſlin
pel, het zinnebeeld van de bondgenootſchap en byeenkomſt (1) van v

lib. LIV.

ker hand een ſchild, verbeeldende de ſchaaking van Europa, waartegens eene Harpy vuur en vlam

CaP. 25

uytbraakt, boven dit opſchrift:
CONGRESSUS

Conroe De RAT or u M

PRINCI P UM

HAGAE. MDCXCI.
-

B YE EN KOMST DER VERBOND ENE VORSTEN IN
l:

'S GRAAVEN HAAG E. 1691.

De Haagſche Schuttery , die zich werk beſloot. Buytenom dit ſtaaketſel
's morgens omtrent tien uuren, op het luy waaren honderdvyfenzeſtig zwermpotten
den van de Stadhuysklok, had in de wa zoo op ronde als puntige verheevenheden
penen begeeven, en den Koninglyken ſtoet trapswyze geplaatſt, die het benedenvuur

totop het Buytenhof gevolgd, ſchaarde moeſten uytleveren. Binnewaart zag men

# eerzuylen ,

welke, verſierd
uyt haar handgeſchut drie algemeene eer met verſcheydene zinnebeelden, en daar
ſchooten , waarna , zy in volle geleden op ſlaande byſchriften, zich ter wederzy
weder af en vervolgens naar huys trok. den van den gekroonden naam des Konings,
Ondertuſſchen viel de avond ; als wan ſtaande onder eenen Romeynſchen ſtan
neer een prachtig vuurwerk tot ſlot van daard , verheften. Voorts ſtondt aan de
alle plegtigheden wierdt ontſtoken : om eene zyde van het tooneel(4) het beeld van Er"
erkur.
't welke te konnen zien de Algemeene Herkules, en aan de andere zyde de Ne-i deel,
Staaten de groote zaal van 't huys van derlandſche Leeuw, beyden met vuurwer- # Pag
(2) Prins Maurits voor de uytheemſche ken gevuld, op hooge voetſtallen : waar
Afgezanten, en de overige vertrekken voor rondom men twaalf pylkokers geſteld had,
zich, hunne bloedverwanten, en goede be die met Engelſche roozen, Schotſche dis
kenden, ten (3) koſte des Lands met vuur telbloemen , Franſche leliën , en Ierſche
en licht hadden laaten verzorgen. Tot harpen beſchilderd, en met zwaare bloem
dit vuurwerk was een verheeven tooneel troſſen aan elkanderen gehecht waaren.
boven 't water van den Vyver opgerecht , De afbeelding van dit vuurwerk, 't gene
waarop een vierkant ſtaaketſel van driehon met het aanſteeken van des Konings
derdvyftig vuurpylen, ieder twee ponden ' naam, beſtaande uyt achthonderd lichten,
tWCC

zich aldaar in bequaame orde, en deedt

-

|
G# Reſol.
-

er Staat.
Gener.

I Febr.

1691.
fol. 73.

(3) Reſol.
der Staat.
Gener.
2 Febr.

1691.

ſol. 93.

zwaar en met witte , of blaauwe, of o

zynen aanvang nam, wordt op deeze pen

ranje verwe beſchilderd, het hoofdvuur ningen bewaard.
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I. Het gelaurierde borſtbeeld van Koning willem is,opde voorzyde van den eerſten, omzoomd
met deeze tytelen:

GUILIELMUS
III,c1AE,
De1ET
GRATIA
MAGN.AE
BRITAN N14e,
FRAN
HIBERNIAE
REX.
w

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KO WING

VAN GRooz BRITTANJE, VRANKR rK,
EN IERLAND,

Op de tegenzyde is het opgerechte vuurwerk verbeeld, onder dit randſchrift:
LAETITIA NOCTURNA FAUSTISSIMO ADVENTUI
RE GIs HAGAE.

NACHT VREUGD OP DE ZEER GELUKKIGE AAN KOMS ºf
DES KONINGS IN 'S GRAAVEN HAAG E.
R. rrrrr zº

Boven

5 28

N E D ER LA N D S CHE

1691.

Voorts leeſt men op den voet dier zelfde zyde dit opſchrift:
P1 o, FE L1 c1, A U Gus Too UE GUILEL MO III,
BRIT A NN1 AE RE G 1,
BELGII GUBERNAT oR1, PATR Es PAT R1AE
Co Ns c R1 P T 1 L1 B EN T ER Pos UE RE. MDCLXXXXI.

VOOR DE N GOD VRUCHTIGEN, GELUKKIGENT
EN

Door Lvchracen

WILLEM DEN III, KONING VAN GROOT BRITTANj E,
STAD HOUDER VAN NEDERLAND,
HE B B EN DE BES CH REE VENE VADERS DES VADERLANDS

DIT VAN GOEDE R HARTEN GES TIc HT, 1691.
II. Op de eene zyde van den tweeden ziet men den Koning den Oranjepolder met de boot,
en deeze door den meergemelden Huysman te paarde naderen, onder deeze ſpreuk:
QUID METUAS? CAES AREM VEHIS.
WAT HE B T GT TE VREE ZE N? G2 VOERT CAE SAR.

(:) Europ.

Welke ſpreuk en verbeelding alhier herhaald worden, mids die ook op het vuurwerk (1) ge

# ſteld waaren. Voorts ſtaat op den voorgrond:
1691, pag.
135-

*

.

REGI GUILHELMO, PER GLACIEM, NUBILA,
ET SYRTES RE DUCI.

AAN KoNING WILLEM, Doo R rs, NE VELS, EN BAN
KEN WE DERGEKEERD, TOEGE WYD.
•

Op de andere zyde ziet men in 't verſchiet het aangeſtoken vuurwerk, midsgaders den praal
boog, welke op de Plaats was opgerecht. In den rechteren hoek is in den ingang van een Vorſt
lyk gebouw de Blydſchap naar de wyze der Ouden verbeeld, en nevens haar eene Heldin, hou
dende in de eene hand Koning Willems veldteken, en met de andere het wapenſchild van Hol
land , onder deeze ſpreuk:
Iö TRIUMPHE!

Iö TRIO MF!

*

Op den voorgrond des pennings leeſt men nog dit opſchrift:
D1 Es FEst Us, AUGUs To REGE RECEPTO,
y'.

FEBRUAR11:

169I.

FEESTDAG, OP HET IN HAALEN VAN DEN DOOR LUCH
2'1GEN KONING, D EN 5. VAN SPROK
KEL MAAND: 1691.

III. Eyn

H IS TO RIP EN N IN GEN:

VI. Boek.
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III. Eyndelyk op dat de Liefhebbers de gedachtenis van alle deeze plegtigheden niet door 169t.
zoogroot getal van penningen zouden behoeven te bewaaren, vind ik die alle teſamen door deezen

derden vereeuwigd. Want op de eene zyde ziet men tuſſchen twee Oranjetakken, waaraan de
wapenſchilden van Holland en 's Graavenhaage gehecht zyn, de drie beſchreevene cerpoorten
boven dit opſchrift; 't gene op eenen ſluyer geſteld is:

MAGNo RE G1 GULIELMO III, VICTORI, L1 de RT At is
PR o PU GNA To R1, REDUCI, D1E XXXI
JAN UA R 11: M D CXC J.

AAN DEN GROO TEN KONING WILLEM D EN III, VER

WIN NAAR, HAND HAAVER DE R VR THE TD, WE
DE RGE KEER D, DE N 31. DAG VAN
LOUWMAAND: 1691.

Op de andere zyde ziet men boven eenen Oranjeboom, met vier ſchepters doorreegen, het
Koninglyke borſtbeeld binnen een ſlangerond, dat het zinnebeeld der eeuwigheyd is. Naaſt den
Oranjeboom zyn twee kranſen, in wier eenen des Konings landing, den XXXI. van JAN U A
IR I US # in wier anderen de ſtaatlyke intreede, den V. van FEBRUARI us ge
ſchied , ver eeld zyn , evenals op den vierkanten voetſtal het geſtichte vuurwerk, 't gene mede
den V. van FEBRUARI us M DCXCI. is afgeſtoken. In den bovenland ſtaat:
GUILIE LM u s III, D E1 GRAT 1 A MAGN.AE BRIT AN NIAE,

FRA N c1 AE ET HIBER N1 /E REx, F1 D e 1 DE F ENso R.

WILLEM DE III, Doo R Go DS GE NA DE KONING VAN
GROOTB R12TTANj E, VRAN KR rK EN IERLAND,
BESCHERMER DES GE LOO FS.

Behalven deeze geſtichte praalboogen,en heerlyk Staatsbewind, met bygeſtelde
dit toegeſtelde vuurwerk, had men ook zinſpreuken ſtonden afgemaald.

Terwyl

den voorgevel van het Stadhuys van de geheele Nederlandſche werreld zich in
(1) Europ.
Merkur.

I. deel,
1691. pag
I29- 13o,
en 131.

's Graavenhaage (1) met zeven tafereelen, den lof van den wedergekeerden Vorſt
doch alle door verſcheydene bloemtroſſen aldus omſtryd vermaakte,ontbraaken er ook
ſamengehecht, op eene 2eer ſierlyke wyze geene wakkere Geeſten, die, als met een
opgeſchikt: in welke de beeldeniſſen van heylig vuur bezield, de Heldendaaden en

den Koning en de Koningin, en de opge Helden van den geſlachte van Oranje op
vatte vreugd der Burgerye over des Konings eene verheeve dichtmaat zongen , en ,
behoude aankomſt, alsmede het betrou

weydende in den lof van den nieuwge

wen, dat men op des zelven Staatsbeſtier kroonden Koning, met onnaavolgelyke
ſtelde, onder de ſchorſe van welbedachte heldentoonen nietmin des zelven naam en

onaardtig vertoond glori aan de onſtervelykheyd toege
wierden. Daarenboven zag men in ver wyd, dan hunne eyge gedachtenis vereeu
ſcheydene ſtraaten de gevels zoo van der wigd hebben. Eene heerlyke en nietmin
Burgeren als van der Afgezanten huyzen eerlyke belooning voorwaar! als uyt haar
zinnebeelden niet

met uytgeſtokene toorſen verlicht, met
tapyten, groente, en blazoenen behangen,
en, met een woord, in 't gemeen alles
aangewend, om de algemeene vreugd te
vergrooten. Onder alle debyzondere op
geſierde huyzen, muntte dat van den Heer
(2) Europ. van Schuylenburg, die Griffier (2) van
Merkur.
den Raad zyner Majeſteyt was, door de
I. deel,
s691, pag. aardtige uytvindingen der verlichte zinne
138, 139. beelden voornaamelyk uyt : als waarin des
E4O CIA
Konings groote edelmoedigheyd, zonder
141.
linge vlugheyd, gelukkige aankomſt, en
III. "Deel.

v

zelve, naar maate haarer waarde , ge
ſprooten, en door eygene verdienſten
verkreegen; doch by welke echter de Ko
ning van zynen kant niet naaliet eene

tweede te voegen, met aan ieder der uyt
muntendſte (3 ) Dichteren, welke eenig (3)JPlay:
mers Ge
dichtkunſtig werk, zoo op zyne Krooning dichten

alsgelukkige aankomſt in Holland, gemaakt I. deel,
pag. 25.
hadden, door handen van zynen Griffier (4)
Europ',

Schuylenburg, in den aanvang van Sprok Merkur.
deel,
kelmaand deezes jaars eenen dusdaanigen 1.691,
pag;
(4) gouden gedenkpenning te vereeren.
Ssssss

Rond

7o.
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Rondom de borſtbeelden van beyde de Vorſtlyke perſoonen leeſt men, in den rand der voor
zyde, deeze tytels:
GU L1 EL M Us ET MARIA, D E1 GRAT 1A MAGN.AE BRIT AN N 1AE,
FRAN c1 AE, ET HIBER N1 AE REX ET REGINA.

WILLEM EN MARIA DOOR GODS GENADE KONING
EN KONINGIN VAN GROOT BRITTANj E,
VRANKR YK, EN IERLAND.

De Koning zit, op de rugzyde, in Romeynſch gewaad op eenen verheeven zetel, en houdt
met de rechter hand een Veldteken, en in de ſlinker een ontfangen lofſchrift , terwyl de blaazen

de faam achter hem met een ſchild gezien wordt, waarop te leezen ſtaat: EXPED 1 T 1 o BRI
T ANN IAE, TO GT NAAR ENGELAND. Aan 's Konings rechter zyde, en naaſt eenen
Stevenzuyl, ſtaat de Milddaadigheyd , welke , op orde zyner Majeſteyt, ieder der Geleerden
met eenen penning, volgens dit opſchrift, begiftigt:
LIBERAL IT As REG I S IN ERU DITOS.

DES Ko N1NG S MILD DAADIGHErD AAN DE
GE LEERD EN BETOOND.

-

Eyndelyk leeſt men, op de dikte des pennings, nog deeze ſpreuk tot omſchrift:

GLoRIA ET FELICITAS NOVI SECULI. MDCLXXXXI.
DE GLORI EN HET GELUK DER NIEUWE EEUWE. 1691.

Ten tweeden dage naa 't voltrekken van
alle deeze ſtaatlykheden, verſcheen de
Koning in de Vergadering der Algemeene
Staaten , wier Leden hy voordroeg, hoe
zyne laatſte onderneeming zoo ongemeen
was gezeegend, dat de Kroonen der drie
Britſche ryken hem waaren aangebooden,
en ook door hem aangenomen, gelyk God
zyn (1) getuygen was, niet uyt eene on
S#
erStaaten
Gener.
bepaalde ſtaatzucht, want dat goud en

#r.

#,

zilver hem nooit hadden konnen verblin

den, maar alleenlyk om den Godsdienſt,
welſtand, en de ruſt in de gemelde Ry
ken te bewaaren , en in ſtaat te weezen

,
-

om den Bondgenooten, en byzonderlyk
den Vereenigde Geweſten, krachtdaadig
te konnen byſpringen, en hen tegens de
al te groote overmagt van Vrankryk te hel
pen beſchermen. Om welk laatſte uyt te
werken, men dagelyks zeer yverig in 's
Graavenhaage met eenigen dier verbonde
ne Vorſten, of ten minſte der zelver Af

gezanten, raadpleegde. En waarlyk zag
men nooit in de Vereenigde Nederlanden

zoogroote ſamenkomſt van doorluchtige

perſoonen, als thans ten tyde aan 't Hof
van Koning Willem, het zy om den zelven
wegens zyne verheffing en aankomſt te

begroeten, het zy om over de krygs
zaaken van den aanſtaanden veldtogt te

raadpleegen. De Keurvorſt (2) van Bran- (2) Europ.
denburg, die zich eene wyl te Kleef had Merkur.
opgehouden, was de eerſte, die in 's Graa- #s.
venhaage belandde : toen kwaamen de 151. " "
Prins van Wirtemberg en zyn Broeder, de
Keurvorſt van Beyere, de Hertogen van
Lunenburg Zell, en Brunswyk Wolfen
buttel, de Landgraaf van Heſſenkaſſel, de
Markgraaf van Kaſtanaga Algemeen Land
voogd der Spaanſche Nederlanden, de
Prinſen van Naſſou Stadhouder van Vries
land , Naſſou Saarbruk, Naſſou Dillem

burg, Naſſou Idſteyn, Philips Palatyn,
Wirtemberg Nieuſtad, Anſpach, Holſteyn
Beek, Anhalt Zerboſt, van Kommercy,
Palatyn van Birkenfelt, de Hertogen van
Saxen Eyzenach, van Zultsbach , van
Kourland en zyn Broeder, en van Hol
ſteyn, de Graaven van Erbach, Arko ,
Sanfray, Reviera, Gryal, Brouay,Tire
-

IllOInt,

S.

H IS TO RIP EN N IN GEN.

VI. Boek.

53 t

g;) Europ: mont, (1) vander Lippe, Spenſe, Den in ganſch Grieken zyne Gemagtigden had, 169 r.

#

horſt, Fugger, Karelſon, Palfi , en nog
#oor pag. veele anderen, en behalven nog veelvul
#" dige hooge Krygsbevelhebbers, en Lords
die van 't gevolg des Konings waaren, tel
de men nog vyfentwintig zoo Gewoone
als Buytengewoone Afgezanten van den

wel ooit van zoo grooten luyſter geweeſt zy, dewyl aldaar ſlechts van 't heyl van
dat Land alleen, doch hier van den wel

-

Keyzer, de Koningen van Zweede en Dee

nemarke, en andere uytmuntende Vorſten
van Europa, welke althans in 's Graaven
haage hun verblyf hielden, en van welke

de meeſten of Opperlegerhoofden, of

(.) Lamey Land of Stedevoogden, of Bevelhebbers

ſtand en de belangen van zoo veele Staa
ten en Vorſtendommen van Europa gehan
deld wierdt, waarvan de meeſten in groot
te en uytgeſtrektheyd het eerſtgemelde ver
re overtroffen. Hoe 't zy, immers dit
raadhouden tuſſchen den Koning, de
Staatsleden der Vereenigde Geweſten ,
midsgaders de verbondene aangekomene
Vorſten, of hunne afgevaardigde Gezan

Hiſt. d'An- van land- en zeemagten waaren. Zulks ten, duurde tot den zeſtienden van Len
#" men mag twyfelen, of de zoo beroemde temaand, en gaf aanleyding tot het in 't
703,
Vergadering der (2) Amphictyones, waar licht geeven van deeze twee penningen.
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I. De cene zyde van den eerſten verbeeldt den breeden Raad der Goden, door den vergramden (3) Ovid,
Jupiter, verſtaa daarmede den Koning van Engeland, byeengeroepen, om de hooggaande boos
heden van 't Menſchdom te ſtraffen. In den rand leeſt men deeze (3) ſpreuk:

Metami.
lib. I.

yſu 166:
& 167,

INGENTEs ANIMO DIGNAs JovE coNCIPIT IRAs,
CONCILIUMQUE vocAT.
JUP rN VERGRAMD E zoo HITTIG ALS ZOOG ROOTEN
GOD PAS TE, EN DAG VAARDE DEN RAAD.
Wat men door dit zinnebeeld verſtondt, geeft dit ondergeſtelde opſchrift dier zelfde zyde te
kennen:
CONVENTUS FOED ERA To R U M PR IN CIP U M, PR.AESIDE
GU IL IEL MO III, RE GE BRIT A N NIAE, HAGAE
COMIT 1 s CELEBRAT Us. 1691. .

VERGADERING DER VERBOND EN E VORST EN, ON DER

DE Voo Rz ITTING VAN WILLEM DEN III,
KONING VAN BRITTA Nj E, I N 'S GR AA
VEN HAAG E GE HOUD EN 1691.
Sss sss 2

Op

N E D E R L A N D SC H E
Op de andere zyde ziet men ten overſtaan der Wysheyd, de Dapperheyd en Eendragt elkan

53*
1691.

- dere', boven den brandendeu altaar TOEGE W2 D AAN HET HETL VAN HET
GEMEEN, SALu T 1 PUBL1 c AE SA c R U M, de hand geeven, onder dit randſchrift: '

CONSILIO, CONCORDIA, ET FORTITUD IN E.
DOOR BELE YD, E EN DRAGT, EN DAPPER HE 2 D.

Voorts leeſt men nog, op de dikte des pennings, deezen tydſpellenden dichtregel:

Rex Re GvM Co NsVLT A De Vs roRTVN et Velo Ve!
DAT GOD, KONING DER KONING EN, DEEZE
BES LUYTEN OVERAL ZEE GE NE!

II. De Voorzigtigheyd, die op de voorzyde van den tweeden zittende gezien wordt, houdt
eenen brandſpiegel in de eene hand, waarmede zy door het vergaderen der zonneſtraalen, dat is
de vereende magt van zooveele verbondene Vorſten, het Franſche wapenſchild en eenen Turk
ſchen tulband, mids die in onderling Verbond waaren, gezamentlyk in brand ſteekt, 't gene alleen
het voorwerp, volgens dit randſchrift, van alle die raadpleegingen is:
CURA HU C TRA DUCITU R OM NIS.
HIER TO E STREKT AL DIE ZO R G.

(1) Ou

Naar 't voorbeeld van eenen Romeynſchen penning van (1) Solonius Valerianus, ziet men, op

daan R.

de tegenzyde, twee legertekens door drie geſtrengelde rechter handen, boven een ſcheepſteven,
vaſthouden, welker randſchrift aldus luydt:

Moog,
pag. 387.
v

CONCOR DIA PR IN CIPU M.
DE EEN DRAGT DER VORSTEN.
/

Gelyk de twee Romeynſche legertekens het zinnebeeld van de krygsmagten te lande zyn, zoo
is het ſcheepſteven van die te water. Voorts leeſt men op den voorgrond:
FOEDERATI PRINCIPES CONSILIA CONFERUNT
HAGAE CO MIT 1s. 1691.
b

DE VEREENIGDE PRINSEN BRENG EN HUN wE RAAD
SLAGEN TE SAMEN IN 'S GRAAVEN HAAG E. 1691.

Gelyk dan in deeze Vergadering nietal
leen over de krygszaaken te lande, maar
ook wegens die ter zee wierdt geraad
pleegd, zoo had de L. Admiraal Kornelis
Tromp , naa zyn dienſt en leeven den
Koning te hebben aangebooden, de eer
van lange met den zelven over 't laatſtge
melde voorwerp zeer gemeenzaam te ſpree
ken, en tot Opperhoofd der Hollandſche
vloote, welke in dit jaar ſtondt in zee te

ten Harpertszoon Tromp, de oude luy
ſter der

## Waterhelden zoude

herleeven: temeer mids hy in voorige ge
vallen reeds blyken van zyne bequaamheyd
en wakkerheyd had gegeeven. Doch ge
lyk de Godlyke voorſchikking veeltyds de

menſchlyke voorneemens door ſtrydigeuyt
komſten verydelt, zoo zag zich ook eer
lang naa deeze aanſtellingde gemelde Graaf

Tromp van eene ziekte zoo vinnig aan
getaſt,
dat die hem eerſt te bedde, en eyn- der
(3)Reſol.
# gaan, door zyne Majeſteyt aangeſteld (2)
Staat.
#" te worden. Deeze verkiezinge deed vee delyk, den negenentwintigſten van Bloei- #
8 Maart

#" Ien een vertrouwen opvatten, dat in hem, maand, te Amſterdam (3) uyt het leeven 3e Mey
#s. als zynde de Zoon van den grooten Maar rukte. Hy was om zyne dappere krygs- # B
C
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bedryven tot den Baanderheerlyken ſtaat, teyt als van des overleedens (1) Voorou- 169t.
midsgaders tot Graaf van Sylliesburg, en ders, de Ridderordre van den Elefant, (r) Europ,
Ridder der Ordre van den Elefant, door de midsgaders de drie helmen, en ſtandaar #
Koningen van Engeland en Deenemarke den droegen. Hierachter kwam des Graa-toor. "
verheeven. Des zelven lyk wierdt, den ven lyk, met een ruym afhangend rouw- P*& '75'
zesden der volgende maand, des avonds kleed overdekt, wiens ſlippen door vier
by toortslicht te Amſterdam in een jagt, Scheepshopluyden gedraagen wierden. Naa
en vandaar naar Delft gebragt, om aldaar de Bloedvrienden, die het lyk volgden,
in den grafkelder zyns Vaders op eene kwaamen de Burgermeeſters, Schepenen,
ſtaatlyke wyze begraaven te worden. Eene en Raaden der ſtad, midsgaders alle de ver
bende voetgaſten van de bezettinge der ſtad deren, die tot het bywoonen deezerbegraa
Delft opende de rouwſtaatſi, en wierdt on veniſſe, welke onder het toelichten van me
middelyk van die genen gevolgd, welke nigvuldige toortſen geſchiedde, genoodigd
de Admiraalsvlag, den bevelſtaf, den de waaren. De gedachtenis van den overlee
gen, de ſpooren, de yzere handſchoenen, den vind ik op deezen penning bewaard,

de wapenſchilden zoo van de Admiraali die op laſt der Bloedverwanten gemaakt is,

- • NNN

WET WESTFRISIAE

N

// ARCHITALASSD. \"
\W III/GALLORUM

#rrAssor A

| SUEcoRUM VICTORI
| |W

N

FORTI FELICI.

||

HUNC NUMM:

// .
/

S CUDit is
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S crorocxtie A

Op de voorzyde ſtaat des Overleedens geharnaſt borſtbeeld, en zoo daarrondom als op de tegen
zyde dit rand-en opſchrift te leezen:
CORNE L1 o TRO MPIO, COM 1T1 SYL L 1s B U R GE Ns 13

EQU1T 1 O RD 1N is EL EP HAN T 1s, BAR o N1,

HoLLANDIAE ET w EsTFR is IAE ARCHITAL ASSO,
GALLORUM, BRITTAN NO Ru M,
SUECORUM VICTORI FORTI,
FELICI, HUNC NUM M U M CUD 1

JUSSe Ru N'T HAERED e s. CIOI OCXCI.

-

zTER EERE VAN KORNEL IS TROMP,
GRAAF VAN STL LIESBURG ;
RID DER VAN DE ORD RE VAN DEN ELE FANT

BAAN DER HEER,
ADMIRAAL VAN HOLLAND EN WESTVRIES LAND,

Dapper en gelukkig verwINNAAR DER FRANgorzew,
BRITTEN, EN ZWE E DEN,
HEBBEN DE ERFGE NAAM EN DE EZ EN PENNING

DOEN MUNTEN. 1691.

Naa 't ſcheyden dier hooge Staatsver 't aangaan van den veldtogt te verluſtigen.
gadering, begaf zich de Koning, ver Om deezen op eene roemryke wyze te
zeld met den Hertog van Zell , en 't openen, liet de Koning van Vrankryk by
(:)Laney verdere Vorſtlyke gezelſchap naar 't tyds zyne gedachten gaan over den ſtaat
# Loo, om zich aldaar met de hertenjagt, zyner geldmiddelen. Want hoewel hy in

V. foi, waarin hygroot vermaak (2) ſchepte, voor den aanvang des krygs zyne eygene zilve.
III. Deel.
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1691. re vaten had ten beſte gegeeven, en ande ieder kaartſpel gelegd, en het jaarlykſche
re hulpmiddelen by de hand gevat, om de inkomen daarvan (2) tot vyfhonderdduy-

#op.

guldenswelke
ingepacht.
DenhetGilden
in IV.
noodige gelden te bekomen, zoo ſchooten zend
Vrankryk,
totnogtoe
recht ge:deel,
Pag.

die echter, dewyl hy zich genoodzaakt

zag, mids het vermeerderen zyner vyan
den, zyne krygsmagt te vergrooten, naar
veel te kort. Nieuwe geldmidde
en dochten hem dierhalven noodig, en

#

had hadden van hunne eygene Dekenen en
Overluyden te verkiezen, wierden we
gens de behoudenis van dat recht zeer
groote geldſommen afgevorderd, doch het

geen bequaamere dan het oprechten van zelve, mids men door de algemeene be
verſcheydene nieuwe Bedieningen , als
door 't verkoopen van welke hy de ver
eyſchte geldſommen konde magtig worden.
Dus vondt hy goed in 't Parlement van Pa
#erkur.
#op rys twee nieuwe Hoofdraaden (1) aan te
iV deel, ſtellen, welke voor die aanzienlyke amp
:629 Pag ten ieder vyfhonderdduyzend guldens moe
-

*.

rooidheyd niet in ſtaat was om die op te
brengen, ten voordeele des Konings gevol
gelyk aangeſlaagen, en daarvan ampten
opgerecht, om aan die genen gegeeven te
worden, welke de daarvoor begeerde gel

-

den in 's Konings ſchatkiſt zouden bren
gen. En dewyl dit middel in ſtaat ge

ſten betaalen. Nog het ampt van Alge oordeeld wierdt, om alleen (3) hon- #r.

%). Ai,. meenen Voorſpraak (*) des Ryks, nog derdvyftig tonnen ſchats te konnen uyt- #
700

raal.

-

een van Voorſpraak des Konings op 't ſtuk leveren, zag men tot lof des Franſchen 1691. pag.
der verzoekſchriften van 't Hof, en zeſ Konings , wegens dat hy de noodige
tien nieuwe Raadsheeren, te verdeelen in geldmiddelen op zoo ongemeene wy

"

alle de Kamers van 't Parlement, midsga ze had weeten uyt te vinden, deezen
ders een zeergroot getal van menigvuldige legpenning, ten gebruyke zyner ſchat
andere bedieningen. Voorts wierdt nog kamer, in dit jaar te Rouan in 't licht

eene belaſting van achttien penningen op

geeven.

Rondom des Konings gelaurierd kopſtuk, 'tgene op de voorzyde ſtaat, leeſt men tot randſchrift
deezen tytel:
LUDO VICUS MAGNUS REX.
KONING LOD EWTCK DE GROOTE.

# J.Boi

De B, onder het beſchreeven kopſtuk geſteld, is het merkteken van (4) het Munthuys te Rouan,
ard
Traitot
blyk dat de penning aldaar gemaakt is, als hebbende ieder der zevenentwintig verſcheydene
té des
Franſche
munthuyzen ook eene onderſcheydene letter : volgens het plakaat door François den I,
monoyes.
in
Louwmaand
des jaars vyftienhonderdnegenenveertig, in 't licht gegeeven. Vulkaan, den ſmid
pag. 9Is
der Goden, ziet men, op de tegenzyde, nieuwe blixems ſmeeden, onder dit randſchrift:
NOVA TEL A MINISTRAT.

H2T VERSCHAFT NIEUWE WAPENVEN.

Dat door de blixems alhier de nieuwe Krygsruſtingen tegens den voorhanden zynden veldtogt
verſtaan worden, kan niemand loochenen. Voorts ſtaat nog op den voorgrond:
AERARIUM RE GIUM. 1691.

DE KONING LZKE SCHAT KA MER. 1691.

Waarlyk waaren de toebereydſels, die Bruſſel tyding, hoedat de Franſche ben
Vrankryk naa 't bekomen dier nieuwe den alom in beweeging, en zekerlyk ,
geldmiddelen, geduurende de winter ge mids de groote voorraad van droog paar
maakt had, zoodaanig, dat Koning Wil denvoeder en andere noodzaakelykheden, (s)Reſol.
lem niet zoodra op zyn luſthuys het Loo die zy medevoerden, ten beleg van Bergen #".
was beland, of kreeg door verſcheydene (5) in Henegouwe in aantogt waaren. 23 Maart

afgevaardigde renbooden van 't Hof van De gelukkige uytſlag van den oorlog in #e
Ier- "***
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nigde Geweſten, als van den Koning van 169f.

ning Willem in Holland, het groot aan Spanje en de overige Bondgenooten, had TNT
zien zyns Hofs, de byeenkomſt van zoo

doen te velde trekken, (2) en te Halle #

veele Bondgenooten , en de maatregels, boven Bruſſel met dien ſpoed vergaderen, Gener.
die men voorzag dat zoowel vereenigde dat hy zich, den vyfden van Grasmaand, #"
Vorſten zouden neemen, zetteden den aldaar aan 't hoofd van achtentwintigduy- foi zio.

Franſchen Koning aan, om zyne vyan- ! zend man te voet en twaalfduyzend ruy
den voor te komen, met dit beleg te be

ters, en dus in ſtaat bevondt van aan

ginnen ; 't gene by bequaam oordeelde Vrankryk het hoofd te bieden. De quaa
om niet alleen die ontworpene raadſlagen de wegen nogtans, en 't gebrek van den
te verydelen, maarook om de pas verkree noodigen voorraad in de naaſtgelegeneſte
ge hoogachting van Koning Willem by den, noodzaakten hem een zeergroot ge
zyne nieuwe Bondgenooten te verkleynen, tal van wagens door 't geheele Land op te
en zich tegelyk daardoor den weg tot voor ontbieden, om zich het noodige te laaten
#n de (1) poorten van Bruſſel, en het hart naavoeren. Maar dit bevel vaardiger ge
# de van Brabant te openen. Den vyftienden geeven dan uytgevoerd vertraagde, tot

#, Van Lentemaand die halven zag zich die

geen kleyn ongenoegen des Konings, zoo

fi. E" ſtad, door den Markgraaf van Bouflers, daanig den gemelden optogt, dat de moe
198.

berend, waarin de Prins van Bergen over
eene talryke bezetting het bevel, en des
beloofd had zich tot het uyterſte te zullen
verweeren. Zes dagen laater kwam de

dige Stedevoogd, niet zoozeer door de
aanvechtingen van buyten, als door den
aangerichten oploop der Burgeren en Geeſt
lyken van binnen, mids die hunne huyzen,

Franſche Koning zelf in 't leger, onder

en deeze hunne kerken en klooſters, door 't

wiens gezigt de loopgraaven, den vieren
twintigſten dier maand, wierden geopend,
en ſedert onophoudelyk met de uyterſte
vlyt voortgezet, op hoope van die mag
tige plaats te zullen veroveren, eer de En

ingeworpen vuurder Franſche bomben, zaa

gen verteeren en overhoop werpen, den (3) Reſol.
achtſten van Grasmaand zich (3) genood- #
zaakt vondt, om het Verdrag der over- Gener:
A
e

-

gaave van zoo aanzienlyke ſtad te teke- #"
gelſche Koning in ſtaat was van met zyne nen, en (4) die twee dagen laater in de fok:47:
alom verſpreyde benden de ingevaar zynde

handen des Franſchen Konings te ſtellen, #"

Hoofdſtad te konnen ontzetten : vermids

welke vervolgens den twaalfden het leger II deel,
1691, pag.
Koning Willem, op de eerſte tyding van verliet, en naar Kompiegne vertrok: we ZÜd

't beleg van Bergen, alle de in bezet gens 't veroveren van welke ſtad ik deeze
ting leggende benden, zoo van de Veree vier penningen gemaakt vinde,
----
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I. Rondom des Koning van Vrankryks zeer ſierlyk gelaurierd borſtbeeld leeft men, in den rand
der voorzyde van den eerſten, deezen tytel:
Tt t t tºt z

LUDO
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1691.
LODOVICUS MAGNUS, REX CHRISTIAN ISSIMUS.
LODEWrK DE GROOTE, ALLE RCHRISTELTKSTE KONING.
Op de tegenzyde houdt Herkules, onder eene Muurkroon, het wapenſchild van Bergen, wel
ke ſtad in 't verſchiet gezien wordt, binnen dit om- en opſchrift:
TOTA EUROPA SPECT ANTE ET ADVERSANTE, MON
TES, URBS HAN No N 1 AE PRIMARIA,
EXPU GNAT I. MDCLXXXXI.

BERGEN, DE HOOFDSTAD VAN HENE GOUWE, IN 'zr

AANzIEN EN IN WE ÉR WIL VAN GANsch
EUROPA, VEROVER D. 1691.

II. De tweede, die vry kleyner dan de eerſte is, heeft op de voorzyde, in plaatſe van des Ko
nings ſierlyk borſtbeeld alleenlyk zyn eenvoudig kopſtuk, en op de rugzyde dit verſchillende om
en opſchrift:

TOTA EUROPA SPECTANTE ET ADVERSANTE,
MONTES HAN No N 1 AE EXPUG NAT I. M DCXCI.
-

BERGEN IN HENE GOUWE, IN 'T AANZIEN EN IN

WEÉR WIL VAN GANscH EvroPA
VE RO VER D. 1691.

-a- "

a-

-E

.

S MONTIEVS. EYERS IS 22

SIXAF
MDCXCE
-S
-- -- gA'
-s=

:
III. Het borſtbeeld van den zelfden Koning ſtaat, omzoomd met deeze verſchillende tytelen

9

op het voorſtuk van den derden:
LUDO
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LUDO VICUS MAG N Us, GAL L1 AE REX, PI Us, FE L1E,

1691.
-ie

A U G Us T U s, PAT ER PAT R1 AE.

w

LO DE WrK DE GROO2'E, KONING VAN VRAN KR 7 K, DE
Go D VRUCHTIG E, GE LUKKIG E, EN DOOR LUCHT I
GE VADER DES VADER LA N DS.

Op het ruggeſtuk kroont eene lofblaazende Overwinning den Franſchen Koning, wien de ge
wonne ſtad, die als eene Vrouw voor zyne voeten knielt, de ſleutels der poorten, onder dit by
ſchrift, aanbiedt:

GIGANT EOS SIC FULMINAT AUSUS,
MONTIBUS EVERSIS. IX AP R1 L 1s: M DCXCI.
AL DUS BLIXEMT HT HET HO VAARDIGE BESTAAN
DOOR 'T O VERHOOP WERP EN VAN BERG EN.

DEN 9 VAN GRAS MAAND: 1691,

Zinſpeelende op den naam der gewonne ſtad, en meteen op den ſtryd tuſſchen de Goden en

#.

(1) de Reuzen, welke, de bergen op een ſtapelende, den Hemel poogden te beſtormen. . .
lib. I.
IV.'t ingeworpen
De laatſte eyndelyk
op de benevens
eene zyde,vyfin medegebragte
't verſchiet de Franſche
gewonne Hofjuffers,
ſtad MONS,
##
door
vuur inverbeeldt,
vollen brand,
en #
& ſeqq.
voorwaart, onder verſcheydene blixemſtraalen, den kromgaanden Franſchen Koning, leunende

met zynen degen, die met geld overdekt is, op eene aangeſtoke bombe. Het op-en omſchrift
luydt aldus:
LUDO VICUS XIIII, OPPRESSOR DECREPITUS,
U NAM SIC OCCU PAT U R BEM.

Eo DE WTK DE XIV, AFGELEEFD GEWELD ENAAR,
VE ROVERT AL DUS SLECHTS EEN E STAD.

Beſtraald van een Hemellicht, ſtaat Koning Willem op de andere zyde, naaſt de wapenſchilden
der drie bekomene ryken, houdende in de eene hand eenen blooten degen, en in de andere den ſtan

daard van den vryen Godsdienſt, boven den werreldkloot, vanwaar twee Harpyen wegvliegen;
binnen dit op-en omſchrift:

:

-

GUILELMU S III, LIBERATOR FLOR ENS, HIS
ARM IS TRIA REG NA PA RAT.

WILLEM DE III, BLOEIJ END VERLOSSER, VERKR rG7'
DRIE R2 K EN DOOR DE EZE WAPENEN,
A

-

Naa 't winnen van Bergen ſcheydde het komen voordeel de Françoizen in ſtaat ſtel
Franſche leger, desgelyks ook dat der de om zonder belemmeringe tot voor de
Bondgenooten en was Koning Willem al poorten van Bruſſel ten allen ryde te kon
leenlyk bezorgd, om de rondomleggende nen ſtroopen, liet men Halle in der yl
grensſteden tegens diergelyke vyandlyke verſterken, om de gemelde ſtad, die het
aanſlagen in zekerheyd te ſtellen. Dus .gewoonlyke verblyf van den Algemeenen
wierden in Bruſſel, 't gene ſedert het ver Landvoogd is, eenigermaate te dekken,
liezen van Bergen met den eerſten aanſtoot en tot dat eynde daar eene bezetting in- en
gedreygd ſcheen, negenduyzend man ge vier nieuwe bolwerken aanleggen , met
egd, en de bezettingen van Aath, Char voorneemen van het water der nevensloo
leroy, Namen, en van andere nabygele pende Zenne in de afgeſtokene grachten te
4(2). Reſol.
derStaaten gene plaatſen, naar maate (2) van 't ge leyden.
Het overige van der Bondgenoo
Gener.
vaar,
waaraan
zy
bloot
ſtonden,
insge
ten
krygsmagt
wierdt naar Mechelen,
21 April
1691.

fol. 276.

lyks vermeerderd. En dewyl het laatſtbe
III. Deel.
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1691. bant
Vlaandre,dermidsgaders
de terugingedag deezes
te Kenzing
komeenbezetting
verloore ſtad,
de /| den
ton negenden
eene vergadering
vanjaars,
de Ridders
van
dorpen, van 't land van Waas ter herſtel- | den Hoosband houdende, dien Hertog tot
linge gezonden. Dus alles, 't gene tot | Medelid deezer vermaarde Ordre (2) aan- # #r.

de zekerheyd des Lands diende, zynde |geſteld. En dewyl de plegtigheydzyner in- #
geregeld, keerde Koning Willem weder | wydinge totnogtoe ſedert was uytgeſteld 1691, pag.

naar 's Graavenhaage, alwaar hy den zes- | gebleeven, vondt de Koning goed die ***
tienden van Grasmaand, en 's daags daar- | zelf, den achttienden van Grasmaand in
aan Joris Willem Hertog van Zell aan- | 's Graavenhaage te verrichten. De Her

kwam. Dees Vorſt was thans ten hoogſte | tog dan , tot dat eynde in 't geheym
aan des Konings hof gezien, vermids, tot
verzekering van den Hervormden Godsdienſt in Engeland, de naakomelingen zyner eenige Dochter, getrouwd met Joris
Lodewyk, Hertog van Hanover, ingeval
de Koning en Koningin van Engeland,
midsgaders de Prinſes van Deenemarken,

vertrek van zyne Majeſteyt zynde ge
| komen, wierdt door de zelve, in de
|tegenwoordigheyd der aanweezende Le
|den dier Ordre , met het Ridderly
|ke halsſieraad omhangen , midsgaders
| met eenen Hoosband, omzet met vyf- E
| tien (3) ongemeene diamanten, groo- #r.

geene kinderen naalaatende overleeden, ter, dan totnogtoe van eenigen Ridder #l.

(o Lamey tot opvolgers dier Kroone door 't Parle, gedraagen waaren, naa 't afleggen van #t,
iiiſt d'An- ment, in't voorgaande jaar, (1) verklaard |den vereyſchten eed beſchonken. Waar

# #" waaren. Met deeze aanmerking had de | van de gedachtenis op deezen penning
3js.

Koning voor zyn vertrek uyt Engeland, ' bewaard wordt.

- -Z.

-E-HEEEEF- ,
Ss " ## te
1.

In den rand der voorzyde leeſt men des Konings gewoonlyke tytels, rondom des zelven gelau
rierd borſtbeeld:

WILHEL Mus III, D E1 GRAT 1A ANGLIAE, SCOT IAE,
FRANCIAE, ET HIBER N1 AE REX.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
ENGELAND, SCHOTLAND, VRAN KRYK,
EN IERLAND.

(*) Hubn. , OP de tegenzyde ziet men Koning Willem aan den gemelden Hertog van Zell, die naamaals,
#ſlac# den achtentwintigſten (4) van Oogſtmaand des jaars zeventienhonderdvyf, overleedt, het Rid
tafel. 191. derlyke ſieraad van den Hoosband overhandigen, onder dit randſchrift:
",

w

Hoc PRETIUM VIRTUTIs HABE.

HEB DIT TOT BELOON ING UWER DAPPER HET D.

Dees Hertog, die den zeſtienden van Louwmaand zeſtienhonderdvierentwintig gebooren was ,
en Joris Hertog van Zell tot Vader, en Anna Eleonora, Dochter van den Landgraaf Lodewyk
den W van Heſſen Darmſtad tot Moeder gehad heeft, teelde by zyne Gemaalin Eleonora van E
miers,

is,

H IS TO R I P EN N I N GE N.
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miers, Dochter van Alexander (1) van Olbreuſe in Vrankryk, de voorgemelde Dochter Sofia 169f.
Dorothea , welke den eenentwintigſten van Slagtmaand zeſtienhonderdtweeëntachtig trouwde, (1) Imhof

-a

met haaren eygen Neef Joris Lodewyk Hertog van Hanover, in den jaare zeventien honderdveer Notit.S.R4
tien zelf Koning van Engeland geworden. En hoewel door dit huuwelyk alle haars Vaders Vorſt- Imp. Proc,
fol. 2 19.
lyke goederen in dat Huysgevolgelyk overgingen, is zy echter den achtentwintigſten van (2) Win (2)
Hubn,
termaand des jaars zeſtienhonderdvierennegentig van deezen haaren Gemaal geſcheyden, en dus geſlachtk.

ſedert, hoewel zy toenmaals nog leefde, geenszins benevens hem, volgens het gemelde Beſluyt

tafel 191,

des Parlements, tot Koningin van Engeland gekroond geworden.

Op den voorgrond leeſt men nog, tot meerdere opheldering der voorgemelde verbeeldingen en
bovengeſtelde ſpreuke:

DUX ZEL LAE A REGE TORQUE DONAT Us,
,

DE HERTOG VAN ZELL DOOR DEN KONING MET D EN

:
RIDDERL TKEN HALS BAND BESCHONKEN.
t

3) Reſol.
der Staat.
Gener.

21 April

1691. fol.
276.

Drie dagen naa 't verrichten deezer in
wydinge verreysde (3) Koning Willem
wederom terug naar Engeland, om op de
zaaken van lerland een wakend oog te
houden. Want geduurende het verblyf
zyner Majeſteyt in Holland, had de Fran
ſche Koniug, onder den Graaf van Tyr

Engelſche, en 't andere het Ierſche Athlo
ne genaamd wordt. Het eerſte, als min
geſterkt, gaf zich den zeſtienden van Zo
mermaand, naa het doen van eenen wak
keren wederſtand over : doch het laatſte

verweerde zich langer ; dewyl het-door
een bygelegen ſlot, dat zeer ſterk was,
konel , eenen zeer grooten voorraad van wierdt beſchermd, en dat de nabuurige
allerhanden eet- en oorlogswaaren , mids ſtroom belettede het vannaby anders dan
gaders twintigduyzend pakken kleederen langs de brug, waarvan twee boogen ge
voor de ſoldaaten, en tweehonderdduy brooken waaren, te naderen.

Invoege de

zend ponden Sterlings in geld, voor des belegeraars alles in 't werk ſtelden, om de
gevlugten Konings aanhangers in Ierland, gebrooke brug te hermaaken , waarin zy
derwaart gezonden. Sedert was aldaar echter telkens door de heevige uytvallen

nog een tweede doch grooter onderſtand, der belegerden verhinderd wierden. Dus
onder 't beleyd van den Heer Ruth, en naar andere hulpmiddelen moetende om

geleyde van twaalf oorlogſchepen, den zien, ontdekten de (5) belegeraars eyn (5) Larrey
achttienden van Bloeimaand te Lemmerik delyk eene ondiepte in den ſtroom, waar #
tom,
aangekomen. Invoege de weerſpannige Ie langs, mids die doorwaadbaar was, den glet.
IV. fol,
ren hierdoor weder moed opvatteden, een tienden van Hooimaand, naadat er eene joj.
nieuw leger in 't veld bragten, en de nog genoegzaame walbreuk door 't geſchut ge
-

overige in hun geweld zynde ſteden, doch

-

maakt was, omtrent vier uuren des naa

voornaamelyk Athlone (4), verſterkten, middags een algemeene ſtorm geſchiedde.
En ofwel de Ieren dien moedig afwacht
glet. tome doende de toegangen, om de arbeyders,
die daaraan werkten, te dekken, door ten, en zich kloeklyk teweer ſtelden,
IV. fol.
7o6.
drieëntwintighonderd man zeer naauw be zoo wierdt echter de plaats, in min dan
zet houden. Doch de Hoofdbevelhebber eene uur, met den degen in den vuyſt
Ginkel, hebbende deeze manſchap verſlaa ſtormenderhand veroverd ; de meeſte be
gen, en ſedert zich van Baltimore meeſter zetting tot duyzend in 't getal door de
gemaakt, ſloeg in 't laatſt van Zomermaand kling gejaagd, en de Hoofdbevelhebber
het beleg voor Athlone zelf: het welke Maxwel, met driehonderd gemeene ſol
in 't Graafſchap Roskomon gelegen door daaten gevangen genomen: en gaf dit aan
de rivier Synone of Shanon wordt in leyding tot het in 't licht komen van dee
tween gedeelt, en wiens eene gedeelte het zen gedenkpenning,

(4) Larrey

Hiſt.d'An
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Het geharraſte en gelaurierde borſtſtuk van den Britſchen Vorſt ſtaat op de voorzyde, binnen
het randſchrift deezer tytelen:
WILHEL Mus III, DE 1 GRAT 1A ANG L1 AE, SCOT 1 /E,
FRANCIAE ET HIBE R N 1 AE R EX.

WILLEM DE III, Doo R GODS GE NA DE KONING
VAN ENGELAND, SCHOTLAND, VRA NK
RTK, EN IERLAND.

Het beleg van 't Ierſche Athlone, gelegen aan de RIVIER SCHANON , SHA

-

NON N FLuv 1 us, is op de tegenzyde, tuſſchen dit om- en opſchrift, afgebeeld:
|

D ISSIP AT IS GALL IS ET RE BELL I B US ATHLONA
LIBERAT UR, M DCXCI.

s

NAA r versrRoo17EN DER FRANgorzen en WEÉR
-

SPANNELINGEN, WORDT ATHLONE
VERLOST. 1691.

Sedert het winnen van Athlone, ging het 1 brug over de Zuk, en zyne ruytery langs
leger zich vyf Engelſche mylen l de doorwaadbaare ondiepten van dien

#

oven die ſtad nederſlaan, en bereykte ſtroom naar den verſchanſten vyand:
den eenentwintigſten van Hooimaand, de wiens uytgezette ſchildwachten ſtraks, naa
rivier de Zuk, en kwam omtrent drie ge eene ligte ſchermutſeling, tot aan hunne

(oratop, lyke (1) mylen van het Ierſche leger, 't verſchanſte legerplaats terug wierden ge
Merkar" gene vanvoore door twee moeraſſen , dreeven. Ondertuſſchen trok de Engel

#
9I. P28 ter ſlinker zyde door een beſchanſt doch ſche ruytery des ſlinker vleugels door de
7.

vervallen ſlot, en ter rechter door ver moeraſſen, en baande den weg voor haar

ſcheydene opgeworpene afſnydingen en voetvolk , dryvende de Ieren, door de
legerwallen gedekt was. De Hoofdbe hulp van 't medegevoerde geſchut, uyt

-

velhebber Ginkel, wel bevroedende dat eenen zeer engen doorgang, welke naar

zonder het Ierſche leger uyt die voordeeli
ge ſtandplaatſe op te ſlaan, geen meerde
re voordeelen voor het eynde van den
veldtogt konden behaald worden, beſloot
dierhalven, onaangezien het voordeel zy
ner legerplaatſe, en ſchoon het by de

Agrim ſtrekte : waardoor zoo het voet

als paardenvolk gelegenheyd (3) kreeg , (3)Europ:
om door eenige afgeſtokene benden eenen Merkur.
hoek lands tuſſchen de twee moeraſſen te #.
winnen, en vandaar aan de verſchanſte 8.

Ieren geen kleyne ſchaade toe te brengen.
Deeze
desonaangezien beſtookten geſtaa
coLamey (2) achtduyzend man ſterker dan 't zy
iHiſt d'An-ne was, het zelve te bevechten. Met dig met uytgezondene troepen den #
#" dit oogmerk trok zyn onderhoorige voet vleugel der Engelſchen , waarop zy dan

707.

- volk den volgenden dag langs eene ſteene telkens, naa 't loſſen van 't handgeweer,
achter

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

VI. Boek.

54t

achter hunne verſchanſingen weeken: op de vlugt van het ganſche leger volgde. 169ï.
zulks op deeze wyze by de twee uuren Dees veldſlag, met de uyterſtë verwoed
met gelyke uytkomſte geſtreeden wierdt. heyd begonnen, was dus ook op gelyken
En hoewel men zeggen kon, dat de Ieren voet eenige uuren, zonder dat iemand zich

hierdoor eyndelyk eenig voordeel op dien de zeege konde aanmaatigen, ſtaande ge
vleugel begoſten te krygen, zoo greep de houden : Invoege meer dan de helft der
zelve echter, op 't ontfangen van nieu Onderbevelhebberen, onder den voet ge
wen onderſtand, nieuwen moed, en dreef ſchooten , nedergehouwen, of gevangen

de verſchanſelingen eyndelyk uyt hunne is, en byna alle de Hoogelegerhoofden of
afſnydingen. Ondertuſſchen wierdt de hun leeven, of door de gevangenis hunne
(1) Europ. Ierſche ruytery, die zich op eene hoogte vryheyd verlooren hebben. De gedach
Merkur.
geſchaard (1) had, moedig aangegreepen, tenis van deeze zonderlinge zeege, die 't
III. deel,

1691. pag.
9•

en, naa een gevecht van drie uuren, ins noodloot van Ierland beſlechtte, vind ik

gelyks geheel overhoop geſmeeten, waar op de volgende penningen bewaard.

IBERENTIA. JPWIL SIIS

STATSTKERIEM
6ol -

I, Rondom de borſtbeelden van den Koning en de koningin waarmede de voorzyde van der
eerſten beſtempeld is, leeft men in den rand deeze tytels,
9

GUHL1 EL M Us ET MA RIA, DE r GR A T 1A MAG & AE BRI
TAN N 1 E, FR AN c1 E, ET HIB ER N 1 AE REX
ET REG IN A.

III. Deel.

X xx xx x

-

WIL

N E D ER L A N D SC H E

WILLEM EN MARIA, Doo R Go DS GE NA DE KO
NING EN KONING IN VA N GROOTBRIT TAN

j E, VRAN KR rK, EN IERLA N D.

Op de tegenzyde is op eene zeer ſierlyke wyze het laatſtvoorgevallen gevecht, tuſſchen dit om
en opſchrift, verbeeld:
HIBERN IS GALLISQUE DEVICT IS PUG NA AD

AGHRIM. XXII. JULII: MDCX CI.
DE IE RE NV EN FRANCOIZEN O VER WO IN NEN IN 'T
5

-

GE VECHT BT AG RIM. DE N 22 VAN
»

HO O I MAAND: 1691.

II. In den rand van des tweeden voorſtuk leeſt men, rondom des Konings gelaurierd borſt
beeld, deeze verſchillende tytels:
WILHELM US III, D e 1 GRAT 1 A PRINCE Ps AURANIAE,
R EL IG 1 o N is

LIBERT AT1sQUE

REST IT U T o R.

WILLEM DE III, Doo R Go DS GE NA DE PRINS VAN
ORA Nj E, HERSTELLER VAN DEN GODS
-

DIENST EN DE VRTHE YD.

Op het ruggeſtuk leeſt men, tuſſchen de eerſte letters van Koning Willems naam en eenen
blixem, ſchepter, en degen, midsgaders twee Oranjetakken, waaraan in de gedaante van eenen
krans vier Koninglyke kroonen gehecht zyn, dit opſchrift:

REBELLES ET GALL I PROPE AGRAM HIB ER N1AE,
FUSI PEN ITUS,
CAPTIS AUT CAESIS DUCIBUS,
EXSCISSIS CASTRIS, RELICTO o UE APPARATU

•

BELLICO UNIVERSO.

DE WEÉrs PANNELING EN EN FR Awcorz E N Br AGRIM,

IN IERLAND geheel versLaagen,
Z YN DE HUNNE LEGERHOOFD EN GEVANGEN

OF GE SNEUVE LD,

DE VERsc HAN's ING EN VERWo Esz,

-

EN ALLE ooRLOGSVooRRAAD ACHTERGE LAATEN.

-

III. Het zelfde borſtbeeld ſtaat op de voorzyde van den derden, doch in der zelver rand dces
verſchillende tytel:
.

WILHEL M Us III, DE 1 GRAT 1 A ANG L1 /E, SCOT 1AE,
FRANCIAE, ET HIBERN IAE REX.
WILLEM DE III, Doo R Go DS GE NA DE KONING

l

-

VAN ENGELAND, SC HOT LAND, VRAN KR YK,
k

EN

VER LA NVD.

Ecn
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Eenop
Leeuw
vertreedt,
de tegenzyde,
Haan
de vlugt;
waaromopdaarboven
ſtaat: den Ierſchen Wolf, en jaagt tegelyk den Franſchen I 69t.

m

SIC UNO FERIT UN GUE DUOS.

AL DUS TREFT HT 'ER TWEE MET EEN ENV
KLAAUW.

Wie nu deeze twee zyn, geeft het ondergeſtelde opſchrift te kennen:
JAcoBo ET LUDovico HIBERNIA PULSIS
AD AG RIM.

5 A Ko B EN Lo DEW rK Bºr AGRIM Urr IE R.
LAND GEj AA GD.

Er

NN

FRN's S
Se:FFFFFFFFFFF 74

-

IV. Rondom het zelfde borſtſtuk leeſt men, op de voorzyde van den vierden, ook de zelfde
tytels, als op den voorgaanden. De tegenzyde verbeeldt Herkules, die Ierland met zyne
knots ter aarde velt, terwyl een Franſch krygsknecht zich op de vlugt begeeft , onder dit rand
ſchrift:

Xxx xxx z

PLU
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16or.

-#-

PLUR ES IMPARES UNI.
VERSCHIET DE NE OOK TEGENS EEN EN TE ZWAK.

Het welke door dit ondergeſtelde opſchrift nogmeer wordt opgehelderd:
HIBERNIS SUBJECTIS, GALLISo UE FUGA
-

TIS. MDCXCI.

DE IER EN T ONDERGE B RAGT, EN DE FRAN
gonzen VERJAAG D. 1691.

V. Kleyner is de vyfde, en verbeeldt op de eene zyde het gelaurierde kopſtuk des Konings,
omringd met deeze verſchillende tytelen in den rand:
GUIL IEL M Us III, D E1 GRAT 1 A MAG NAE BRITAN NIAE,
FRAN c1 AE ET HIB ER N 1 AE REX; F1 o E 1 DE F EN so R,

PI Us, A U G Us T Us.
WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
GROOTB R 17 TANj E, VRAN KRTK EN IERLAND,
GOD VRUCHT IG, EN DOOR LUCHTIG
BESCHERMER DES GELO O FS.

Op de andere zyde ziet men de zelfde verbeelding als op denvierden, doch belend met dit ver

&# byſchrift

in den bovenrand:
IMPARES UNI.

2”E ZWAK 2'EGENS EENEN,

VI. Het zelfde kopſtuk en omſchrift als de vyfde, heeft ook de voorzyde van den zesden ,

en

de tegenzydeden Nederlandſchen Leeuw afgebeeld, welke met den eenen klaauw den vlugtenden
Franſchen Haan in den ſtaart grypt, en met den anderen den Ierſchen Wolf vertrapt , onder
deeze ſpreuk:
-

SIC UNO FER IT UN GUE DUOS.
AL DUS TREFT HT 'ER TWEE MET
EEN EN KLAAUW.

Om nu te weeten waar en hoedaanig dit is voorgevallen, leeſt men voorts nog dit opſchrift
op den voorgrond:

REBELLes ET GALLI PROPE AGRIM HIBERN1z FUs I,
CAPT1s AUT CAEs1s DUCIB us,
EXS C1ss Is CAST R1s, RE L1 c Too UE APPARAT U BEL 1.1 co
U NIVE Rso. 1691.
DE WEDERS PAN NIGEN EN FRANSCH EN

B r AG RIM IN IERLAND GESLAAG EN,
ZTN DE HUNNE BEVEL HEBBERS GEVANG EN
» '

-

-

OF GESNEUVE LD,
HUNNE VERSCHANS ING EN VERWo EST,
EN ALLE HU NNE K RTGS VOOR RAAD

ACHTERG E LAATE N 1691.

VII. De

VI. Boek.
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vII. De laatſte heeft, rondom des Konings geharnaſte beeldenis, dit randſchrift op de eene 169f.
m-n

zyde:

w

GUILIELMUS III, De1 GRAT 1A MAGN.AE BRITAN N 1 E,
FRAN c1 AE, ET HIB ER N1 AE REX.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING
/

VAN GROOT BRITTA Nj E, VRAN KR1 K,
EN IERLAN D.,

Op de andere zyde is de voorgevallen veldſlag, onder dit randſchrift, verbeeld:
ABSENS VIN CIT. CIOI O CLXXXXI.

Hr OVERWIN T ZELF AFWE E ZIG ZTND E. 1691.

Mids de zeege niet door den Koning zelf, maar door eenenzyner Veldoverſten bevochten was,
Op de dikte des pennings leeſt men voorts nog:
GALL o R U M ET RE BELL I U M STRA GES AD HI

Be RN1 AE SHANNON.

NE DERLAAG DER

FRANgorzen

EN

WE Érs PAN

NE LING EN BT DE RIVIER SC HAN NON
IN IER LA N D.

Het verbonden leger, hebbende eenige darik Odonnel, nog indien nacht of den
dagen naa de behaalde overwinning een volgenden morgenſtond langs de overzy
weynig boven het ſlagveld uytgeruſt, brak de , tot verſterking der bezettelingen ,
zeegepraalender wyze op, vertoonde zich, moeſt daarbinnen werpen. Doch de bele
den negenentwintigſten van Hooimaand, geraars, hiervan tydig verwittigd, brag
Europ:
ten beleg voor Galloway, en liet die ſtad, ten aanſtonds de blikke (2) ponten in 5t (2)
Merk.
door eenen (1) Trompetter, van den Lord water, en met de zelve zes regementen III. deel,
(t)'Earop.
1691, pag.
Merkur. Dillon, die daarvan Stedevoogd was, met te voet en vier Eſquadrons over den II is
IIl. deel,
1691. pag.
I II

aanbiedinge van een eerlyk Verdrag zoo ſtroom, welke zoowel alle toegangen aan
voor hem als zyne onderhoorige man dien kant bezet hielden, dat de genader
ſchap opeyſchen. Doch de Heer Duſſone, de onderſtand, geene kans ziende om te
die in de opgeëyſchte plaats over 't krygs konnen doorbreeken, dus genoodzaakt was
volk het bevel voerde, betuygde uyt den naar 't Graafſchap Maijo terug te wyken.

naam der geheele bezettinge de aanbe De ſtad aldus, zoo van de eene als andere
trouwde ſtad tot het uyterſte te willen be zyde van den ſtroom, volkomenlyk zyn
ſchermen. Ondertuſſchen kwam ook het de berend, maakten de belegeraars, den
overige gedeelte van 't Engelſche leger voor dertigſten van Hooimaand, den noodigen
die ſtad, en wierdt ontdekt, hoedat de toeſtel, om ze met naadruk aan te taſten:

Ieren op eene bygelege hoogte zekere doch de Stedevoogd, het uyterſte niet
verſchanſing hadden opgeworpen, welke, willende afwachten, verzocht vrygeleyde
over eene Valley tuſſchen die ſtad en 't le voor drie L: Kornels, die hy, tegens een

ger gebiedende, het bequaam naderen gelyk getal Engelſchen uytgewiſſeld, uyt
langs dien kant belettede. Dierhalven de ſtad naar 't leger ſchikte, om te han
wierden, met het vallen van den avond, delen. Hiermede wierdt het overige van
die werken aangetaſt, en de daarin leggen dien dag jaa ook de volgende nacht
de Ieren, naa eenen ſlappen wederſtand geſleeten, en dus eerſt den laatſten van
gedaan te hebben, eerlang genoodzaakt Hooimaand het Verding getroffen : gee
naar de ſtad te wyken: alwaar al het be vende dit nieuwe voordeel aanleyding
trouwen geveſtigd was op zekeren onder tot het munten van deezen nieuwen pen
ſtand, die zich, onder 't beleyd van Bal ning.
III. Deel.

Yyyyyy

De
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| POSTIPLURIMAS

STIRAGES.
GUILIEILMIO & III & MAGNO)
IRESTITUTOIRI
RELIGIONIS
&AC-AC

ILIBERTATIS -D"Er

CUM-ARMAMENTARIIS SIMUL

De voorzyde, beſtempeld met des Konings gelaurierd

en

geharnaſt

borſtbeeld, voert in den

rand deeze tytels tot omſchrift:

WILHEL Mus III, De 1 GRAT 1A MA GNAE BRIT ANN1 E,
FRANCI E, ET HIB ER N1 AE REX;
FID E 1 DE F EN so R.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING VAN
GROOTB R 12TTA Nj E, VRA NK RTK, EN IERLAND,
BESCHERMER DES GE LOO FS.

Onder het wapenſchild der gewonne ſtad, 't genetuſſchen den Hoed der Vryheyd en den Bybel,
het zinnebeeld van den Godsdienſt, aan twee Palmtakken gehecht is, leeſt men dit opſchrift, bo
ven twee lauwertakken, op de rugzyde:

GALLOWAY, REBELLIUM ET GALLORUM
P EN ULT IMUM REFUG IUM,

POST PLURIMAS STRAGES, GUIL IELMO III,
MAGNO RESTITUTO RI RELIGION IS
AC LIBERTATIS, CU M AR MAMEN TAR IIS SIMUL
AC NAVIBUS REDD ITU R.

GALLO WAY, DE NAAST LAATSTE SC HUYL PLA ATS
DER WE DE RS PANNELINGEN EN FRANCOIZEN,
WORDZ, NAA ZE ERVEELE

NEDERLAAGew,

AAN WILLEM DEN III,
D EN GROOTEN

HERSTELLER VAN DEN GODSDIENST
EN DE VRTHE TD,

2'EG ELTK MET DE VOOR RAAD SHUTZEN EN S CHE
PEN OVERG EGE EVEN.

Volgens het geſlooten Verdrag trokken ſterkſte

van deeze allen, en de Hoofdſtad

g)Europ.
by de drieduyzend (1) zoo mannen als van't Graafſchap van den zelfden naam, ten
erk.
JII. deel, jongens, van wier eerſten ſlechts zeshon Noorden van Galloway en op de Weſt
1691.
derd gewapend waaren, uyt die ſtad naar | kuſt van Ierland gelegen. Om dit te dwin
Pag- I I3*
Lemmerik, het gene men als de laatſte en wierden eenige afgeſtokene benden,
ſchuylplaats om zyne ſterkte aanzag; hoe onder het beleyd van den Graaf Granard
wel nog eenige weynige andere plaatsjes derwaart gezonden : terwyl het geheele

van minder belang door de Ieren bezet ge overige leger ten beleg van Lemmerik op
houden wierden. Slego nogtans was het trok. Teage-o-regam, die in Slego het
bevel
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bevel voerde, ziende het groot getal der ! komſt van deezen magtigen onderſtand 1691.
-b

belegeraars, betuygde ſtraks op de eerſte verbaasde zoodaanig den trouweloozen
gedaane opeyſching, de hem aanbetrouw Stedevoogd, dat hy op het eerſte gezigt

de veſting , op de zelfde verdragspunten van 't zelve de ſtad verliet, en op het ſlot
als aan de bezetting van Galloway vergund week, in ſchyn van zich alhier moedig te
waaren, te willen inruymen. Dit wierdt ge
willig toegeſtaan, en, als zich verlaatende
op 't gegeeven woord van den Stedevoogd,
ſtraks het grootſte gedeelte der benden te

willen verwceren: doch niet zoodra was

(2) eene beukery opgerecht en de verdere

# #r.
IKUN,

toeſtel vervaardigd, of hy gaf, den vyfen- #el,

pag:
twintigſten van Herfſtmaand, ook het ſlot 1691.
I4I.
rug naar 't leger voor Lemmerik gezonden. over, naadat hy nog byna de zelfde ver
Maar naauwelyks had de Stedevoogd den dragspunten, als aan Galloway vergund
aftogt dier benden bemerkt, of hy weyger waaren, had bedongen. De bezetting,
(i)
Europ
de (1) aan de nog overigen zyne gedaane omtrent zeshonderd man ſterk, trok den
Merkur.
Dierhalven zag volgenden dag uyt het ſlot, achterlaatende
III. deel, belofte geſtand te doen.
1691.
de Hoofdbevelhebber Ginkel zich genood zeſtien ſtukken geſchut, dertig vaten bus
Pag. II4
zaakt, om andermaal duyzend voetgaſten kruyd, en eenen grooten overvloed van
en vyfhonderd ruyters van zyn leger af te allerhanden voorraad. Dit voordeel, ge
ſteeken, by welke zich nog eenige andere voegdby de twee voorigen, gaf aanleyding
benden, ten getale van vier- of vyfduyzend tot het munten van deezen gedenkpen

man, op den weg voegden. De terug

ning.

De gelaurierde beeldenis van zyne Majeſteyt ſtaat op het voorſtuk; binnen het randſchrift dee
zer tytelen:

GUILIEL M Us III, D e 1 G RAT 1A BRIT AN N1 AE REX,
AR AUS 1 o N1s PR IN c E Ps; BELG 11 GUBE RNAT o R.
WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KO W ING
VAN BRITTANj E PRINS VAN ORANj E, STA D
HOUDER VAN NEDERLAND.

Het ruggeſtuk verbeeldt den Hoed der Vryheyd bovenop eene overeyndſtaande ſpeer, en tuſſchen
twee lauriertakken, onder drie ſtedekroonen, drie gekranſte ſchilden, in welker bovenſte het

winnen van ATLON E, op den XXX van JUN 1us naar de oude, of den X van JU L1 us
naar de nieuwe tydsrekening, verbeeld is. Waaronder in dat aan de rechter zyde de ſtad GA LLO
vAN JULI us
WAY met den XXVI
V vAN AU G u s T us 2

en in dat aan de ſlinker de ſtad SLEGO met den XXV.
#

van SEPTEMBER , zynde de dagen, naar beyde de tydsrekeningen, op welke ze gewonnen
wierden, geſteld zyn. Nog ziet men in 't midden het wapenſchild van Ierland, en in den rand
dit byſchrift:

ARMIS, NO MIN ISQUE TERRORE. MDCXCI.
D OOR DE WAPEN EN, EN DEN SC HR IK

ZrNS NAA MS. 1691.
"

Naa 't dwingen van Slego, en de ande- | vaſte verblyfplaats meer dan Lemmerik,
reſteedtjes van nog geringer belang, had- | 't gene reeds, zoo als gemeld is, door 't

den de uyt het veld geſlaagene Ieren geene | Engelſche leger ingeſlooten, en waardoor
Yyyyyy 2

des
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1691. des zelfs bezetting buyten ſtaat geſteld wegneeming der opgevatte wanhoope, den
was, om door ſtrooperyen aan het platte
land eenige ſchaade te konnen toebrengen
Veele omzwervende buytzoekers nog
tans, geſprooten en voortgekomen uyt de
verſtrooide ſoldaaten van 't laatſt geſlaagen

vierentwintigſten van Herfſtmaand, eene

leger, hadden zich alom wydenzyd door
het geheele land verſpreyd, bedryvende
de ongehoordſte baldaadigheden aan derey
zigers, en ſchattende en knevelende den

en plonderaars, als voor alle de andere aan

nieuwe vergiffenis en quytſchelding van al
le de voorheen bedreevene ongeregeldhe
den te laaten afkondigen, zoo voor de
omzwervende landloopers, buytzoekers,
hangers der voorige Regeeringe , welke

zich binnen de eerſte twintig dagen aan het

tegenwoordige Ryksgezag van Koning
armen landman, vermoordden zy de En Willem kwaamen te onderwerpen. En
gelſche krygsknechten, ja plonderden en hoewel men verhoopte, dat niemand zoo
(!)Europ. verwoeſtten geheele (1) dorpen en gehuch weêrgalooze genade door halſtarrigheyd
# ten; zoo 't ſcheen, eensdeels als nu buy van de hand zoudewyzen, gaf men, indien
1691 pag. ten hoope zynde van hunne vervallene echter tegens verwachting nog eenige zoo
91.

zaaken te konnen herſtellen , andersdeels overgeeven mogten weezen, aan allerhan

uyt mistrouwen, mids hun voorig wanbe de perſoonen verlof, om alle de weêrſpan
dryf, van de voorheen aangeboode doch nelingen, welke deeze genadebieding mog
verſmaade vergiffenis althans nog te zullen ten verſmaaden, zonder aanzien van hoe
verwerven. Tegens zoo verderflyk een daanigheyd, maar van 't leeven te beroo
quaad, waaren ſpoedige hulpmiddelen noo ven, of te vangen, met beloften van veer

dig, doch het Engelſche leger, mids dat tig (3)ſchellingen te zullen betaalen voor- (3)Earop.
door het beleg van Lemmerik wierdt op iederen zoodaanigen, die het zy dood het Merhi,
III. d
I

l

-

gehouden, vooreerſt buyten ſtaat, om zy leevend in handen van 't Gerecht zou-###
daartoe de wapenen te gebruyken. Dier- | de geleverd worden. Dit recht Koning- 14i.
halven vonden de Regeerders van Ierland lyke gedrag van den vernederde weêrkeer
oed, midsmen in eene ſchuur alleen acht | lingen te verſchoonen, en de weerſpanni

#iſt.d'An
Larrey
Engelſche ſoldaaten (2) had opgeknoopt |ge verſmaaders over hunne trotsheyd te
let. tom.

V. fol,
Wog.

gevonden, tot ſtuyting dier, hooggaande ſtraffen, vind ik op deeze drie penningen
en voortſlaande baldaadigheden , en tot 'vereeuwigd.

-

--

-

+ AEr

%#

#

IE
(C TT IS , IE T
SVIPIEIRIBC)
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I. Rondom de gelaurierde borſtbeelden des Konings en der Koninginne leeſt men , in den rand
der voorzyde van den eerſten, deeze tytels:
GU.
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GULIE LM us ET MARIA, D E1 GRATIA MAGN.AE BRI-

m-an

TAN N 1AE, FRA N C1 /E, ET HIB ER N 1 AE REX
ET REG IN A.

WILLEM EN MA RIA, DOOR GODS GE NA DE KONING
EN KONINGIN VAN GROOT BRITTANj E, VRA NK
R2 K, EN IERLAND.

Een Leeuw verſlindt, op de tegenzyde, een veelhoofdig gedrocht, zynde het zinnebeeld der
-

hovaardye,

-

,

-

-

-

# eene Leeuwin zich over een gering en vernederd hondtje ontfermt,

(1) Virg:
3:
l

onder deeze Eneid,
lib. VI:

(1) ſpreuk van den Heldendichter:

-

W. 853.

-

PARCERE SUBJECTIs ET DEBELLARE SUPER Bos.
"

DE oog'Mo E DIGEN TE SPAAREN EN DE HO VAARDI
G EN TE BED WING EN.

Op den voorgrond deezer zyde ſtaat nog dit opſchrift:
HIBER N1A PACATA. CIOI DCXCI.
IERLAND BE VREE DIG D. 1691.

Voorts leeſt men nog, op de dikte des pennings, dit kantſchrift:
ET REGNARE PARES, ET MIRE SE INTER AMARE.
B ErD EN EVEN EENS IN TE REGEEREN, EN EL KAN DER
O NG EM EEN TE BEM IN NEN.

II. Kleyner is de tweede, die wel het zelfde ruggeſtuk heeft, doch op het voorſtuk, rondom
de zelfde borſtbeelden, deeze verſchillende tytels:

GUIL1 EL Mus ET MARIA, REFORM AT 1 o N 1 s AN GL 1 AE
V IN DICES.

WILLEM EN MA RIA, HANDHA'A VERS DE R HE R
VORMINGE VAN ENGELA N D.

III. De zelfde rugzyde heeft ook de laatſte, en op de voorzyde, rondom de gelaurierde kop
ſtukken des Konings en der Koninginne, deeze tytels tot randſchrift:

GULIEL Mus R Ex, MA RIA o U E REG IN A, F1D E 1 DE F E N
so R Es P11, A U G Us T 1.
KONING WILLEM, EN KONING IN MARIA, GOD
VRUCHTIGE, EN DOOR LUCHTIGE B E
SCHERMERS DES GELO O FS.

De berenning van Lemmerik was , ( dag des belegs kwam het noodige geſchut
ſtaande de inſluyting van Slego, den eer- | in 't leger, en wierden nog (2) dien zelf (.) Larrs,
. d'An4
ſten van Herfſtmaand, aan de eene zy- |den avond met kleyn verlies de loopgraa-Hin
glet. tom,

de geſchied,
9,
vermids de overgebleeve Ier- ven geopend, en eerlang eenige mortieren ## fol.
ſche ruytery, zoo onder het geſchut dier | en beukeryen in dien ſtaat gebragt, dat 728.
ſtad aan de andere zyde, als langs den | door de ingeworpene bomben veel en der

boord des ſtrooms, in haare opgeworpe | burgerhuyzen overhoop of in brand geraak

verſchanſing was gelegerd. Den vyfden 'ten, een groot gedeelte van 't vyandlyke
III. Deel.

ZZ ZZZ

ge
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1691. geſchut verlamd, en den negentienden eene de Schannon. Hoewel dit zeer behendig
T zoodaanige walbreuk gemaakt was, dat volvoerd was, kreeg echter de lerſche
'er honderd man in een gelid konden in ruytery eerlang daarvan bericht, ſteeg te
trekken.

Ondertuſſchen

bemerkten de paard, en beſtondt, onder 't bevel van

belegeraars dat de bezettelingen achter den Klifford, op de overgekomene Engelſchen
wal verſcheydene afſnydingen gemaakt met meer moeds dan geluks aan te vallen;
hadden, met voorneemen van door den mids haar eerlang de nederlaag te beurte
onderſtand , dien zy, onaangezien de viel, en zy benevens de overige, die in
Hopman Koale met eenige Engelſche oor verſchanſingen langs den ſtroom tot by
logſchepen den mond van de rivier Schan Killaloe had geſtaan, genoodzaakt wierdt
non bezet hieldt, telkens van de ruytery om in 't gebergte te wyken. Vervolgens
in de ſtad kreegen, die tot het uyterſte te wierdt de ſtad ſedert zoowel in 't ronde
beſchermen.

-

(1) Larrey
Hiſt.d'An

#

tOmC

V. fol,

799.

De Hoofdbevelhebber Gin

beſlooten, dat de gevlugte ruytery te ver

kel, die hieruyt niet dan een zeer lang
duurig en hardnekkig beleg tegemoet zag,
beſloot een quaad te voorkomen, waaraan
zoo naadeelige gevolgen onvermydelyk ge

geefſch ondernam zich daarbinnen te wer
pen, en de plaats zelve, met den begin
ne van Wynmaand, tot die benaauwdheyd
gebragt was, dat men haar, om te hande

hecht ſcheenen. Hy veynsde zich dan

len, denderden dier maand den trommel

het beleg op te breeken, deed den vyfen
twintigſten de benden, als tot dat eynde,
eene beweeging doen, en het leger alom
zoodaanig gedrag houden, dat de beleger
den, nu hunne verloſſing zeker waanende,
reeds eenige vreugdetekenen beſtonden
aan te rechten. Doch in den volgenden
nacht kreegen de Engelſchen eene uur bo
ven de ſtad eene ſchipbrug over de rivier
voltooid, en door dat middel verſcheydene
(1) ſlagorden te paard, en eenig uytge

hoorde roeren. Aanſtonds hierop (2) (2) Europ:
wierdt een ſtilſtand van wapenen ingewil- #.
ligd, eyndelyk, naa verſcheydene afge- 1691, pag.

brookene handelingen, het Verding der **
overgaave op den dertienden daaraan ge

troffen, en nog dien zelfden avond de
buytenwerken , en eene der poorten
van het Ierſche Lemmerik aan de ben

den van Koning Willem ingeruymd: tot
wiens lof, wegens het dwingen deezer

ſtad, de twee volgende penningen gemunt

leezen voetvolk, aan den overkant van zyn.

I. Beyden de Koninglyke gelaurierde borſtbeelden verſieren het voorſtuk van den eerſten, om
zoomd met dit randſchrift:

GULIE LM vs ET MARIA, De GR at 1A Macs e BRIT ANN, E,
FRANc IAE, ET HIBER N1 + R EX ET REG IN A.
Jj'IM

/
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WILLEM EN MARIA, DOOR GODS GE NA DE KONING

EN KoNINGIN VAN GRoo TB R1TrA Nj E, VRANK
RTK, EN IERLAND.

Eene gevleugelde, blaazende en voortrennende Overwinning houdt, op het ruggeſtuk, wegens (i)virg.
het winnen van Lemmerik, 't gene men in 't verſchiet ziet beſchieten, eene Muurkroon en Palmtak, wordende van een Hemellicht beſtraald. In den bovenrand leeſt men deeze (1) ſpreuk van
den Mantuaan:

##

#. 777II.•

NON HAEC SINE NUM IN E DIVU M.

2

DIT GESCHIEDT NIET ZONDER GODS BESLUrt.
Voorts leeſt men nog op den voorgrond dit opſchrift:

b
**

LIMRica CAPTA, HIBERN 1 A SUBACTA, MENse
OCTo BR 1s: MDCXCI.

LEMMER IK ING E NO MEN, IERLAND GEDWONGEN,
IN W YN MAAND: 1691.

II. Op de voorzyde van den tweeden ſtaat het gelaurierde borſtſtuk des Konings, met dit rand
ſchrift beſtempeld:

WILHELM vs, REX ANGL1+, scoTI e, ET HIBER N14.
WILLEM, KONING VAN ENGELAN D, Sc Ho TLAND,
AEN IER LA N D.

Het beleg van Lemmerik is op de tegenzyde, onder dit bovengeſtelde Hoogduytſche rand
ſchrift, verbeeld:

DURCH LIMMERICKS BESIEGEN,
HORT AU FD ER IRREN KRIEGEN.
A N NO 1691.

DOOR HET WINNEN VAN LEMMERIK, HOUDT HET
OORL OOG EN DER IER EN OP. IN

HET JAAR 1691.

Want by 't overgeeven van Lemmerik menſchen en voor negenhonderd paarden,
was ook een Verdrag voor alle de overige
zoo Franſche als Ierſche krygsbenden,
welke zich nog in de Graafſchappen van
(#) EuroP. Kork, Klare, Mago, Kerry (2), en an
#, dere oorden en plaatſen bevonden, ge
2691, pag maakt, en daarby haar toegeſtaan van al
6.
het haare, zonder eenig
wegens ge
maakte ſchulden, zoo op de perſoonen als
goederen, te gedoogen, vryelyk te moo
gen uytvoeren, ja zelfs met vliegende ven

#

ten koſte van Grootbrittanje verzorgd,

en tot het doen dier overvoeringe vyftig
ſchepen, ieder tweehonderd vat groot,
om hen naar Breſt, Nantes, of Sint Malo

te brengen, met al het noodige beſchikt

worden. Volgens dit Verding trokken,
den tweeëntwintigſten van Wynmaand,
onder het gezag van den Heer d'Uſſone

geweezen (3) Stedevoogd van Lemmerik, E#"
en de Ierſche Bevelhebbers Sarsfield en IV. deel,

delen, en andere tekenen van eer, on Scheldon , alleen omtrent vierduyzend

der behoorlyk vrygeley uyttrekken : man uyt de laaſtgemelde ſtad naar Kork,
moetende de noodige onderhoud, en voor om ingeſcheept te worden, mids de overi
1.

Zzz zzz 2.

gen

#ot

p2g.
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1691. gen onder Koning Willem dienſt naamen, leyden, en zich volgens de Rykswetten
Tof, den krygsdienſt verlaatende, met de
verleende vrygeleybrieven zich naar huys
begaaven. En opdat men , alle voorige
vyandlykheden vergeetende , eyndelyk

ordentlyk gedroegen, het zy geboorene

Ieren, of van andere Geweſten afkomſtig,
geen den minſten overlaſt of geweld aan te
doen, of in 't hunne te ontruſten, en on

het Koningryk eens in volkome ruſte zou der bedreyging dat die genen, welke dit
de herſteld zien, lieten de Ryksbeſtier gebod in eenigen (2) deele kwaamen te (2) Europ
ders van Ierland op 's Konings naam ſedert overtreeden,
naar de en
uyterſte
van rechten vervolgd,
anderenſtrengheyd
ten voor- #s
eene nadere verklaaring afkondigen, waar1691. pag
(1) E
by de voorheen toegeſtaane tyd der alge- |beeld geſtraft zouden worden. Aldus 19
1) Europ.
e

#" meene vergiffeniſſe nogmaals (1) tot den kreeg de Ierſche kryg een eynde, wierdt
iv, deel, vyftienden

van Slagtmaand verlengd hunne Majeſteyten op uytdrukkelyk (3)

(3) Reſol.
der Staat

#9" Pºë wierdt: met een zeer naadrukkelyk bevel aanſchryven der Vereenigde Staaten, door Gener
aan alle Krygshoofden, Onderbevelheb ; den Heer Hop hunnen Buytengewoonly- #oet.
bers, en gemeene ſoldaaten, van den zul kenAfgezant, deswegen geluk gewenſcht, #s.
ken, welke binnen den voorgemelden en gaf het bevreedigen van dat Ryk daartyd den afgevorderden eed van getrouwig enboven ook aanleyding tot het munten
heyd aan de tegenwoordige Regeering af der volgende penningen.
-

*

I. Rondom de gelaurierde borſtbeelden van beyde hunne Majeſteyten leeſt men, in den rand
der voorzyde van den eerſten, deeze tytels:
GULIEL M Us ET MARIA, DE 1 GRAT 1 A MAGN.AE BRI
TAN NIAE, FRAN c1 AE ET HIBER NIAE
REX ET REG IN A.

WILLEM EN MARIA, DOOR GODS GE NA DE KONING
EN KONINGIN VAN G Rooz'BRITTANj E,
VRAN KR2 K, EN IERLAND.

H IS TO RIP EN N IN G EN,
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Op de rugzyde wordt door Ierland, 't gene in de gedaante eener Vrouwe op eenen ſtapel van 1691.
afgelegde wapenen zit, aan eenen om genade biddenden de Olyftak des Vreedes of der afgekondigde
vergiffeniſſe gegeeven , terwyl een ander, die de wapenen in de handen blyft houden, naar de zee
vlugt: Het bovengeſtelde randſchrift luydt aldus:

JAM PLACIDUM SON ITURA MEL OS.
ZZT ZAL NU EE NV AANG EN AA M

LIED SPEELE W.

Zinſpeelende op de Harp, die het wapen van Ierland is, en het vrouwebeeld op de ſchoot
houdt. Voorts ſtaat op den voorgrond dit opſchrift:
GULIEL M o III ET MAR IAE REGI B Us: HIBERNIA

.

DEVICTA, IN GRATIAM RE
CEPTA. MD CXCI.

AAN WILLEM DEN III EN MARIA KONING EN KO

NINGIN: HE B B EN DE IERLAND VERWONNEN,
EN I N GE NA DE ONTFAN GEN. 1691.

II. Rondom des Konings gelaurierd borſtbeeld, 't gene op het voorſtuk van den tweeden ſtaat,
leeſt men dit randſchrift:

WILHEL M Us III, DE 1 GRAT 1 A ANG L1 AE, SCOT 1 /E,
FRAN c1 AE ET HIBER N1 AE REX,
DEFE Nso R FID E 1.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING
VAN ENGELAND, SCHOTLAND, VRA NK

RTK, EN IERLAND, BESCHERMER
DES GELOOFS.

De blaazende Faam, door vyf vliegende kindertjes geholpen, draagt op het ruggeſtuk zes ſchil
den, waarin zooveel veroverde ſteden verbeeld zyn, evenals daaronder het gevecht by DROGE,
DA; boven dit opſchrift:
RESTITUTORI HIBERNIAE. M DCXCI.

AAN DEN HERSTELLER VAN IERLAND, 1691.
allevan
deeze
voordeelen
tyd nog
twee
denmen
jaarendesbehaald, geenIl krleyne hoope
, inleeſt
van op
hetdewyl
bekomen
veelgrooter
totEn
e gaf,
de dikte

##

ANNORUM GESTA DUORUM

CERNIS, QUID PLURES FACIENT?
HIER ZIET GT SLECHTS DE HELD EN DAAD EN VAN
TWEE JAAREN, WAT ZULLEN DAN MEER
DE RE UTTLE WEREN?

III. Dit verſchillende randſchrift leeſt men, nevens des Konings borſtſtuk, op de eene zyde
van den derden:

III. Deel

-

Aaa aaa a

GU
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GUILIEL MUS MAGNUS.

trum-

WILLEM DE GROOTE.

De Koning ſtaat gelaurierd en in Romeynſch krygsgewaad, met den Chriſten ſtandaard in de
ſlinker hand, op de andere zyde, en geeft aan 't knielende Ierland , tot een teken der verleende
genade, zyne rechterhand te kuſſen, onder dit opwekkende randſchrift:
HIBER NIA SURGE.
STAA OP MERLAND.

En dewyl dees penning op laſt van den Deventerſchen Muntmeeſter Peter Sluysken is gemaakt,
en door hem aan de Magiſtraatsleden, om tot zyn geluk der zelver gunſt te winnen, omgedeeld ge
worden, leeſt men nog op den voorgrond dit opſchrift:
DAVEN T R1AE FE L1 c1T ER F1 E R1 CURAvi T L1B ER AL1T As
Mo NET A R11. CIO I O CLXXXXI.
DOOR DES MUNTMEESTERS MILD HE YD GELUK

KIGLTK TE DEVENTER GEMAAKT. 1691.

Eyndelyk ziet men de dikte des pennings met dit omſchrift beſtempeld :
SPONSOR SECURITATIS PUBLICAE.

De BoRG DER GEMEENE VE rLIGHErd.
-

-- IERLAND REIMEI- EN FI
AARHEHCWLES YERSLOEG DEN HEFA
BARCN CINCKEIT IBYYGEN DOEL
-

UNDER KONING WILIAMSvGET.

IV. Beyde de borſtbeelden van den Koning en de Koningin verſieren, binnen deeze tytels, de
voorzyde van den vierden:
GULIEL Mus ET MARIA, DE 1 GRAT 1 A MAGN.AE BRIT ANN1 AE,

FRAN c1 E, ET H1 a ER NIAE REX ET REG1 NA.
WILLEM EN MARIA, DOOR GODS GE NA DE KO
NING EN KONINGIN VAN GROOT BRITTAN

j E, VRANKRTK, EN IERLAND.

Boven eenen Leeuw en eene Leeuwin, die eene Ierſche koe onder hunne klaauwen hebben,
leeſt men op de tegenzyde, en onder de Ierſche Harp, dit Nederduytſche vierlingdicht:
*

IERLAND REBEL EN FIER:

-

MAAR HERCULES VERSLOEG DEN IER.
BARON G IN CKEL 'T BUYG EN DOET,
ONDER KONING WILLIAMS VOET.
MDCXCI.
V. De

H IS TO R I P EN N IN GE N.
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V. De laatſte, die weder Koning Willems borſtbeeld op het voorſtuk voert, heeft in des zelfs 169t.
rand deeze tytels:

-

GUIL IEL MUS III, D E1 GRAT 1 A MAGN.AE BRITAN NIAE,
FRAN c1 AE, ET HIBER N1 AE REX.

WILLEM DE III, DOOR GODS GE NA DE KONING
VAN GROOT BRITTANj E, VRAN KRTK,
EN IER LA NVD.

Op het ruggeſtuk ziet men het Ierſche en Engelſche Lemmerik, door Koning Willems ben
den gebombardeerd, onder dit byſchrift:
LIMMER ICA AN GL o-HIBER NA.

w

HET ENGELSC HE EN IERSCHE LEMMERIK.

Ter wederzyden van eenen Oranjeboom, waaraan het wapenſchild van Grootbrittanje gehecht
is, knielen voorwaart twee Vrouwen, verbeeldende, door het nevensleggende Kruys en Anker,
het Geloof en de Hoope. Het om- en opſchrift is van deezen inhoud:
BONA CAUSA TRIUMPHAT,
VICTA REBELLION E.
DE WED ERS PAN NIG EN O VERWONNEN Z YND E
ZEE GE PRAALT DE GO E DE ZAAK.

De Hoofdbevelhebber van Ginkel, uyt
een oud adelyk Gelderſch , of,gelyk ande
ren willen, Uytrechtſch geſlacht geſproo
ten, deed den elfden van Slagtmaand ,
mids hy thans op zoo voorſpoedige wyze
den Ierſchen oorlog tot een goed eynde ge
bragt had, verzeld met den Heere van
's Graavenmoer, en verſcheydene andere
perſoonen van aanzien, op eene zeege
praalende wyze zyne ſtaatlyke intreede te
(1) Europ. Dublin, (1) naadat hy door de ruytery, en
ligtgewapende paarden, midsgaders door de

lyke wyze onthaald wierden. Boven des
ſt
l
h
ioe
laatſtgemelden
hoofd (2) zag men eenige
jaarſchriften en dichtregels met goude en

(2) Eurbp,

zilvere letteren geſteld, welke eensdeels

#t res,

###r
. deel ,

hem over de bekoome overwinningen be
groetten, en een lang leeven toewenſchten,

andersdeels betuygden, dat hy door 't be
dwingen der Ieren reeds grooten lof genoe
behaald had, doch dat, zoo hy de Franſche

Leliën insgelyks konde fnuyken, zyne
bereyds alom geroemde naam nog hooger
door aller tongen ſtondt verheeven te wor

Lords Opperrechters, en den voortreffe den. Op den maaltyd volgde ter verluſti
lykſten Adel op de grenzen was ontfangen. ging eene mom- of danſery, en op deeze
By 't inryden der ſtad, wierdt hy ſtraks het aanſteeken van een konſtig vuurwerk,
door den Hoofdſchout en de Aldermans

tot ſlot des vreugdemaals. Den vieren
verwelkomd, en tuſſchen de in de wape twintigſten der volgende maand ſedert te
nen gekome bezetting, welke langs de Londen gekomen, had hy's daags daaraan
Europ.
ſtraaten geſchaard ſtondt, onder 't geſtaa de eer van (3) beyde hunne Majeſteytente (3)
#f
dig loſſen van 't geſchut en luyden der klok Kenzington te begroeten: welke hem niet IV. deel,

ken naar 't ſlot geleyd, alwaar hem we alleen met de uyterſte betuyginge van Pag i44
gens de bevochte zeegepalmen geluk # hoogachting ontſingen, maarook behaag
wenſcht, en hy wegens de daardoor be de het ſedert den Koning, in den aanvang
zorgde ruſt des Ryks op eene naadrukke des volgenden jaars, hem tot Baron van
ke wyze begroet wierdt. Den eenen Ginkel en Graaf van Athlone en Agrim te
twintigſten der zelfde maand was in die verheffen, om ieder aldus, op 't hooren
ſtad een prachtige maaltyd aangericht , dier eertytelen, altyd aan zyne aldaar ver
waarop de Heeren Opperrechters, de Ge richte Heldendaaden te doen gedenken.
4) Europa
magtigde Landvoogden, de Magiſtraat der Het (4) Parlement voegde daarbyeene ver #
erKur,
ſtad, de voornaamſte Bevelhebbers van 't

eering van vierduyzend ponden Sterlings,3 I. deel,

leger, en veel andere perſoonen van den geevende zoo het dwingen van Ierland, als 1692. pag;
eerſten rang, benevens den Hoogbevel het bekomen dier nieuwe tytelen, aanley- ***
hebbcr Ginkel genood, en op eene Vorſt ding,dat dees penning totzyne eer gemunt is.
A aa aaa a 2

Rond
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aan-e

#n zyn geharnaſt borſtbeeld,

leeſt men deeze zyne nieuwe tytels, in den rand van 't

VOOTItUK :

GOD ARD Us, EQ U Es ELEPHANT 1s; COM Es ATHLONAE ;
BA Ro G IN KEL ; ETC: G EN ERAL 1s
R E GIs BRITAN N 1 AE.

GODA RD, RID DER VAN DEN ELE FANT, GRAAF VAN
ATHLON E; BAAN DER HE ER VAN G IN KEL; E NZ:

OPPER LEG ERHOOFD DES KONINGS

VAN BRITTANj E.
Het ruggeſtuk verbeeldt Ierland in de gedaante eener zittende Vrouwe, met eene torenkroon op
't hoofd. In de eene hand houdt het afgeſchudde juk der dienſtbaarheyd, en in de andere den Hoed

der bevochte Vryheyd. Boven deeze verbeelding vliegt een Arend Jupyns vogel met den blixem
in zyne klaauwen, waarop dit randſchrift zinſpeelt:
JOVIS UND IQUE FULMINA PORTAT.
DE BLIXEMS VAN JUPITER VOERT Hr ALO M.

Het is zeker, dat met den Adelaar de Baron van Ginkel, en met de blixemſchichten de krygs
wapenen van Koning Willem betekend worden, als waardoor Ierland, den dertienden van Wyn
maand by't ſluyten van 't Verdrag van Lemmerik, eyndelyk verloſt was, volgens dit ondergeſtel
de opſchrift:
HIBERNIA LIBERAT A: 13 OCT oB R1s, 1691.
IERLAND VERLOST: DE N 13 VAN

WYN MAAND, 1691.

Dusdaanig was het eynde van den Ier- heen door hunne geleende hulp daar

ſchen kryg, waardoor Koning Willem in |toe gebragt hadden, nu ook op zyne
't vreedige bezit der drie Britſche Ryken, | beurt weder te onderſteunen : 't welke
en te gelyk in ſtaat geraakte, om de Ver- | het voorwerp des volgenden Deels zal
eenigde Geweſten, zooals zy hem voor- | weezen.

Eynde des derden Deels.

B L A D W Y Z E R
Der Zinſpreuken en Opſchriften, voornamelyk, die op de ruggeſtukken
gevonden worden.
A.

Aſſerto Rheno. 449.
Aſſiduitas. 66.

Carolo Ludovico &c. 384.
A Chriſtiano V. miſſum Wilhelmo III.

auxilium &c. 46o.

A coelo eſt, quae dat Pacem &c. 271.
A Domino h. f. &c. 164.

A Domino veniens populis Pax laeta refulget.
25'o.

A Domino venit Pax & Victoria laeta. 137.

Atavum pro libertate fideque. 374.
Auguſti zo. anno 1672. 91.
Avitae virtutis memor. 1 14.
Aurea florigeris &c. 413.
Aurea Pax, potius tibi &c. 261.
Aurea poma mixta roſis. 4c9.

Auſpic. Caeſ. Auxil. Brand. &c. 346.
Auſpiciis duêtuque ſuo ter victor in anno. 2 12.
Aut Rex aut nihil. 394.426.
Auxilium & tutela. 167.

AJehova factum eſt hoc. 26o.
A Jehova hoc factum &c. 76.
A Militari ad Regiam. 325.
A Rheno ad Albim pulſo Brandenbur. El. 1 16.
A Sereniſſimis Serenitas reducta. 345.
ATyrannide Gall. liberatae. 452.
Abſens vincit. 545.
Accidit in puncto &c. 284.
Ad Dominum Patriamque redit. 2oo.
Ad Floriacum. 485.

Belegeringe voor Groningen. 1o9.

Addita imperio Gallico provincia. 144.

Bona cauſa triumphat victa rebellione. 555.

AEre perennius. 395.
AEternae mem. exped. Princ. Aur. Batav. &c.

Bono redit omini Bonna. 452.
Brevi lucidior fulgebit. 353.
Britannia a duplici arbitrar. &c. 406.
Britan. liber. &c. 417.
Britan, ontroert met gewelt enz. 38o.
Bruxella Septenaria &c. 319.

378.
AEternae memoriae Sacrum viri nobiliſſ. &c.
297.

AEternum coronata manebunt. 318.
Aldinarda capta. 1667. 1o.
Aldinarda obſid. liberata. 154.
Alis, non armis. 479.
Alis non armis vincit Liberator. 4oz.
Alimenta Meſſanae. 184.
All heads muſt come to the cold tomb. 322.
Allon, mon Prince &#c. 393.
Almae matri Trajectenſi Reip. Galli &c. 355.

Alter enſis Turcarum clade inſignis &c. 49o.
Ambitio maleſuada ruit. 33o.
Amicus Plato &c. 3o9.

Amicus Turca, amici Algerini &c. 434.
Amor Batavae Gentis &c. 426.
Amor Ludovici &c. 9.

Amſtela redux. 472. 478.
Anderen ten voorbeeld, de dankbaarheyd loond enz.
225.

Anima Regni juſtitia. 32 1.
Animis audacibus implet. 44.
Animos jungit legeſque tuctur. 473.
Anno Novi Domini primo. 432.
Anno 1672. Groninga &c. 1oo.
Anno 1672. Groningen belegert enz. 98.
Annorum geſta duorum &c. 55 3.
Annus feliciter clauſus &c. 235.
Apparuit & diſſipavit. 493.
Aras & Sceptra tuemur. 329.
Arbitrium recup. 2o3.
Arcis Palatinae haec Imago eſt. &c. 384.

B.
Atavia debellata. 68.

Batavia victoriis peragrata. 61.

Batavis ad Martinicam caeſis & fugatis. 156.
Batavis caeſis Cajana recuperata. 199.

C.

C## delabitur alto.

395. 413.

Caeſa cervix &c. 329.
Caeſis captis hoſtium &c, 151.
Caetera luſtrabit. 41 3.
Candide & cordate. 71.
Caput inter nubila. 329.
Caroloregium obſidione liberatum. 1o7.
CaroLVs reX hIſpanIae DVXIt annaM neo
bVrgIae. 464.

Caſtris Batavorum captis & direptis. 1of.
Cede mari Neptune vagis &c. 175.
Cedit majori. 11 1.
Celeritas & Providentia. 239.
Chriſt. V. P. Aug. Fe. P. P. ob Vennersb. &c.
2OZ.

Cimbria renaſcens. 167.
Clemens faederis opus. 21.

Coeverden met ſtormenderhand ingeno. 1 o9. rio.
I II.

Coevoorden ſtormenderhand ingenomen. 1o8.
Cogimur in fulmen. 192.

Colonia Francorum Americana vixtrix. 155.
Col. Traja Bonnaeq. victoria. 45 1.
Comitatu Burgundiae &c. 16.
Compeſcit ignibus ignes. 443.
Concordia Principum. 53 2.

Archiepiſc. Cantuar. Epiſcopi S. Aſaph &c. Concordia res parvae creſcunt. 8o. 82. 13o.
Condat vicapt. ab excid. ſervat. 193.
364.
Aria capta 1676. 197.
Armis jungit amor &c. yo1.
Armis, nominiſq. terrore. 547.
Aſpera nos tenuere diu &c. 438.
Aſpicis hic Albim &c. 345.
Aſſertis legibus &c. 24.
III. Deel.

Congreſſus C. Princ. Hagae. 526.

Conjungunt ſua tela Leo, ſua lilia Gallus.
249.

c#vat utramque.

3 17.

Conſervatori ſuo Valencenna. 227.
Conſervatori ſuo &c. 227.
A

Con

B L A D W Y Z E R.
Digna, quae plures. 427.
Dionantum & Huyonum capta. 179.
Diſcordia res maximae dilabuntur. 308.

Conſilio, armis & induſtria. 337.
Conſilio, Concordia & Fortitudine. 532.
Conteres eos in virga ferrea. 452.

Continuatis triumphis, obdurata in Deum fi
de, &c. 497.
Contra infantem perditionis. 38o.

Diſſipat & reficit. 487.
Diſſipatis Gallis & rebelli. &c. 54o.

Dit 's Prins Willem de III. wiens oorlogs raat,

Contra infractores. 299.

enz. 377.

Conventus foederat. Princip. praeſide, &c. 531.
Corda, velut chordae, &c. 259.
Cornelia Optia, &c. 71.

-

Corn. Trompio,Com. Syll. Eq. ord. eleph. &c.

Diu vivite incolumes &c. 466.
Divus Michaël in porte patronus. 26.
Doe nam my, daar ik vocht enz. 122.
Dola capta 1674. 143.

Dola Sequanorum expugnata. 14.

y 33

C#. Witſen, &c. 71.

Dola Sequanorum iterum capta. 142.
Dolor armat in hoſtes. 3oo.
Domine, ſalva nos. 243.

Coronatione invićti, &c. 414.
Covordia cap. Drent. &c. 1 o9.
Crouned King &#c. 417.
Crouned Queen &#c. 417.
Cum Carolo fauſta es, ſine quo, &c. 27o.
Cura huc traducitur omnis. 5 32.
Curatores Academiae Groningae, &c. 1oz.
Curtracum & Dixmuda capta. 3o 1.

Domine, ſalva ſervos tuos, qui invocant te.
243.

-

Dominus liberabit. 334.
Door de Heeren Reeders enz. 225.
Door Godt, en 't beleyt van zyn Excellen. Raben
haubt enz. 12o.
1

D.

F. A. Rege recepto. 528. .
.
• Da nobis Pacem in diebus noſtris. 308.
Das Churfurſtliche enz. 385.
Das gros fas zu Heidelberg enz. 384.
Das ſol dir ein ewiger bund enz. 388.
Dat hy op de golven triumphere. 377.
Datum eſt ei os, &c. 354.
Davent. F. F. cur. L. M. &c. 554.
D'Amſterdamſche Burgery, enz. 73.
De Belegeringe der Stadt Naarden, enz. 124.
De Belegering en 't inneemen van Naarden. 124.
De Belegring en 't innem. van de ſtercke Stad Gra

-

i

De Germ. ad Rhenof ad Kinzam, &c. 258.
De Germanis tertio , pugna ad Einshemium.
-

De Germanis III. ultra Rhenum pulſis, &c.
268.

De Graaf verov. den 25. Ott. &#c. 16o.
De Krygsdeugd eer dit beeld enz. 1o4.
De nihilo nihil fit nec dicitur. 309.

i

Dum ſuperbit impius, incenditur pauper. 435.
Dunquerca munita & ampliata. 43.
Durabit amoris Pax &c. 291.
Durch Limmericks beliegen enz. 551.
Dus moet men juycken enz. 122.

Dux Zel à Rege torque don. 539.
Dux Sab. cum Foed, profligatus. 504.
E.

E# manus Abſalom. 432.

ve, enz. 16o.

De Bevalligheiyt is bedroch, &#c. 34.
De gedagtenis van de munte van Amſterdam. 82.
148.

Door vyands maght, en paaps geweld enz. 63.
Dormiendo vigilo. 161.
Duacum captum. 8.
Dubiis praelata triumphis. 317.
Dulcius vivimus 25 3.

Ecquis curſum infectit? 18.
Ejicit Jakobum, reſtituit Hiberniam. 493.
Ejicit indignum. 394.
Elige. 313.
Emanuel. 392.
Equo nunquam tu crede Britanne. 37o.
Erobrung von Maarſtrandt. 214.

Et regnare pares & mire inter ſe amare. 549.
Et vulnera & invia ſpernit. 493.
Etiam venio cito &c. 35 3.

De Sequanis iterum. 144.

Ex alto naſcitur ordo. 26o.

De Stad Graaf gewonnen, enz. 159.

Ex aquilae monitis &c. 345.
Ex martyriis palmae. 334.
Ex ungue leonem. 125.
Excellentiſſimae Princip. &c. 423.

De Vader won de ſlag, enz. 122.

Dec. & cap. Leod. ſede vacante. 359.

Dei O. M. munere virtute ac conſilio &c. 127.
Dei virtute, Procerum &c. 1co.
Deleta hoſtium claſſe. 189.

Denk Teutſchland an den Fridenbruch. 388.
Deo Indice. 416.

Deo ſuo jubilanti munifica. 38.
Deo vindice, juſtitia comite. 38o.
Depromens in propugnaculum theſauros ſer
VO. 45.

Der Ster droht boeſe ſachen enz. 295.

Excell. Domin. Inach. Mel. &c. 29.

Exercitus redux. 171.
Exoptata omnibus adeſt. 28o.
Expeditio Batavica. 54.
Expeditio Belgica. 1667. 6.

Exped. Britan, conſil. & armis adjuta. 375.
Expeditio Gandav. 239.

Expeditio Navalis pro libertate Angliae. 38o.
Expulſis Gal. & rebell. &c. 499.

Des Cométen érſte erſcheinung enz. 295.
Deſcende, ut aſcendas. 338.
Deſcendit Olympo. 317.

D# hoſtium claſſe, duce interempto &c.
I 65.

Dicent poſteris. 208.
Die hulft durch trev enz. 388.

Die tot nocteq in ſchap. fluct. &c. 512, 524.
Dies Salutis. 2o8.

F.

Acile rumpitur. 2o4. 2oy.
Facit haec miracula ludens. 4o.
Fauſta dies Regi &c. 467.
Fecit magna qui potens eſt. 469.
Fecit Pacem ſuper terram. 263.
Felicitas publica. 368.
Fer

D ER ZINSPREUKEN EN OPS CHRIFTEN,
Ferre recuſat. 346.
Guil. Ep. Sancti Aſap. &c. 363.
Ferro & auro. 313.

Guil. Sancroft &c. 363.

Fiat Pax in virtute tua. 22o.
H.

Firmata Neomagi Pax. 275.
Flandria. Oſtendae. 46.
Focos ſGrvavit & aras. 499.

H# favor regius auxit.

14o.
Hacc, Germane, tibi &c. 435.
Haec libertatis ergo. 114.

Foecundam vetuit &c. 5o2.

Foedera junxit amor. 289.
Foederati Principes conſilia &c. 532.

Haec ſumma dies. 409.

For the religi and tibertis, 379.

Haec ſunt noſter amor. 449.
Hagenoa obſidione liberata. 173.
Hanc extollit, illam &c. 378.
Hanc tuemur, hac nitimur. 417.
Hamburgi obſidio irrita. 345.

Fortior his ſignis. 238.
Fortem vis fortior urget. 405.
Fortuna Manens. 144.
Fortuna Redux. 446.

Fortunae Reduci ex voto. 438.
Frangit tumidos, ſternitque rebelles. 585.
Fratribus fidei Sabaudis. 334.

Hanc obſ & lib. 346.
Helſingburg. 2o3, 206.
Hen. Cath. Princ. Auriaca. 292.

Freti Gallici decus & ſecuritas. 42.
Frid. Wilh. J. G. Mar. Br. &c. 165.
Fridericus Wilhelmus, Elector Brand. &c.
I64.

Herculeus labor. 17.
Hibernia. 49o.

Hibernia reſtituta. 5o1.
Hibernia libera. 556.
Hib. pacata. 549.

Fromage d' Hollande. 126.
Fugit ex Hibernia &c. 498.
Fulcra non minima. 304.
Fulta tribus metuenda corona. 366.

Fuſo hoſtium equitatu ad foſſam Brugenſem.

Hibernia ſurge. 554.
Hibernis Galliſq. devictis pugna &c. 542.
Hibernis ſubjectis Galliſque fugatis. 544.
Hic armis maximus, ille toga. 88.
Hic Heroum honos. 523.

I 3.

Hic tranſit invia virtus. 2o1.
G.

Hier toond de kunſt door Smeltzings hand enz. 3o.

Allia ſupplex viro immortali. 434.

Hinc hoſtes debello. 149.
Hinc vigor, inde robur. 23.

Gallo-Batava Pax. 25o.

His reſtauratur flammis , non perditur Orbis.

Gall & rebel. ſtrages &c. 545. .
Galloway, rebellium & Gallorum &c. 546.
Gallus protector. 263.

Ganda vovet Regi, Reges, Comiteſque, Du

#

Hiſp. rogantibus remiſa &c. 319.

ceſque. 467.

Gandavo capto &c. 241.
Gedachtenis van 't Vreébeſluyt enz. 25o.
Gedagtenis van de E. Heer Balthaſar Bort enz.

Hoc floret in horto. 417.
Hoc pretium virtutis habe. 538.
Hoc ſolo vindice tuta. 272.
Hoc vindice ſtamus. 1 o4.

307.

Gedagtenis van Jonkh. Jan Paulsz. Van Gelder
6712..

467.

His vici & regno. 347.
Hiſpan. ad fretum Sicul. devićtis. 184.
& Batavis ad Panormum devićtis. 189.

I 2 2.

Hoe draayt des werelds lot ? enz. 91.
Hoe ydel wort de muys enz. yo.

Geeft ons vreede, Heere in onze dagen. 8o.
Gelukkigh Holland. 432.

Hony ſoit, qui bon y penſe, 52.76, 393.419.
Honor & decus patriae. 178.

Germ. Hiſp. Bataviſq. cruento praelio devićtis,

Horrea & Armamentaria ubique conſtituta. 97.

pugna ad Senef. 15 3.
Germanis iterum fuſis ad Nicrum. 147.
Germini quod Auriaco &c. 76. 15o.
Giganteos ſic fulminat auſus &c. 537.
Gloria & felicitas novi ſeculi. 5 3o.

Hoſte vidente & perterrito Buchemium capta.
194.

Gloriae Auguſtae invicti Regis Reſt. Belg. &c.
52 3.

Godt wil dit ſchip bewaeren van der noot. 243.
Graecia devictam &c. 84.
Groeninga, urbs Friſiae &c. 1o9.
Groninga a Colonienſi &c. 1 oo.
Groningen conſtant enz. 99.
Gron, is bele. enz. 99.

Groningen is belegert enz. 1 o8.
Gron is beleg door den Biſ enz. 1 1o.
Groningen van de Biſſchoppen enz. 99.

Acobus Golius &c. 2.
Jacobus II. Dei Gratia Mag. Br. Fra. &c.
62.

va

Guil. Henr. d G. Princeps Arauſionenſis. 343.
gVILIeLM. &c. 41 2.
Gulielmus Rex defendor of the faith. 43o.

Guilh. III. D. G. Prin. Aur. Hol. & Weſt. Gu.
Guilelmus III: Liberator florens &c. 537.

I.

heet: fi Rex fugitivus. 396.

Guil. Naſ in Torbay Brit. 379.
Guillelmo III. Sacrum. 526.

2 36.

Hoſtes ad Pacem adacti, Ypris capt. 242.
Hoſtes inter tamen Arca triumphat. 494.
Hoſtibus enſe minans &c 355.
Hunc ſanguinem libo Deo liberatori. 328.
Hunc dies vidit&c. 265.

Jam mihi Roma minax fiſtula dulce canit. 374.
Jam placidum ſonitura melos. 553.
Idololatria, ſervitute &c. 41 1.
j” en ay la clef. 293.
Ignibus ictus congeminat. 224.
Il ne ſait ou aller. 127.
Illas fugat, recreat iſtas. 367.
Ille crucem, hic diadema tulit. 432.
Illic fatigor, hic requieſco. 297.
Illuſtriſſimi Fratres &c. 9o.
A 2.

Ima
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Imaginem vides Palatini cadi &c. 384.

W

Impares uni, 544.
Imp. Gallic. 458.

Imperium Maris aſſertum. 485.
In adverſís conſtantia vincit. 217.

Z : E

R.

Lewia noctu capta &c. 245.
Liberal. Reg. in eruditos. 53o.
Liberata Hibernia. 493.

Libertas conſcientiae hoc monili ornata. 361.

In foedere quintus. 372.
In grati. recep. 344.

Libert. Conſ. ſine &c. 37o.
Libertas Pacis ſoboles &c. 249.
Limmerica Anglo Hiberna. 555.

In locum Regis Princeps Auriac. &c. 403.

Limr. capt. Hib. ſubact. &c. 55 1.

In memoriam obſidionis, & liberationis Gro
ningae &c. 1o2.

Lite perit Regnum. 1 33.
Luce reſurgo nova. 238.
Lucemburgum captum. 31o. 31 1.
Lucet. 349.

In weelden ziet toe enz. 89.

In 't beeltnis, dat hier ſtaat enz. 129.
Inte, Domine, ſperavi. 465.
n

Y

-

-

Ludovica D. G. Mar. &c. 3.

Intuitione Relig. Proteſt 381.414.
Inauguratis Majeſtatibus &c. 417.
Incendit, quacunque incedit. 443.

Ludovico XIV. obſervatam , vićtis Scquanis,
provinciam, 145.
Lud. M. XIV. dit. Legat. immunita &c. 459.

Incenſa Batavorum claſſe. 222.

Ludovico Magno, qui, Batavis debellatis &c.

Incenſa Batavorum claſſe Tabago. 222.
Incolumitas publica. 35 1.
Indignus Regia ira. 425.

Ludovico vićtore & Pacis datore. 25 3.

Induciae. 325.

276.

Ludovic Magnus, in Germania barbarus &c.
46 I.

Induciae ad xx. annos datae. 325.326.
Inducias interrumpentibus &c. 387.
Infantemquevident apporrectumque draconem.

Ludovicus Magnus Orbis Pacificator 278.
Ludovicus Magnus, Rex Chriſtianiſſimus, ra
ro moderationis exemplo &c. 277.

Ludovicus XIIII. oppreſſor decrepitus, unam

37o.

Infantes Mari-Anna dabit, quod Ganda preca

ſic occupat urbem. 537.

tur. 465.
M.

Infer. Rhenus liber. 454.
Infidelis Allobrox profligatus. 5o4.
Ingentes animo dignas Jove concipit iras. 53 1.
Inſtant operi belliſque. 39.

M

Inſtauratio ſeculi felicis. 127.
Inſula capta. 1667. 12.

Magnis interdum parva nocent. 398.

Brit. exp. nav. Bat. lib. reſt, aſſerta. 393.
•

41 I.

Magno R. Guilelmo &c. 52 1.

Integer vitae, ſceleriſque purus. 88.
Invictiſſimus Guillelmus Mag. 379.429.

M. R. Guilielmo III. victori L. P. Reduci &c.

Invincibili Heroi, Libertatis &c. 423.
jo. Davit. Zweerts enz. 122.
Iö triumphe. 5 16.528.
Joan de Wit, Penſionaris enz. 91.

Is tua recipit, non rapit imperium. 379.

M. Wilh. P. Aur. M. Britann. Tyrann. 432.
MagnVs reXCaroLVs eVropae VInDeX.465.
Majus par nobile ſceptris. 41 1.
Malleus eſt duplex &c. 297.
Maria Ang. II. nomine, virtute I. 427.
Maria, Britann. D. G. Princeps. 343.
Maria D. G. Aur. Prin. nat. de Jork. 236.
Maria D. G. M. Brit. Fran. & Hib. Regina Fi
dei Defenſatrix &c. 429.43o.

Iſt &5 was groſs von maſ. enz. 385.

Maria Ludovica &c. 289.

Ite, miſſa eſt. 416.
Junctim. 416.
Jure & tempore. 96.
Jure Regni vindicato. 409.
Jus Auguſtae Conjugis vindicatum. 6.
Juſſit quieſcere. 325.

Maria Luiza &c. 288.

Johannes, Baro de Reede enz. 131.
Jovis undique fulmina portat. 556.
Irradiante Deo, dabit haec conjunctio fructus.
466.

Juſtus Vondelius &c. 283.
K.

529.

Maria II. nomine, virtute I. 427.
Maria II. Dei Gratia &c. 43o.
Marie, Ducheſſe de Simmeren &#c. 356.
Mars Hymenaei vindex. 1o.
Mars jus negatum repetens. 3o 1.
Mars Pacis vindex. 247.
Mars ultor foederum violatorum. 48o.
Matura re huc rediit. 514.

Maturate fugam &c. 484.

K## Charles the ſecond &#c. 333.
Konradus Beuningius ſextum Conſul. zo.

Meliorem lapſa locavit. 41o.
Memento mori. 3o5.

Mem. II. diſp. Car. II. Hiſp. Mon & Mar. An.
L.

LÉ Flandre ſubjuguee. 241.
Labor omnia vincit 669. 47o.
Laetitia nocturna &c. 527.

Laetitia Temporum. 28o.
's Lands oudſte en grootſte Poëet. 283.
Lang leve de Prins van Orange. 52.
Le repos ſuit la victoire. 326.

Leo Belgicus minatur Soli &c. 379.
Les armes & l'ordre &#c. 393.

El. Pa. f. &c. 466.
Mens agitat molem &c. 88.
Mens pia, mens ſummo &c. 438.

Merſa & fugata Anglorum & Batavorum Claſ
ſe &c. 484.
Metus finium ſublatus, 231.
Meus & mihi vicit Iaſon. 17.

Mihi imperium pelagi. 58f.
Minerva victrix Friburgo Briſgojae capto. 234.
Minor eſt non omnibus una. 3o2.
Moguntia recepta. 446.

Leydam tuetur, hoſtes qui pluviis premit. 1 13 . | Moguntiacum, Gallorum fraude &c. 445.448.
Me.

------ --------

D ER ZINSPREUKEN EN OPS CHRIFTEN,
Mo. Arg. pro conf. Bel. Traj. 13o.

Orſovia, Rhimberga &c. 55.

Moneta nova Cap. Leod. ſede vacante. 356.
Moneta nova Campiscuſa. 133.
Moneta reſtaurata. 335.

P.

Monſtris dant funera cunae. 366.

P P. P. P. p. &c. 344.

Monumentum incendiariae crudelitatis&c.436.

Pacatori Orbis. 279.
Pacatus Solis virtutibus Orbis. 276.
Pace data &c. 294.

Moſae Trajectum. &c. 1 19.
N.

Aaſt God, ſy eer enz. 99.
Navigatio. 3o3.
Ne pateam pateo. 45.
Ne quiſq. ſibi ſumat honorem &c. 456.
Ne totus abſumatur. 408.
Nec Cerberus, nec Kakus. 448.

Nec lex eſt juſtior ulla. 395.
Nec ſorte, nec ferro. 77.
Nec timet, nec provocat. 35o.
Neceſſitas altera. 64.
Neceſſitati ne Dii quidem &c. 459.
Nemo me impune laceſſit. 324.
Neomagi Gallia cum Belgio &c. 249.
Neomagi Pax facta. 275.
Neptuno id frenum Carolus appoſuit. 46.
Nil cura, nilve civium pius labor. 1 12.

Niſi tu, quis temperet ignis? 491.
Nobile par fratrum &c. 89.
Non aquilis leve texit opus. 334.
Non eſt majoribus inpar. 215.
Non haec ſine Numine Divum. 551.
Non lauri mille tuentur. 171.
Non iétu humano &c. 396.
Non Mars, non alter Ulyſſes. 9.
Non me tam abjecta morantur. 477.
Non niſi victor. 415.
Non omnia terrentia nocent. 345.
Non patitur ſuppoſititios. 409.423.
Non ſemper Lilia florent. 445.

Non telis, primis Belgi &c. 48.
Novatela miniſtrat. 534.
Nulla eſt mora. 141.
Numentua vota ſecundet. 449.
Numero, non jure, valebat. 432.
Numinis auſpiciis felici ſub regimine&c. 2o8.
Nummus obſeſſae Urbis &c. 1 14.
Nunc redeunt animis &c. 88.

Pace in leges ſuas compoſita Neomagi&c. 246,
Pace in leges ſuas confecta. 246.
Pace inter Leopold. I. Rom. &c. 261,
Pace populis ſuis &c. 21.
Pacem veniamque daturus. 218.
Pacis ſoboliſque propagQ. 29 1.

Pactis contra Galliam Regibus &c. 474.
Paix a toutes nations. 28o.

Par & inpar. 294.
Parcere ſubjectis & debellare &c.

549.

Parta tuendo, reſtituendo. 236.]

Parum ſucceſfit, feciſedulo.

329.

Pater, principium ſap. &c. 97.

Patriae decus Angliae praeſidium. 419.
Pauci dignoſcere &c. 5o.
Pax & Juſtitia. 261.

Pax optima rerum. Noviomagi. a. 1678. 2 ft,
Pax pronuba. 287.
Pax Septentrionis. 269.
Pax triumphis praelata &c. 22.

Pecunia, vi, vel aſtu: 387.
Pedibus timor addidit alas. 498.

Perfoſſus Dominus tercentis jubilat annis. 38.
Perfugium Regibus.

399.

Perruptis Bataviae clauſtris. 6o.

Petrus a Schooten &c. 284.

Philipsburgum captum Ludovico Audace. 388.
P. A. Guilelmo III. Brit. &c. 518.
P. F. J. Guilelmo III. Triump &c. 523.
Plantavit ubique feracem. 497.
Plures impares uni, 544.
Poena comes ſceleris. 4oy.

Poſt fugam Regis &c 4o4.

Poſt peracta vitae xv. Senatoriae &c. 341.
Poſt xIv. annorum taedia &c.

-

Praelium inter claſſes Chriſt. V. & Car.&c. 209,

Praeſagium Arauſionenſe &c, 416.
Praevia Victoria. 54.

-

Preſlis auxilio. 39o.

Preſlis ſuccurrere fas eſt. 39o. 447.
O.

Pretiumque & cauſſa laboris. 438.

Primas dat Caeſaris inſula lauros. 44o.
Dea certe. 325.
O Licht vol geeſt enz. 187.
Ob Caroloregium iterum obſidione liberatum.
2 33.
Ob

#lier M. Brit. Princ. &c. 368.
Ob natum Walliae Principem &c. 367.
Ob Princ. redit. in Holl. 5 14.

Ob Regem , Reginam & Principem Magnae
Britanniae ſervatos. 4oo.

Princeps Auriac. ingreditur Londinum. 4o2.
Principi Patriaeque. 419.

Pro glandibus aurea poma. 4o3.
Pro monetarum decore &c. 337.
Pro patria. 85,

Pro Religione & Libertate mori, vivere eſt,
497.

Probis honori, infamiaeque malis. 364.
Prolati ad Moſam Imp. Securitas. 179.

Ob reſt. Princ. ſalut. &c. 35 1.

Promiſſi conſtantia. 25.

Ob ſubditos ſervatos. 165.

Propugnaculum patriae dat nobis. 5.

Ob Suecum & Holſatum armorum &c. 268.

Proſequendo. 256.

Ob ſuſceptum imperium &c. 138.
Occidit ad Rhenum &c. 249.

Providentia victrix. 97.

Oct. D. D'Ar P. d. Barb. 18o.

ProvinciaSequanorum Hiſpanis reddita. 25.

Omnia orta occidunt. 322.
Oppugnabit Dominus oppugnatores meos. z13.

Pugna ad Bevis &c. 484.
Pugna ad Caſſel. 229.
Pugna ad Fanum S. Dyoniſii. 247.

Optimo Regi Chriſtiano V. 167. Orbataluce, lucidum obſervat. 4oo.
oriatVr eXte Infans &c. 465.
III. Deel.

Proſpice dum proſpera. 275.

Pugna ad Fleuri die &c. 5o5.

Pugna ad Seneffam. 152.
B

Pug

B L
Pugna ad Zintzeimium. 146.

A

D

W

Y

Z

E

S.

Pugnando. 122. 186.
Pugnantis comes Caroli &c. 213.
Pulchrum ulciſcier avos. 169.

Pulſis ad Moſam Batavis, Traject. Liberat. 198.
Q.
XL. Urbis dieb. xxii. captae. 62.
Quaeſtor toties, totieſque Senator. 32o.
Quam atrocia geſta per Turcas! &c. 435.
Quantum diſcriminishic eſt. 472.478.
Quantum mutatus abillo. 469.
Quas condidit, eruit arces. 1 18.

R.

S# in provinciam redacta.

507.

Sabaudia ſubacta. yo6.

Saeviſſima bella ligavit. 218.
S. Lambertus Patronus Leodienſis. 356.
Salvo Guil. ex mari &c. 521.

Salvum fac populum tuum Domine. 337.
Salus Provinciarum. 454.

Salus populorum concordia. 47.

Sal. Reg, Fel. Pub. Leges Angliae 41o.
Seipſiſſimo. 458.

Quatuor ex uno. 495.

Securitas Britanniae reſtituta. 413.
Securitas & Salus publica &c. 167.

Quem dat, ſervabit honorem. 162. 163.

Securitas Galliarum. 28o.

Quem dies vidit &c. 265.
Qui, me vivente, laceſſas Pirithoum &c. 441.
Qui ſemper fortis tandem felix. 423.
Quicquid debebant Campi &c. 134.
Quid me verberas. 334.

Securitas Provinciarum. 31o. 311.
Securos ſic tractat Gallus amicos. 388.
Semper tibi pendeat hamus. 339.
Sempiterno honori ſtudioſi militis. 84.

Sequani iterum ſubacti. 145.

Quid memorem infandas &c. yo8.
Quid metuas? Caeſarem vehis. 5 12.524.528.
Quis contra nos. 93.
Quis ſeparabit? 249.

Sequanorum Provincia &c. 16.
Servandum ſervatus. 5 12.524.

Quis ſimilis Beſtiae. 354.

Sic Codani turbas conciliaſſe juvat. zo9.

Quores &c. 183.

Sic ergo triumphat bellum. 346.
Sic, face reſtincta &c. 259.
Sic inſita florent. 279.
Sic Libertatem Religionemq. &c. 4oy.
Sic non haeredes deërunt. 369.

Quores cunque cadunt, ſemper Linea recta. 36.
Quod bello ab Hiſpanis laceſſitus &c. 325.
Quodlibet licet. 3 12.

Quot tua, Rex ingens, &c. 216.

-

LX. m. Germ. ultra Rhenum pulſa. 17o.
Si fractus illabatur Orbis &c. 363.

Sic omnia rotant. 191.
R.

Eal Hiſpan, val. 49o.
Rebelles & Galli prope Agram Hib. &c.
542 T44

,.

Rebus Archiep. reſtitutis. 452.
Recreo, dum redeo. 5 14.
Redditis Privilegiis. 476.
Redeo, veteres auctura triumfos. 272.
Redivivae Libertati. 476.
Reformatio Angliae. 374.
Reformatione ſalva M. Brit. R. 495.

Refugium Jac. ad Lud. XIV. 394.
Regaliter & Regulariter. 285.
Rege in hoſtes ſigna obvertente. 181.
Regi Arcus Triumphalis aparte poſtica. 5 19.
Reg. Guilelmo & atavis Princ. &c. 518.
Regi Guilhelmo , per glaciem &c. 512. 524.
528.

Sic pridem avulſae &c. 437.
Sic Sol Lunaque in libra. 365.
Sic uno ferit ungue duos. 543.544.
Sit ſumma gloria Deo &c. 1oo.
Sociorum defenſori. 269.
Sociorum liberatori &c. 5 16.
Soli Deo gloria. 381.
Soliman. III. Ludov. XIV. Mezomorto &c.'
72.

s# ad ortum &c.

39o.

Soliſque labores. 65.
Solis opus. 28o.
Solus haec otia facit. 278.
Spe fati melioris alor. 35 z.

Spes & opes hoſtium fractae &c. 24t.
Sponſor ſecuritatis publicae. 554.
Sponte fugit Jacob &c. 396.
Sta Sol. 1 26.
Stetit Sol in medio coeli &c. 18.

Regi reduci. 51o.
Regia, crede mihi, &c. 419.

Straleſundia, favente Numine &c. 256.

Regifugium Jac. ad Lud. XIV. 426.

Sub Fidei, Spei, & Charitatis ſcutis. 341.

Reginae Regenti. 487.
Regit & tegit. 124.
Regno abdicato in Galliam appulit. 398.
Res immoderata cupido eſt. 361.

Sub umbra alarum. 363.

Reſtituendo parta, tuendo. 236.
Reſtituet rem. 133.
Reſtitutori Britanniae. 419.

Sub clypeo, ferro &c. 267.

Superas educit ad auras. 246.
Supra Deum, poſt perniciem. 334.
Supprimo calce faces, belli &c. 273.
Suſcipiant montes &c. 26o.
T.

Reſtitutori Hiberniae. 55 3.
Rex Dux & miles. 8.

Rex victor & locupletator. 1 1.

Rheno Bataviſque ſuperatis. 59.
Roelof Meulenaar, die vyftig jaaren lang enz. 36o.
Roterodamum. 418.

Rugia, Deo autore &c. 255.
Rugia recepta. 254.

T Abagum expugnatum.

223.
Talia relinquas aquilae. 345.
Tamen naſcaturoportet. 37o.
Tandem bona cauſa triumphat. 455.
Te abſente tuebor. 5 1o.
Te ſervatore non ſervimus. 419.

Templ. Pacis. 28o.
Tempus ultionis &c. 448.
Ter
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Ter gedagtenis, dat op de dag enz. 418.

Victoriae celeritas. 15.
Ter gedachtenis van d. ed. Heer Cornelis Speelman Victoriae celeritas incredibilis. 16.
enz. 3O6.

Victoris clementia. 193. 194.

Ter gedachtenis van de H. Generaal Tomas Ernſt Victoris ſpolium. 143.
huyſe. 3of.
Ter gedachteniſe van de goede dienſten &#c. 456.
Ter gedagteniſſe van de munt van Amſterdam. 82.
Terra marique. yoy.
Terras Aſtrea reviſit. 38o.

Terras jubet eſſe quietas. 279.

Victricibus Caeſ & Confoederat. armis finisGer
maniae &c. 445.

Vigilando. 71.

Vincit concordia Fratrum. 53.
Vindicat Imperium &c. 396.
Vires ultra ſortemque ſenectae. 7o. 173.

Terror nominis. 13.

Virtus Gallica. 14 1.

Thadeus de Lantman. 128.

Virtus Ducis fortiſſ. 229.

The gates, of hell &#c. 365.

Virtus & praeſentia Regis. 1 18.

Theſeus Bavaricus. 442.
Virtus & Prudentia Principis. 326.
Virtus Regis invictiſſimi. 1 19.
Tornacum & Curtracum capta. 7.
Tota Europa ſpectante & adverſante, Montes Virtus repulſae neſcia. 169.
Virtute Auguſti. 271.
&c. 5 36.
Twee Witten, eensgezint enz. 9o.
Virtute & Conſtantia. 348.
Traj. ad Moſam &c. 1 18. .
Virtute & Prudentia Principis. 325.
Virtute parata. 26o.
Trajectus in Hiberniam. 477.479.
Tranſitus Rhenus &c. 58.
Virtute parentum. 177.
Tranquillitas orae maritimae &c. 157.
Vis & celeritas. 146.

# exercitus expeditio.

197.
Truncum caput abdidit undis. 78.79.
Tu es Deus, qui facis mirabilia. 38.

Viſmaria expugnata. 169.
Ultimo aditu hoſtibus intercluſo. 31o.
Ultor Regum. 68.

Tuentur. 391.

Una mente & ſorte. 9o.

Tutela Belgii expeditio. 482.

Unam petii a Domino &c. 27.

Tuti, quos ſervat. 439.

Unita virtus. 1 o 1.

V.

An Gelder, 's Zeevoogs zoon enz. 122.

Velox ire viam ulterius. 2 15.
Velut inter ignes Luna minores. 425.
Veni, vidi, vici. 16.

Unus Deus, Sol, una fides, veritas &c. 26o.
Unus pugnando reſtituet rem. 519. 526.
Unus tergeminum. 182.

Volitabit fama per orbem. 254.
Von der Rom. Kai. Mait. und des & fc. 196.

Upon this rock-have &#c. 365.

Urbes IV. ſimul expugnatae. 55.
Venti diſcedite , navigat una Pax & Amor. Urb. XL. cap. 68. .
29O.
Urbs floret Bruxella per undam. 176.
Verb. Dei manet in aeternum. 419.
Ut accepta, ita relinquenda. 74.
't Vertrek van zyn Hoogheyd den Heer Prins &ft. Ut & Joſua curſum Solis retinet. 495.
Ut ſuperet commune malum &c. 317.
77.

ve:io capta.

14.

Veſuntio capta 1674. 142.
Veſuntio iterum capta. 141.

Utroque Jupiter. 41.

Utrumque Principem Moguntum militatum
ducens. 442.

Vicit. 31.
W.

Victis ac fugatis Hibernis. 494.
Victori haec merces erit &c. 25 1.

Victoria Panormitana. 189.

Ir ſagen kan, wo enz. 265. .
Wie op 't geluk enz. 89.
Wie zag ſoo ver d'Orangie ſter? 15o.
Wilhelmus a Wilhelmo. 178.
Wilhelm. Maximus in Belgica, Liberator in
Britannia &c. 461.

Victoria pervigil &c.. 244.

Wilhelmus III. D. G. Princ. Aurai. & Naſſa

Victoria ad Altenhemium. 172.
Victoria ad Caſtellum Morinorum. 228.
Victoria Navalis. 1672. 56.

Victoria Obſequens ad Floriacum &c. yo4.
Victoria opifera. 154.
Victoriae Bonae Felici. 452.

viae &c. 236.

Victoriae Caſtellenſis praemium Fanum S. Au William Rex, Maria Regina. 417.
domari capt. 232.
Wurda obſidione liberata. 1of.
S.
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De letter a. betekend de eerſte Colom , de letter b. de tweede , als deeze niet

worden gevonden, moet men de doorgaande regels nazien.
A.

maaken door den Staat aan de Heer de Groot ge

Alſt door de Frangoizen veroverd. 19.b.
Aath door Vauban zeer verſterkt. 39. b.
Aardenburg vruchteloos door de Françoi
zen beſtormd. 94. a.
Aarnhem door Turenne belegerd en veroverd. 6o.

A
a. b.

geeven. 73. a.

verzoekt onder zekere voorwaarde geld te
mogen munten. 8o. a. b.

- verkrygt het, en regt een Munthuys op. 81. a.
- hoe veel aldaar in tien maanden is gemunt
geworden. 81. b.

Aarſſen (Jacob van) eerſte beſtandig voorzittend
lid der Raad van Braband. 34o.a.
Aartsbiſſchoppelyken titel door wie het eerſte ge
voerd zy. 338.
-

Abſalom, zyn ongelukkige Opſtand tegens zyn Va
der, en wie daar by vergeleeken. 431.b.432.

-: - Afbeelding van het daar gemuntte geld.
I.

- ſtelt door nieuw uytgevonde brandſpuytten
zorge tegens die verſchrikkeljke hoofdſtoffe.
II 4. a.

- houd het vermeerderen van 't Krygsvolk te

Achelous, een zinnebeeld van Holland, in 't door

gen. 3o2. a. 3o7.a.

ſteeken der dyken. 78.
Aête van Harmony. 47. b.
Admiraal bied wegens Enkhuyzen, den Prins van
Oranje het Stadhouderſchap aan. 76. b.
Agourto ( Franciſco d') Hoofdbevelhebber der
Spaanſche hulpbenden, ſtelt den Prins de ſtorm op

verdagt wegens verſtandhouding met den
Franſchen Aſgezant . en groote beroerten daar
over. 307. a. b. 3 o8. a. b.
de papieren hunner Gemachtigde in 's Gra

venhaage worden verzegeld, maar weder daar

van ontheft en wedergegeven. 307. b. 308.b.
Naardens werken voor. 1 2 3. b.
maand de Vereenigde Landſchappen aan, om
hunne geldſtukken op de dikte met letteren te
– wort Opperlandvoogd der Roomſche Neder
laaten ſchroeven. 336. b.
landen. 32o.a.
– Gedenkpenning daar van. 336.
Albyville (Markgraaf van) maakt den Staat de
geboorte van een Prins van Walles bekend. - Vreugde aldaar bedreeven over 't Kroonen

van Willem de III. tot Koning van Engeland.

367. a.

418. a.b. 419. a. b.

viert deszelfs geboorte. 367. b.

Algiers dwingt den Franſchen Koning tot een ſchan - Het Recht van die Stad, ontrent het ver
kiezen van haar Schepenen, en onluſten met de
delyke Vreede. 457. a. b.458. a.
- - Spotpenning daar op. 458.
Alexander de Groot, by wien Karel de XI. Ko
ning van Zweede vergeleeken word, houwt den
Gordiaanſchen knoop aan ſtukken. zo4.
Alexander de VIII. Paus van Romen, verzoent

Staaten van Holland ontſtaan, door 't lange af
zyn van den Stadhouder in Engeland. 467. a.
468. a. b. 47o. a.b. 47 1. a. b.
- - Gedenkpenningen daar op. 468. 471.
473.

zich met Lodewyk de XIV. op harde voorwaar – tegens het zeewater verzekerd, en Gedenk
penning daar op 471. a. b. 474. a. b.
den voor den Koning. 458. a. b.
Amſterdamſche Bewindhebbers der Weſtindiſche
- - Spotpenning daar op. 458.
Althuſius (Jan) Luytenant van Bernard Muy
kens, en zyn Gedenkpenning. 419.
Altuna ( Hopman ) verweert Dendermonde te
gens de Françoizen. 11. a.

Maatſchappye handelen de andere kwalyk 303.
a. b.

Amelandſche Lam op de Gedenkpenningen verbeeld.
ZOO.

Aken, aldaar wort het goed verſtand tuſſchen Andlauw door de Keyzerſche vermeeſterd. 173.
Andromeda, en haar verdichtzel. 4o8.
Spanje en Vrankryk herſteld. 21. a.
Amelia, dochter van Johan Joris den II. Vorſt
van Anhalt Deſſau, Vrouw van Hendrik Ka

Anklam door de Keurvorſt van Brandenburg ge
wonnen. 237. a.

Anna ( Princes) op een ſlinkſche wyze geweerd,
om by de geboorte van den Prins van Walles te
Amalia, Weduwe van Prins Fredrik Hendrik,
genwoordig te zyn. 369. a.
ſterft , haar pracht, en nagelaate kleynoodien.
29 I. a. b.
voegd zich by den Prins van Oranje. 392. a.
Amama, wat van Koccejus , noch jong zynde, Anna Sophia, dochter van Fredrik de III. Ko
ning van Deenemarke, trouwd met de Keurvorſt
getuygd heeft. 29. a.
van Saxen. 39o.
Amersfoort door Rochefort bezet. 6o.b.
Amfion. De Koning van Vrankryk wort by hem Anna Maria, moeder van de Koning van Vrank
ryk, ſterft. 5. a.
vergeleken. 4o.
Amſterdam kant zich tegens den volſtrekten vol Antwerpen ſtelt zich in ſtaat van tegenweer te
gens de Françoizen. 1 o.a.
magt der Afgezanten, en neemt kragtige beſluy
ten ter handhaaving van de vryheyd. 69. a. b. Arbillem (Laurens) voornaam lyfarts, in de
Peſttyd uyt Engeland naar Bruſſel ontboden.
7o. a. b.72. a.b.
26. b.
- kant zich tegens de volmagt, om vreede te
zimier. 176. b.

-

|

Aren
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Arenberg. Het Prinsdom van Arenberg, op de Mun
ſterſche Vreede, tot een onafhankelyk Vorſten
dom verklaard. 33. b. 34 a.
– Het geſlagt van Arenberg, waarom dus ge
naamt, en waar van eygentlyk afſtamt. 35. a.

Arenberg ( Karel Eugeen van ) Groot Kanun
nik der Hooftſtad Luyk, volgt zyn Broeder Phi
lips Frangois in alle zyne Staaten op. 34 a.

- zyn deugden, eerampten en Geldmunt. 34 b.
5. a. b.
3

zyn geſlagt, zonderlinge verdienſten, eer

ampten, dood, en Legpenningen. 33. a. b. 34. a. b.

Arenberg (Philips Graaf van) vader van Phi
lips François. 33.b.

Arenberg (Philips François) Hertog van Aar
ſchot, tot Landvoogd van geheel Bourgondien aan
geſteld. 25. b.
verſterkt Berge in Henegouwe, uyt agter
denken wegens Vrankryk. 44. a.

Arenberg ( Philips Karel) zoon van Karel Eu
geen, vader van de tegenwoordige Hertog van
Arenberg. 34. b.
Arensdorf tegens Koningsmark gezonden. 169. a.
Armſtorf (Pieter Jooſt) zyn Wapenſchild. 26.
Argenteau een ſterk Slot tegens de Françoizen ver
zekerd. 44 b.
Argyle (Archibald ) deelgenoot van Monmouths

alle Geloofsdwang. 332. b. 333. a.

Avignon door Vrankryk in beſlag genoomen, en
weder vry gegeeven. 458. b.
Aumont (Maarſchalk van) verovert Kortryk. 7.b,
- belegert, en verovert Oudenaarde. 1o. b.

Aytona (Markgraaf van) ſterft. 38. a.
B

Bºsch: door de Françoizen vermeeſterd 386.a,
- door de Françoizen verbrand. 434 b.
Bade (Prins Herman van ) is oorzaak dat Tu
renne doodgeſchooten word. 17 1. a. b.

- belegerd en veroverd Philipsburg. 195.b.
Baillencourt Courcol (Alexander van) trouwd

met Klara van Beugen. 348. a.
Bakker (Kornelis) Schepen van Amſterdam,

#"
bezitter
6 9. b.

van 's Lands Legpenningen,

Bakkum (de Overſte) tot Stedevcogd van Ryn
berk aangeſteld. 454. b.

Balbazes (Don PauïSpinola Doria, Markgraaf
van) naar Vrankryk gezonden, om een huuwlyk

#
den
286.

Spaanſchen Koning uyt te werken.

Banier der Leydſche Burger-ruyterbende, noch in 't
Wapenhuys bewaard. 85. b.
Bankert (L, Admiraal ) taſt de Franſche Vloot
aan. 1 19. b.

Barfus, Luytenantgeneraal, overweldigt de Over
Argyle (Graaf van) neemt voor Schotland, Wil
rynſche Schans voor Bon 440 b.
rampen. 33o.

lem en Maria , als Koningen, den eed af
421. b.

Arië door de Françoizen bemagtigd. 196. b.
- Gedenkpenning daar op 197.
Armentiers door de Francoizen in bezit genomen 7. a.
Asvelt (Graaf van) Steedevoogd van Bon, geeft
die Stad, na dappere tegenſtand, over. 45o.b.
- trekt uyt. 454.a.

Aſpremont (Graaf van) bezet Buren en Kuylen
burg, Tiel,deſchanſen Voorn en Sint Andries 6ob.
Aſſchenberg, Zweedſche Hoogbevelhebber, noot
zaakt de Deenen tot een nadeelig gevecht. 2o 3. ab.
- gebied beneevens den Koning van Zweede, de
rechter vleugel tegens de Deenen met veel voor

Barkley (Kollonel) voegd zich by den Prins van
Oranje. 381. b.
Barlemont (Izabelle Klara van) moeder van A
lexander van Bournouville, en haar lot. 135 a.
Barrevelt en Benting van Kemmede, wyzen de
Françoizen aan, waar de Ryn doorwaadbaar is.
57. a.

Baſtiaanze (Willem) L. Admiraal van Holland,
komt in de Zond. 21o. a.

- blyft zo lang mogelyk, met de Hollandſche
Vloot in de Ooſtzee. 237. b.

Baudits, Deenſche Opperbevelhebber voegt zich by
't Leger der Bondgenooten. 167. a.

Bayonne (Markgraaf van) heeft, na 't vertrek

# den Prins van Ligne het gebied in Sicilien.

deel. 2 12.

Aſtorga (Markgraaf van) ontfangt op de gren
zen de Koninklyke Spaanſche Bruyd. 289. b.
Atlone door de wederſpannige Ieren verſterkt. 539.a.
-- door de Hoofdbevelhebber Ginkel ſtormender
hand veroverd. 539.b.
– Gedenkpenning daar op. 54o.

Atlone. (Graaf van ) ziet Ginkel.
Avaux ( Graaf d') zyn zinnebeeld ter viering
van de Nieumeeſche Vreede. 249.

- zyn Brief wegens verſtandhouding met Am
ſterdam onderſchept,en gerucht daar over.3o7.a.b.
brengt by den Staat klagten wegens Enge
land en Vrakryk in, over hunne Krygstoeruſtin
ge. 32 1. a. b.
laat een Gedenkpenning ſlaan op de herſtel

I 83. a.

Bazin ( de Heer) dekt het lyk van Tarenne met
zyn mantel. 171. a.

Beaumont. Eyſch der Françoizen op dat Graaf
ſchap. 25 1. a.
Beaumont (Aarnout van ) beſtendig voorzittend
Hoofd des Raads van Braband. 34o. b.
Beaumont (Simon van) wegens de Vereenigde Ge
weſten, aan den Koning van Deenemarke gezon
den. 12.4. a.
Bel

#ſle.

Landing aldaar door Tromp gedaan. 156.

3. D.

Bellefonds (Markgraaf van) ſlaat de Graaf van
Marcin. 12.b.

-

ling van Koning Lodewyk de XIV. 35 1. a. b.
geraakt in geen kleyne Geloofſtwiſt met Pe

Benting. ziet Portland.
Benting van Kemmade, en Barreveld ontdekken
aan de Françoizen, waar de Ryn doorwaad

ter jurieu. 352. a.
- – op wien hy een Penning laat ſlaan. 3 53.

Berchem (de Overſte) wegens de Staaten in Bon

– Afgezant des Franſchen Koning tot Jakob,
bied hem in Ierland hulpe aan. 46o. b.
Avcjau (Graf van) opend de loopgraaven voor het
Slot van Kortryk. 3o 1. a.

Avemariaas en Paternoſters, wanneer eerſt inge
voerd. 3o3.

Auguſtinus, de Biſſchop van Hippo, veroordeeld
III. Deel.

baar is. 57. a.

gelegd. 454 b.
Berge. Dat geſlacht waar van afſtamd. 338.
Berge (Alfons van) Biſſchop van Gent, en Meche
lenb zyn verdienſten, dood,en Legpenning. 338.
-

a

Berge ( Godefrooy van) Heer van Grimberge, va
der van den Biſſchop Alfons van Berge. 338. a.
G
Ber

B

L

A

D

W

Berge (Rutgert ten ) Luytenant der Studenten
tot Groeninge. 1o 1. a.
Bergen in Henegouwe door de Koning van Vrank
ryk belegerd en veroverd. 534. b. 5'35. a. b.
– Gedenkpenning daar op. 5'35.536.
Berwyk (Hertog van) verzeld Koning Jakob in
zyn vlucht. 397. b.

Beſluyt van onderlinge eenigheyd, by wat ge
legenheyd genomen. 47. b. 5 o.a. .
Gedenkpenning daar op. 47.

Y Z E R
Bidloo (Govert) Leydſche Hoogleeraar. doet een
#n in de Groote kerk in 's Graavenhaage.
41 5. D.

- bezorgt de uytgaave der Inkomſte van Willem
de III in 's Graavenhaage, en van de Praal

beogen aldaar tot zyn eer opgerigt. 5 19.b.
Bielke (Chriſtiaan) Onderadmiraal der Deenen.
199. b.

Bilderbeek, Staatſche Reſident tot Keulen, voorziet de

-

Beſtand van twintig jaaren met Vrankryk geſloo
ten. 31 3. a. b.

– Leg- en Gedenkpenningen daar op.
14. 3 15.3 16. 3 17.

Franſche vlugtelingen van een reyſpenning. 355.a.
- geeft den Staat kenniſſe van 't overlijden van
de Hertoginne Weduwe van Simmere. 356.a.
Bill (de Heer) eerſt Kamerdienaar van den Ko

382. a. 387. b.

ning Jakob, verzeld hem in zyn vlucht. 397. b.
Binkes (Jakob) naar de Franſche volkplantingen

Beſtand van twintig jaar tuſſchen Vrankryk en
den Keyzer, waarom niet in een Eeuwige Vree

in Amerika gezonden, en zyn verrigtingen al

3
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de veranderd was. 349. a. b.

Gedenkpenning daar op. 387.388.
Betuwe door de Françoizen vermeerſterd. 57b.6ob.
Beveren (Heer van) wort het hooge Krygsbevel

der Stad Amſterdam opgedraagen. 72.b.
Beverning (Heer van) als buytengewoon. Afgezant
naar den Koning van Vrankryk gezonden. 245. a.
- ſluyt tot Nieumeege de Vreede met Zweede.
274. b.

BE (Johan van) vader van Johan

Ferdi
nand , wort een zydelaken verkooper, en ver
lieſt daar door # Adel, 347.a.

daar. 198. a. b.

-

– verſterkt Tabago. 22o. a. b.
verdedigt zich daar mannelyk, en doet de
Françoyzen weder terug keeren. 22.1. b.

- ſneuveld ongelukkig door 't ſpringen van 't
kruydhuys. 223. b.

Biſſchoppen van Engeland, tot acht in getale, ge
vangen naar den Tour gezonden. 362 b.
Gedenkpenning daar op. 362.
- weder in vryheyd geſteld, en vrygeſprooken;
vreugde van 't volk daar over, en Gedenkpennin
gen. 364.

-

Blenak ſtapt op Tabago aan land. 223. a.
Beugem (Johan Ferdinand van) krygt de ver Blonk (Ph. Peterz.) komt met een ſchip,
loore Adel wederom, wort Biſſchop van Antwer

pen, zyn lof, dood, en Gedenkpenning. 347. a. b.
. 3. D.

tegens

verbod, op de Goudkuſt. 304. a.

Bodegraave en Swammerdam deerlyk door de Fran
ſoizen geplondert en verbrant. 1 13. a.

Beugem (Klara van) zuſter van den Biſſchop van

Bois (Niklaas de ) bevecht de Zweedſche oorlog

Antwerpen, en haar huuwelyk 348. a.
Beugem (Matthys van) troudt met de Weduuw
van Konſtantyn Rubbens. 348. a.

Bokkelman (Johan Frederik) Hoogleeraar tot Ley

Beuningen ( Koenraad van ) Hollandſche Afge

Bomben, weynig bekend, en haar gevreeſde art

zant in Vrankryk en zyn verrigtingen aldaar.18b.

zyn bekwaamheyd, cerampten, bezendingen,

ſcheepen. 21o. b.

de ſterft, zyn lof en Gedenkpenning. 296.b. 297.
werkinge. 62. b. 64. a.

- Voorzorg daar tegens by die van Groeninge

dood, en Penningplaat. 19. a. b. zo.
- waarſchouwt den Staat wegens de verbitte
ring van Vrankryk. 32. a.
– en andere, gezonden, om met den Prins van
Oranje, over 't verzoek van de Staaten van
Uytrecht te ſpreeken. 13o. a.

den Franſchen Koning geſpild. 126. b.
door de Staatſche in bezit genomen. 126. b.
Bon door de Prins van Oranje en Montekukuli

Bevilacqua (Alowiſius) Pauszelyke Afgezant,
geniet tot Nieumeege het voorrecht der overige

– geweldig gebombardeerd, maar vruchteloos,door

Roomſche Gezanten. 219. a. b.
– doet aldaar zyn intreede. 219. b.
word als Middelaar tot de Vreede door de

Roomſche Gezanten erkend. 22o. a. b.

Beyer (Adriaan de) voornaam Koopman tot Lon
den. 486.a.

Beyer (Jakob) Schepen tot Rotterdam, wort in
plaats van Zuylen van Nyveld , by voorraad
Hoofdſchout. yo7. b.
Beyere (Maximiliaan Emanuel, Keurvorſt van)
hoe na aan de Keyzer vermaagſchapt, zyn dap
perheyd in den Franſchen en Turkſchen kryg,
en Gedenkpenning daar op. 441. b.
houdt de bezetting van Philipsburg ingeſloo
len. 442. a.

- doet AMents beſtormen en veroveren. 443. a. b.
Gedenkpenningen daar op. 444.

Bezançon door Kondé verovert, en Gedenkpenning
daar op. 13. b.
- door den Hertog van Enguin belegerd en ver
overd. 14o. a. b.
- – Gedenkpenning daar op. 141.

genomen. 96. a. b.

Bommel koopt zich vry voor plondering. 126.a.
hoe veel geld aan deszelfs verſterking, door

berent en verovert. 125. b.
de Brandenburgers en 't Staatſche leger. 44o.a.b.
- berendgehouden. 441. a.

- veroverd, en Gedenkpenningen daar op. 4yo.
a.b. 45 1.473.455.
Boener Schans door Rabenhaubt veroverd. 1 19. b.

Bordes (de Heer des) tot Franſche Stedevoogd o
ver Philipsburg aangeſteld. 385. a.
Boreel reyſt naar Bruſſel wegens de Franſche aan
bieding van Vreede. 242. b.

zyn verrichtingen aldaar. 243. a. b. 24f. a.
Boreel (Willem) Raad en algemeen AAeeſter der
Munte. 335. a.

Borgia ( Magdalene van ) vrouw van Philips
Francois van Arenberg. 34. a.

Borrebag ( Adolf) zyn aanſlag tegens 't leeven
van Jan de Wit. 85. a.
Bors van Waveren (Kornelis) doet wegens Am
- ſterdam een nadrukkelyk vertoog in 's Graaven
haage. 469. a. 47 1.
Bort (Balthaſar) Algemeen Beſtierder in Ooſtin

dien, ſterft s zyn dapperheyd, lof, en Gedenkpen
ning. 306. a. b.307. a.b.
Bou

-

D ER

VO OR NA AM ST E ZAAK EN.
behaald groote voordeelen op de Zweeden, en

Bouchain door de Françoizen belegerd en veroverd.

Bouflers (de Markgraaf van) maakt zich met liſt,

Gedenkpenningen daar op.
237. a. b.
wort tot Hertog van Pomeren ingehuldigd,

meeſter van Ments. 382. a. b.
verwoeſt Koblents door een bombardeering.

en Gedenkpenningen daar op. 237. b.
helpt de Deenen het Eyland Ruge verove

veroverd Stetin , en

194. a. b.

- Gedenkpenning daar op. 194.

386. b. 387.a.
- verſterkt het Franſche leger, dat den Vorſt
van Waldek by Fleury ſlaat. 48o.a

Bouillon (Kardinaal van) komt tot Uytrecht, en
eyſt de Domkerk. 92. a.
– doet de inwyding van diezelve. 92.b.
– wydt inſgelyks een Kerk tot Nieumeege in 93 a.
Bourgneuf door Tromp veroverd, en als niet hou

baar, na 't opbrengen van brandſchatting ver
laaten. 156. b.

ren, en Gedenkpenningen daar op. 254. a. b. 255.
- belegerd en veroverd met hulp der Deenen

de ſtad Straalzond. 255. a. b. 256. a. b.
Gedenkpenning daar op. 256.
- vernield het Zweedſche Leger, dat in Pruyſſe
gevallen was. 264. a. b.
Gedenkpenning daar op, 264.
- niet magtig om alleen de Françoizen te we
derſtaan, maakt vreede met diezelve. 266. a. b.
moet Pomeren, Straalzond, en Stetyn weder

-

Bourbon. Tegenswoordige Hertog van Bourbon,
hoe na aan Konde vermaagſchapt. 15 3.
Bourgondien, hoe aan het huys van Ooſtenryk

aan Zweede afſtaan. 267. a.
- heeft met raad en daad groot deel in de on

gekomen is. 15. b.
wort door Lodewyk de XIV. met de wape

land. 374. a. b. 375. a. b.
- zynGedenkpenning ten dieneynde. 375.
- veroverd Keyzerswaart. 44o a. b.
- - Gedenkpenning daar op. 440.45 3.
veroverd Nuys. 44o. a.
- laat Bon berennen, en door vuurwerken be

men in de wintertyd gewonnen. 15. a. b.
- Gedenkpenningen daar op. 15. 16. 17.

– door Vrankryk lelyk gehavend, en volgens
het geſloten Vreeverbond den Spanjaarden weder
ingeruymt. 25. a. b.

derneeming van den Prins van Oranje op Enge

naauwen. 44o. a. b.

- andermaal door de Francoizen t' onder ge

– dwingt die Stad tot de overgaave. 45o. a. b.

bragt. 143. b.
Gedenkpenningen daar op 144.
– De Koning van Vrankryk eyſt dat Spanje af

- - Gedenkpenningen daar op.4yo.45 1.45 3.
zyn geſlacht, en huuwelyken. 45 2.
verſterkt het verſwakte Leger der Staaien
in de Spaanſche Nederlanden. 481. b.

e

ſtaa van den Titel van Hertog van Bourgondie.

- Gedenkpenning daar op. 481.

292. b.

'tgeen eyndelyk wert toegeſtaan. 294.a.
Bournouville, wanneer tot een Prinsdom verheven.

135. b.

BE#lle

(Alexander van) Graaf van Hen

nin, zyn aaloud geſlacht, voorouderen, Krygsdeug

#

den, eerampten,en Gedenkpenning. 134b.13
- zoekt zich vergeefts by den Hertog van Lot

– wort prachtig door den Spaanſchen Land
voogd, tot Bruſſel onthaald. 48 1.
- is Willem de III. behulpzaam in 't bemag
tigen van Ierland. 496. b.
-

Brandenburgers ſpringen de Hamburgers, door de
Deenen belegerd, by. 343. a.
– verſlaan drie Franſche benden by Ordinge.
439. b.

teringen te voegen. 145. a.

– voegt zich by hem. 147. a.
ſlaat tegens de Françoizen. 148. b.
Boyne. Gevegt aldar, en Gedenkpenningen daar
op. 491. a. b.492.

veroveren Rynberk. 439. b.45 3.

Brandnetelblad, oud Blazoenteken van Hamburg.
344.

Brandſpuytten, van een zonderling gebruyk, uyt

Brakel ( Hopman Jan van ) laat zyn zonderlinge

gevonden,en Gedenkpenning daar van 114. a. b 115.

kloekmoedigheyd blyken in een Zeegevegt met de
Engelſche. 56.a.
Brand (Gerard) zyn lof, en Keurlyke Beſchry
ving van het Leven van de Ruyter. 186 ab.187a.
Brand (Gerard) de Jonge, zyn lof, dood, en Ge
denkpenning. 187.aub. 188. a. b.
Brandenburg (Keurvorſt van) mede in de Breda
ſche Vreede begrepen. 3. a.
- zyn Gemalin, dochter van Fredrik Hendrik,
Prins van Oranje, ſterft. 3. a.
– komt tot hulp der Nederlanden in de wape

Bazil vernietigd door haar verlies de eerſte Weſt
indiſche AAaatſchappy. 19o. a.

-

nen. I I W. a.

- zoekt vergeefs Unna te ontzetten, wort niet
behoorlyk bygeſprongen, en maakt vreede met
Vrankryk. 115. b. 1 16.a.

– zend onderſtand aan den Keyzer, en wapend
zich tegens Vrankryk. 16o. a.b.
Gedenkpenning daar op. 161.
gaat Vrankryk af, en maakt een nieuwe ver
bintenis met den Staat. 161. a. .
– trekt tegens de Zweeden op, en ſlaatze ge

heel uyt het veld. 163. a. b.
W

Gedenkpenningen daarvan. 164.

- houd een geheyme Krygsraad met den Koning
van Deenemarke over denveldtocht tegens Zwee
de. 168. a.

Breëvoort door de AMunſterſche veroverd. 62. a.
Brent ( Meeſter) gevangen genomen. 404. a. .
Breteſche (de Heer) tot Franſche Stedehouder in
Ments aangeſteld. 382. a.

Brizak door de Keyzerſche ingeſlooten. 169.b.
– door Turenne ontzet, en Gedenkpenning daar
op. 17o. a. b.

Brugge. Het Spaanſche voetvolk van de Prins van
Ligne, ſmyt zich daar binnen. 12.b.

Bruſſel door Rodrigo in ſtaat van tegenweer ge
ſteld. 1o. a.
- de Peſt woedt aldaar ſterk. 26. b. 28. a.
- – Legpenning ten dien eynde. 26.
- wil geen Spaanſche bezetting van Velaske
ontfangen. 28. b.
Jubelfeeſt aldaar, wegens het wonderwerk
der Misbrooden. 36. b. 37. a. b.
- tegens de Frangoizen verſterkt. 5 37. a.
Bruſſels zevengetal 319. a.b.

Bruyn (Kornelis de) zyn aanſlag tegens 't leeven
van Jan de Wit. 65. a. b.
Buygenhout tot een Prinsdom, onder den naam
van Bournonville verheven. 135. b.
C 2
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B L A D W Y Z E R.
Bukkingham (Hertog van) trekt wegens gehey - Bevel van den Staat aan hem. 486. b.
me verſtandhouding, ongeloofelyke ſchatten. 41. b.
Buren ontfangt Franſche bezetting. 6o. b.
Burik door Turenne verovert. 55. a. b.
Buik (Hopman Michiel) geeft Dunkannon over.
yo I. b.

Burnet ( de Hoogleeraar) wykt naar Holland,
koopt aldaar zyn Burgerrecht, en komt met den
Prins van Oranje in Engeland, en zyn verrig
ting aldaar. 39 1. a.

Bye (de) Staatſche Konſul te Nantes, met inle
gering geplaagd. 332. &
AEſars ſpreuk, en die van Willem de III. by
elkander vergeleeken. 51 1.
Camprich (de Heer) Buytegewoon Afgezant des
Keyzers, geeft het eerſte kennis aan de Staaten,

Clemens de IX. Paus van Romen, bevordert de
herſtelling van vriendſchap, tuſſchen Vrankryk
en Spanje. zo. a. b.

Gedenkpenningen daar op. 21.
Clignet (Niklaas) eerſte oprechter van het Poſt
huys tot Leyden. 359. b.
– Poſtmeeſter, eertyds lid der Leydſche Ruy
terbende. 85. a.
– berigt tot Leyden de nabyheyd der Françoizen
tot Bodegraave en Swammerdam, 1 1 2 b.
- – Gedenkpenning aan hem vereerd. 1 12.
Cocgejus. ziet Kok.
Coctlegon (Markgraaf van) verdedigd Bel-Iſle.
156. a. b.

Croy (Aalbert François van) Graaf van Meege
enz. ſterft. 179. a.

wegens 't veroveren van AMents. 443. b.

Cardommiere ( Heer de la ) beſtormt de bedekte
weg van Sint Omer. 231. a.

Caſtain (de Heer) vind uyt om ook de dikte der
geldſtukken met letteren te merken. 336. b.
Cerberus een zinnebeeld van den Turkſchen Keyzer.
448.

c#y ( de Markgraaf van ) ſluyt een nieuw
verbond met de burgers van Harderwyk. 65. b.
verweerd de Graaf moedig, maar krygt or
dre om de ſtad op billyke voorwaarden over te
geeven. 158. a.

Charnoy tot een ſterke veſting gemaakt, en Char
leroy genoemt. 4. b.

Charleroy, wanneer tot een ſterke veſting ge
maakt, en waarom zo genoemt. 4. b.
Legpenning daar op. 4. b. 5.
- wort geſlegt. 6. b.
– door de Frangoizen in bezit genomen. 7. a.
– de veſtingwerken worden, op bevel van den
Koning van Vrankryk voltooid. 39. a. b.
– door de Prins van Oranje belegerd en ver
-

laaten. 1o6. a. b.

voor de tweede maal te vergeefs, door de
Prins van Oranje, belegerd. 232 a. b.
Chaunes ( Hertog van ) Bevelhebber van Bre
tanje, verdedigd Bel-Iſle. 156. a. b.
Chimay (Prins van ) Spaanſche Bevelhebber in
Luxenburg. 3o9. a.
Chiney ('t Graafſchap) aan Vrankryk overge
geeven. 298. b.
Chriſtiaan de V. ziet Deenemarke.

Chriſtiaanſtad door de Deenen belegerd en vero
verd. 203. a. b.
door de Zweeden weder belegërd, maar ver
laaten. 2o6. a.

Chriſtoffers (Koenraad) zyn Penningkas. 19. b.
213. 217. b. 265.
Chriſtyn (Jo. Baptiſt) toegevoegde Raadsman van

de Spaanſche Afgezanten, op de Nieumeegſche
Vreedehandel. 218. a.

zyn bekwaamheyd, en verdienſten. 218. b.
zyn Gedenkpenning, geſlacht, en dood. 219.
Chriſtyn (Jo Baptiſt) de Zoon van den voornoem
den, en deszelfs huuwlyk. 2 18. b. 2 19. a.

Chriſtyn (Jo. Peter) broeder van jo. Baptiſt, zyn
eerampten. 2. 18. b.

Chriſtyn (Liber) broeder van Jo. Baptiſt, en zyn
eerampten. 2.18. b.
Churchil (de Lord) voegd zich by den Prins van
Oranje. 381. b.

Citters (de Heer) Afgezant van den Saat, wenſt
den Koning van Engeland geluk, over de geboorte
van den Prins van Walles. 367. a.

\

D

D*# (Johan) Afgezondene van Schot
land aan de Koning Willem en Maria. 42 1. b.
Damgarten door de Keurvorſt van Brandenburg
veroverd. 237. a.
Danby ſteld den Koning van Engeland het huwlyk
tuſſchen Maria en den Prins van Oranje voor. 235.
Daniëls (Willem) Kappellaan van Sinte Godule.
284. b.

Del Mina (Fernando Gomez) ontdekt op zyn

koſten Del Mina, wort Ridder gemaakt enz. 304.
Del Mina door wie ontdekt, en tot wie behoorende.
O4

Dendermonde door de Francoizen belegerd, en ver
laaten. 1 1. a.

Delft. Wanorde aldaar in 't jaar 1672. gepleegd.
75. b.
– ſtaat als getuygen over de doop van Prins
Willem de III. en vreugd aldaar over zyn Kroo
ning als Koning van Engeland. 42o. b.
Deenemarke (Chriſtiaan de V. Koning van) ſluyt
een verdedigend Verbond met den Staat. 12.4. a.
verklaard den oorlog tegens Zweede. 162 b.
komt in perzoon in het leger, en verzekerd
zich van den Hertog van Holſteyn en zync Staa
ten. 166. a. b.

N

Gedenkpenning daar van. 167.
– houd een mondgeſprek met den Keurvorſt van
Brandenburg. 167. b. 168 a.
- Gedenkpenning van den Koning en Ko
ningin. 168.
berend Wiſmar, en verjaagt de Zweeden
van Damgarte. 168. a b.
veroverd de Stad , en Gedenkpenning

daar op. 169. a. b.
keert weder naar zyn Ryk. 169. a.

– wint Karelsburg. 199.a.
– brengt geheel Gothland weder onder zyn ge

hoorzaamheyd, en Gedenkpenningen daar op. 199.
a.b. zoo.

zyn voordeelen in Noorweege , en Gedenk
penning daar op. 2o1. a. b. 2o2.
– land met zyn broeder in Schoone, en doet
daar groote voortgangen. 2o2.b.
trekt terug naar Koppenhaage, en verſterkt
zyn Leger, dat geſlaagen was. 2o3. b.
komt weder id Schoone , en zoekt vergeefs
Helzingburg te ontzetten. 2oy. b.
ontzet Chriſtiaanſtad. 2o6. a.

– doet aldaar zyn ſtaatelyke intreede. zo6. a. b.
zyn Vlooten ſlaan de Zweedſche drie maal in
een jaar,en Gedenkpenningen daar op. 2c6. b. 2o7.

– beſchenkt de Hollandſche Scheepshopluyden,
yeder

D ER

VOOR NA A MST E

yeder met een goude keten en goude daar aan
hangende penning. 21o.
raakt in een hevig gevegt met de Zweeden,

waar van ieder zich de overwinning toeſchryft.
2 II. a. b.

Gedenkpenningen op de groote over
winningen door hem en zyn natuurijken Broeder
behaald. 215.
- belegerd en benaauwd Hamburg, op 't on
verwagſte. 342. a. b.
- moet het beleg weder opbreeken. 342.b.
- - Gedenkpenningen daar op. 343.
heroverd Helſingburg, en 't geheele Eyland
Ruge, met hulp der Brandenburgers. 254. a. b.
Gedenkpenningen daar op. 254 25 5.
maakt vreede met den Hertog van Holſteyn,
en Gedenkpenningen daar op. 436. a. b.437.
maakt een verbond met Willem de I/I. en

zendt hem hulpbenden. 459. a. b.
Gedenkpenning daar op. 46o.
maakt vreede met Vrankryk en Zweede.267.b.
Deenemarke (Prins van) vervoegd zich by den
Prins van Oranje. 392. a.
Deventer door de Munſterſche veroverd. 62. b.
Dewits (de Brandenburgſche Overſte) werpt zyn
Regement binnen 't belegerde Hamburg. 343. a.
Deyman bied wegens Haarlem , den Prins van
Oranje het Stadhouderſchap aan. 76. b.
Dham (Majoor) ſlaat de AMunſterſche. 1 19. b.
Dillon, Stedevoogd binnen Galloway, geeft die ſtad

Z A A K EN.

te munten. 8o. a b.

in verſchil met de Staaten van Holland, we
gen: 't zitten van een Raadsheer in den Oudraad.
472.b.478.

Dortmond en 't Oldenburgſche door de Maarſchalk
van Krequi gebrandſchat. 267.a.b.

Douay door den Franſchen Koning veroverd. 8. a. b.
Gedenkpenning daar op. 8.

Douglas veroverd Waterfort. 5of. b.
Drent kieſt een Erfſtadhouder. 176. a.
Drievoudig verbond tuſſchen Engeland, Sweede,
en den Staat. 18.a. 23 b.48. b.
- verbrooken. 53.

Drogheda geeft zich aan Koning Willem over.5oi.a.
Drunlaryk (de Lord) vervoegd zich by Oranje. 392.a.
Dublin door den Heer van Ouwerkerk, voor Ko

ning Willem in bezit genoomen. 498.b.

Dukaton tot Enkhuyzen, in tyd van noot, uyt het
opgebragte zilver gemunt. 79. b. So.

-

Dukaaten, waar van aldus genoemd. 82.

#" Dukaaten, hoe veel in waarde doen.
79. b.

Dunewald (de Kornel) raakt met de Françoizen
in gevegt, en ſlaat er zich dapper door. 146. b.
147. a.

Dunkamp, Deenſche Generaal Majoor, raakt met
de Zweeden in een nadeelg gevecht. 223. a.
Dunkannon door Willem de ///. veroverd. 5o 1. b.
Duras (Graaf van) ſluyt Douay in. 8. a.
Duras ( Hertog van) tot Landvoogd van 't geheele

geweſt rondom Dole aangeſteld. 143. a.
over. 545. a. b.
Duras (de A4aarſchalk van) beſtormt 't halfverbran
Dinant door de Francoizen gewonnen. 178. a.
de Heydelberg vruchteloos. 443. a.
Dinther ( Heſſelt van ) eerſte Raadsheer van 't
Hof van Braband. 34o. a.
Duſfone heeft het bevel over 't Krygsvolk binnen
Galloway. 545. a.
Dinther (Matthys Heſſelt van) beſtendig voor
Duyf, waar van een zinnebeeld. 22o.
zittend Hoofd des Raads van Braband. 34o. a.
Dixmuyde door de Francoizen veroverd. 3o 1. b.
Duynkerken, door Vrankryk tot een magtige zee
haven geſterkt. 42. a. b.
Doesburg door de Franſche Koning belegerd en in
Gedenkpenning daar op. 42.
genomen. 61. a. b.
Dole door den Franſchen Koning belegert, en ver Duytſchen, rukken in de wapenen. 122.b.
Duyvenvoorde (Heer van) bied wegens de Ridder
overd. 14. a. b.
- – Gedenkpenning daar op. 14.
ſchap, den Prins van Oranje het Stadhouderſchap
aan. 76. b.
belegerd en veroverd, en Gedenkpenningen
Dykveld aan den Prins van Oranje gezonden, om
daar op. I42. a. b.
hem 't Stadhouderſchap van Uytrecht op te draa
Hoofdſtad van Bourgondien. 143.
gen. 127. b.
Dolfyn van Vrankryk berend Philipsburg. 382. a.
E
veroverd Manheym en Frankenthal 385.a b.
Bbe
duurt
door
Gods
toedoen, eens zo lange dan
– veroverd Oppenheym, Wormbs, en meer an
naar
gewoonte.
1
o4.
a.
dere ſteden. 386. a. b.
Edict van Nantes en Nimes verbroken. 33o. b.
Gedenkpenningen daar op. 386.
– Gedenkpenning daar op. 33 1.
Donatiſten, hoe gehandeld, en hun wreedheyd. 332.
a. b.
Edwart, bygenaamd den Zwarten, verſlaat Jan,
Koning van Boheeme. 366.
Doopsgezinde tot Amſterdam, ſlaan de handen
Eede (Albert van) Biſſchºp van Antwerpen ſterft.
aan de ſpade. 72. a.
47. a.
tot Groeninge gelaſt den brand te bluſſen, en
de Bomben te dooven. 96. b.
ziet Praalboogen.
Doornik door den Franſchen Koning in perzoon ver Eeuwig Ediét, door dwang van 't gemeen, en oploop
in de meeſte ſteden, vernietigd. 75. b.76. b. 1 27.
overd, en Gedenkpenning daar op. 7: a. b.
Eeuwigduurende Wet tegens het Stadhouderſchap
zyn intreede aldaar. 9. a. b.
by de AMagiſtraaten van Holland beſworen. 46. b.
- door Vauban verſterkt. 40. a. b.
– zonderling Latyns Opſchrift aldaar, en Ge Effiat (Markgraaf van) door Orleans aan den Ko
ning van Vrankryk gezonden. 229.b.
denkpenning daar op. 4o. a.b.
Doornikſche Inwoonders, hunne goederen worden Egmont (Graaf van) Bevelhebber over de opont
boden Adel van Brabant door Caſtelrodrigo. 1 o.a.
door Kaſtelrodrigo aangeſlaagen. 1o a.
Doit ( de Jeſuit ) doet de eerſte predikatie in de Elburg door de Munſterſche veroverd. 63 b.
na ſwaare brandſchatting, door de Frangoy
ingewyde Domkerk tot Uytrecht. 92.b.
zen verlaaten. 132. a.
Dordrecht. Oploop aldaar, en wanorde in 't jaar
Elderen (Baron Johan Lodewyk van) tot Prins
1672. gepleegt. 75. a.
en Biſſchop van Luyk verkooren. 357.b.
- Enkhuyzen, en andere ſteden, kanten zich
erk tegens 't verzoek van Amſterdam, om gld Eleonora Magdalena,dochter van Paltsnieuwburg,
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derde vrouw van Keyzer Leopold. 446.

Elshout (Dirk van) zyn Wapenſchild. 38. 45.
Emants (Johan) zyn Penningkaſſe. 1o4.
Emanuële, dochter van den Prins van Barbanſon,

en vrouw van den Hertog van Arenberg. 18o. a.
Emmerik, Rees, en andere plaatzen, door de Fran
goizen veroverd. 57. a.

Ende (Kaſpar van den) wegens geheyme verſtand
houding in de gevangenis geſmeeten. 156.a.

Engeland zent hulpbenden naar de Spaanſche Nederlanden tegens Vrankryk. 12. a.
- zoekt de aanwaſſende magt van Vrankryk te

ſtuyten, in de Spaanſche Nederlanden. 17. a. b. 18.
– door wat redenen genootzaakt, om vreede
met Holland te maaken. 1 36.a.

Engelſche Gezanten in 't Franſche leger uyt na
yver gezonden. 74. a. b.
Enguin (Hertog van) belegerd en verovert Bezan
ſon. 14o. a. b.

Y

Z

E

R.

Fariaux gebied, naar Valentyn wel beſchermt te
hebben, binnen Maaſtricht, 1 16. a. b.
met bezetting wegens den Prins van Oranje
in Uytrecht gezonden. 128. a.

doet de Françoizen veel afbreuk, in de velt
ſlag by Senef. 15 1.b. 15.2 a.

Fay (Baron du) naar den Spaanſchen Landvoogd
aan de Vereenigde Geweſten gezonden. 337. b.
Fehrbellin. De Zweeden worden aldaar door den

Keurvorſt van Brandenburg, geheel uyt het veld
geſlaagen. 163. a. b. 165.

Feversham (Graaf van) ſlaat den Hertog van Mon
mouth , en neemt hem gevangen. 327. b. 328. a.
- bericht Koning Jakob, hoe zjn volk tot den
Prins van Oranje overloopt. 381. a.

- door den Prins van Oranje vaſt gehouden.
396. b. 397. a.

- dankt zyn Krygsvolk af, dat zich meeſt by
den Prins van Oranje voegd. 4o 1. b.

- voegt zich by zyn vader, de Prins van Kon
dé. 142. a.
Enkhuyzen, Dordrecht en andere ſteden, kanten
zich ſterk tegens 't verzoek van Amſterdam, om
geld te munten. 8o. a. b.
Enzisheym. Veldſlag aldaar tuſſchen de Keyzer
ſche en de Francoizen. 148. a. b.

Gedenkpenning daar op. 148.
Eraſmus (Deſiderius) tot Rotterdam geboren, en
zyn ſtandbeeld aldaar. 42o.
Erichthon, zyn verdichte geboorte, en toepaſſing
op die van den Prins van Walles. 37o. 37 1.
Erneſtyne, Prinſes van Arenberg, huysvrouw van
Alexander van Bournouville. I 35. a.

Feuillade (Hertog van) opend de loopgraaven voor
Bezançon. 14o. b.
voor Dole. 141. a.

- tot Stedevoogd van Dole aangeſteld. 143. a.
- veroverd Salins. 143. a. b.

verlaat AAeſſina met groote trouwloosheyd.
224. a. b.

Feuquieres (Markgraaf van)by't ſluytender Vree
de, tuſ/ hen Deenemarke en Zweede. 269. a.

Fleury. Bloedige veldſlag aldaar, daar de Francoi
zen de overhand behouden. 479. a. b. 48o. a. b.
- Gedenkpenning daar op. 48o.
Flodrof (Graaf van ) nooizaakt Luyk van de ver

bintenis met Vrankryk gemaakt, aftegaan 438. a.
gebied het Staatſche Leger in Braband. 45o a.

Ernſthuyze (Thomas) als Opperbevelhebber naar
Guiné gezonden. 304 b.
zyn dood en Gedenkpenning. 3oy. a b.

Fourilles (Markgraaf van)ſneuvelt in 'tbeleg van
Dole. 14 b.

Erp ( Thomas van ) Hoogleeraar in de Ooſter

Frangius (Pieter) ſpreekt een groot Latyns Lof

ſche Taalen, ſterft. 1. b.

Eſcappe en Douay door de Franſche veroverd. 8.a.b.
Eſpiere (de Heerl') Burgermeeſter van Deventer,
raadt die van Kampentot de overgaave. 63 b 64a.
Eſtrées (Graaf van ) met een Franſche Vloot naar
de Weſtindien gezonden. 198. b.
– herneemt Kaijana. 198. b.
vertrekt met zyn Vloot naar Tabago. 22o. a.
beſtormt het geweldig, te water en te lande,
maar moet weer naar Vrankryk wyken. 22 1. a. b.
Eſtrées (de Kardinaal d') zyn voorſlag aan den
Pauws, wegens Vrankryk. 349. a. b.
Evertszoon (Kornelis)L Admiraal,ſlaat manhaf
tig tegens de Franſche Vloot by Bevezier. 483. a. b.
- geeft den Staat bericht van het verbranden
der ſchepen by Bevezier. 486. a.
Everwyn , Gemagtigde der Staaten, op het ſtuk
der AMunte. 335. a.

Eurytus. By hem wort de Koning van Vrankryk
vergeleeken. 441. b.

E# tot Bevelhebber in Koeverde aangeſteld.
I II. D.

F.

Aëton, en zyn verdichtzel. 4o8.
Lodewyk de XIV. by den zelven verge
leeken. 435.49 1.

Fagel ( Loontrekkend Raadsman) en andere naar
Uytrecht gezonden. 129. a.

- beantwoord den Brief van Steward wegens
den Teſtvernieting, en zyn verder gedrag daar
ontrent. 361. a b.

Fagels Penningkaſſe. 264.
Fagel, reyzende boode op Vlaanderen, ſterft. 359. b.
Falais het Slot van)door de Françoizen geſlecht. 18oa.

dicht, ter eeren van de Ruyter uyt. 186. b.
Françoizen mishandelen deerlyk Swammerdam en
Bodegraave. 1 13. a.
verlaaten de gewonne ſteden in de Nederlan

den. 125. a. b. 126 a. b. i 32. a. b.

Franken, hoe eertyds het overwinnend heyr van
Caeſar geſtut hebben. 434 a.

Frankenthal door den Dolfjn belegerd en ingenoe
men. 385. b. 386. a.

door de Françoizen verbrand. 434.b.

Franſche Vluchtelingen met ongemeene mildaa
digheyd alom in de Nederlanden ontfangen, mun
ten tot Uytrecht een Gedenkpenning. 355. a.b.

Frederik Auguſtus, zoon van den Keurvorſt van
Saxen, gaat met zyn Vader te velde. 442.b.

Frederik de III. Keurvorſt van Brandenburg enz.
ziet Brandenburg.
Frederik Willem, Keurvorſt van Brandenburg,
Vader van Frederik de III. 452.
Freſno (Markgraaf del) doet veel dienſt aan Hol

land, in de Vreedehandel met Engeland 136. a.b.
Freyburg, Hoofdſtad van 't Brigauſche, door de
AMaarſchalk van Krequi ingenomen. 233. b.
- -- Gedenkpenning daar op. 233.
door de Keyzer aan Vrankryk afgeſtaan.258.a.
Frouſſe (de Markgraaf de la) berendºrpere. 242. a.
wort tot Stedevoogd in de veroverde ſtad aan
geſteld. 243. b.

Fuchs, Geheyme Raad van den Keurvorſt van Bran
denburg, mede gebruykt in den aanſlag op Enge
land door den Prins van Oranje. 374 b.
Fuenzalida (Markgraaf van) Landvoogd van Mi
laan, zend onderſtand aan den Hertog van Sa
vooije. yo3. b.
Fur
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Furſtenberg ( Prins Willem van ) Gezant van
de Keurvorſt van Keulen op de Algemeene Vree
dehandel, wort op ſtraat door de Keyzerlyke ge
licht, waar over de Vreedehandel wort afge
broken. 137. a. b.
Vrankryk eyſt zyn loslaating, daar de Key
& er niet in wil bewilligen. 19 1. a. b. 2 17.a.
- ſtaat daar van af. 217. b.
- wykt naar Straatsburg, en zyne aanhange
ren worden uyt het Keulſche Biſdom verdreeven.
454 b.
ſtaat naar 't Keurvorſtendom van Keulen,

't geene door de Staaten wort tegengegaan. 357.a b.
wort met meerderheyd van ſtemmen verkoo

ren, maar door den Pauws en Keyzer geweerd.

M ST E ZA A K E N.
Gent (François van ) Biſſchop van Doornik,
ſterft. 338. a.

Gent (Luytenant Admiraal van) ſneuvelt. 56 b.
Genua door de Françoizen gebombardeerd. 312.
Geryon en Herkules. 185.
Ginkel (de Hoogbevelhebber) veroverd Athlone

ſtormenderhand. 539. b.
taſt het Ierſche leger in zyn verſchanzingen
aan, en ſlaat het zelve 54o. a. b. 541. a. b.
Gedenkpenningen daar op. 54o.

- veroverd Galloway, en Gedenkpenning daar
op. 5'45. a. b. 546.
- dwingt Lemmerik tot de overgaave.549. a. b.
55'o. a. b.

G

doet zyn Staatelyke Intreede binnen Dublin,
en eere hem aldaar aangedaan. 555. a. b.
wort door den Koning tot Baron van Ginkel,

G Alloway door Ginkel veroverd, en Gedenkpen

en Graaf van Athlone en Agrim verheeven.555 b.

357. b.

ning daar op. 545. a. b. 546.
Gamarra Spaanſche Afgezant, vertoond aan den

Staat de aanſlagen van Vrankryk op de Spaan
ſche Nederlanden. 32. b.

zyn Gedenkpenning. 556.

Glimes (Johan, Heer van ) Baſtaard van Jo
han de II. Hertog van Brabant, en oorſprong
van 't Huys van Berge. 338.

Gaſtanaga (de Markgraaf van) Landvoogd der

Goeree, in de Weſtindien, door de Françoizen be

Spaanſche Nederlanden, verklaard Vrankryk
den oorlog, en jaagt de Françoizen uyt haare

Gokkinga (Scato ) Vaandraager der Studenten

beſchanſſingen, die hy doet ſlechten. 438. b.
trekt weder te rug, waar door de Françoi
zen het verlaatene weder bezetten. 439. a.

Gartzken, Brandenburgs Hoogbevelhebber, ſlaat

magtigd. 222. a. b.
tot Groeninge. 1o 1. a.
– nevens andere van den Staat naar Uytrecht
gezonden. 129. a.

Golſteyn neemt Kampen voor den Staat in bezit.

Gavre (Don Antonio de) wenſt, wegens Spanje,

1 32. b.
Gool (Jakob) overtreft alle zyn tydgenooten in

de Staaten geluk met de geſloote Vreede met En
geland. 136. b.
– wort daar over beſchonken. 136. b.
Geelvink (J.) en andere naar Uytrecht gezonden.

dood en Gedenkpenning. 2. a. b.
Gordiaanſche knoop. 2o4.

de Zweeden. 264.b.

Geelvink (de Heer) ſtelt de erbarmelyk ſtaat van
Uytrecht, wegens het lang draalen der zaaken,
nopens hun behandeling, voor oogen. 13o. a.
Geelvink (Koenraad) eerſte Poſtmeeſter op Duyts
land. 359. b.
Geeſtelyke , moeten tot Bruſſel en Gent mede de
handen aan de ſpade ſlaan. 45. a.b.
Gelder (Hopman Johan Pauwelszoon van) de
Ruyters behuuwdzoon ſneuvelt in een zeeſlag te
gens de Engelſche ; zyn lof en Gedenkpenning.
12 1. b. 1 22. a. b.

Gelderland. Dentytel van Hertog van Gelderland,
en Graaf van Zutfen, door den Prins van Oran
je afgekeurd. 177. a. b.
Geldſtukken, waar in haar fraaiheyd beſtaat, en
Keurigheyd der Romeynen ontrent dezelve. 336.
al. b
D.

Gelofteſchild op de Deenſche Penningen. 215.
Gelofteſchilden of Ancilia der Oude. 268.

Geloofsdwang in Vrankryk geweldelrk ingevoerd.
3 1. a. b.

#viºs van

Gothland komt weder onder de Gehoorzaamheyd

van den Koning van Deenmarke, en Gedenkpen

I 29. 3.

-

de kenniſſe der Arabiſche taale, zijn verdienſten,

den Schryver daar over.

2. 3. D.

3 Aanmerkelyke woorden van den Paus Inno
centius de XI daar over. 333. a. b.

Gelukkige (de) Tytel onder de Keyzers, het eerſte

ningen daar op. 199. a. b. 2oo.

Goud en Zilver ongemunt, in een ongeloofelyke me
nigte in Holland opgebragt, om gemunt te wor
den. 79. a. b.
Gouda. Wanorde aldaar in 't jaar 1672. gepleegt.
75. b.

Goude Penning, een pond ſtvaar. 456. b.
Goudſchalk (Peter) Scheepshopman, verweert zich
met een weergalooze Dapperheyd, tegens zeven
Franſche Oorlogſcheepen. 224 b.
met een goude Gedenkpenning en zwaare gou
de keten, uyt dien hoofde beſchonken. 224 b.
Graaf (de Stad de) geeft zich by verdrag aan de
Francoizen over. 6o. b.

- door den Prins van Oranje veroverd, en Ge
denkpenningen daar op 158 a. b. 159.
– voordeelen de bezetting aangeboden, zo by

tyds die Stad had willen ruymen. 158. a.
Graaf (de) bied wegens Amſterdam den Prins van
Oranje het Stadhouderſchap aan. 76. b.
Graaf (Pieter en Jakob vander) hun aanſlag te
gens 't leeven van Jan de Wit, waar overJakob
gerecht wort. 85. a. b.
's Graavenhaage. Vreugde aldaar bedreeven over 't
kroonen van Willem de III. tot Koning van En
geland. 418. b.

aan Kommodus gegeeven. 485.
Gemmenich (B.) en andere wegens den Staat
naar Uytrecht gezonden. 129 a.
Gent. Prins van Ligne,en de Graaf van Marcin zoe
ken dieſtad tegens de Frangoizen te dekken. 12 b.
- door Humieres berend, en met veel ſpoed, door
den Koning van Vrankryk veroverd. 239. b.

Grafton (Hertog van) voegt zich by den Prins van

- Gedenkpenningen daar op. 239. 24o.

Grandfontaine (de Ridder) land op Tabago. 22o. b.

Oranje. 38o. b.
Gramont (Maarſchalk van) beſtormt de bedek
ten weg van Doornik. 7 a.

Grana (Markgraaf de) volgt Parma in de Land
voogdy der Nederlanden op. 3oo. a.
– &#c. ſterft. 32o.
D 2
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Granard (Graaf) veroverd Slego in Ierland. 546.
b. f47. a.
Gray in Bourgondien, door de Frangoizen verovert.

penſchild. 340. a.
-

Hagenauw door de Keyzerſche belegert, en door
-

Halmſtad. Tiefen aldaar tuſſchen de Zweden en

Deenen, tot nadeel van de laaſte 203 a. b.
Hales ( Edward) vlucht met Koning jakob lijſt
zyn Ryk. 394.b. 396. a.
- gevangen genoomen. 404. a.

Groelard (Poſtmeeſter) zent de eerſte tyding van 't
veroveren van Ments. 443.b.

Groeninge door de Biſſchop van Munſter belegerd.
95. b.
bezorgt zich in tyds tot goede tegenweer. 95. b.
- munt zilvere Noodtſtukken. 95. b. 96.
- verdedigt zich dapper, en doet hevige uyt
-

vallen. 96. b. 97. a. b.

- wort van den vyand verlaaten. 97. b. 98. a.
Gedenkpenningen der belegering. 98.
-

Halewyn (Kornelis Tereſteyn van) Raadsheer,
wort zyn zitting in den Ouaraad betwiſt, en ge
volgen daar van. 472.b. 478.

Halling (Burgermeeſter) zyn huys tot Dordrecht
\ wort geplunderd. 75. a.
wegens Dordrecht aan den Prins van Oranje
gezonden. 76 b.

Hamburg in vreeze voor de Deenen. 166.a.

- door Deenemarke bedreigd, verdraagt zich
met den Koning. 272. a. b.

- Gedenkpenning daar op 273.

99. IOO.

- Studenten aldaar in de wapenen, en hun dap
perheyd beloond. 1o 1. a. b. 1o2. a.

Groeninge en Vrieſland kanten zich tegens de
Staaten van Uytrecht, om weder zitting te nee
men in de Algemeene Staaten. 129. a. b. 13o.a.
Groeninge kieſt een Erfſtadhouder. 176. a.
Groeninger Bewindhebbers der Weſtindiſche

Maatſchappy ſlaan een Gedenkpenning 303 b.304.
Grol door de Munſterſche veroverd. 62. a.
Gronovius (Jakob) doet een Lykreede op 't afſter
ven van Jakobus Wittichius. 348. b.

- door de Koning van Deenemarke belegerd.
342. a.b.
weygerd hem hulde te doen, en noodzaakt

den zelven het beleg op te breeken. 343 b.
Gedenkpenningen daar op. 344.

Hamilton (Graaf van ) dekt den aftogt tegens
Montekukuli. 172. a.

Hamilton (Oudtſte Zoon van den Hertog van) wil
Jakob niet van de Schotſche Kroon beroofd heb
ben. 42 1. a.

Hamme (Niklaas van) door Koning Philips de IV.

Groot ( P. de ) doet berigt van den eys van den
Franſchen Koning. 69. a.

geadeld. 338. a. b.
Hamme (Philibert van) door Johan van Ooſten

Hollandſ he Afgezant in Vrankryk waar
ſchouwt den Staat, maar vruchteloos. 49. a.

Hamme (Willem van) Broeder van Philibert,

ryk tot Schepen van Bruſſel aangeſteld. 339. a.

– met volmagt door de Staaten van Holland

Apoſtoliſche eerſte Beamtſchryver enz. 339. a.

gezonden om vreede te ſluyten, keert vruchteloos
weder. 73. a. 74. a.
– bied wegens Hoorn den Prins van Oranje
het Stadhouderſchap aan. 76. b.

Hamme (Willem van) Hopman Liberts zoon,

Guldenleeuw (Graaf Ulrik Frederik) verjaagt
de Zweeden uyt Noorwege, en behaald aldaar
zeer groote voordeelen. zo1. a. b. zo ook in Schoo
ne. 2oz. a. b.

– behaald groote voordeelen in Noorwege, en
veroverd Maarſtrand. 213. a. b.
- - Gedenkpenning van hem, en van dce
ze zeége. 2. I4.

veroverd geheel Jempſterland. 21.4. a.b.
zyn geboorte, huuwlyk , kinderen, en dood.
2. I4.

G#slie orde,

s

Haer (Niklaas van der) Griffier, zyn dood en wa

mouth gevangen. 327.a.
Gripſwald door de Brandenburgers veroverd. 256.a.
om de Studenten te bedanken. 82. b.

:

R.

Hal door de Bontgenooten verſterkt. 234.a. 537. b.

Leyden, doet een geleerde redenvoering in gedigt

r

E

Grey (de Lord) benevens den Hertog van Mon
Groenendyk (Johan van) Geheymſchryver van

s

Z

Aonde ontzet. 173. a. b.

I 5. a.

|

Y

door wie ingeſteld. 142.
Gutskower pas door de Keurvorſt van Branden
burg veroverd. 237.a.

GuſtaafSberge door de Zweeden in brand geſtoo
ken. 21 3. b.

Gys (Johan) Kornet der Leydſche Ruyterbende.

zyn ampten, verdienſten, wort Baanderheers en

zyn Legpenning. 339. a. b.
Handveſten van Londen, en andere ſteden, door Ka
rel de II benomen, en door Willem de III weder
gegeeven. 475. a.

Gedenkpenning daar op. 475.
Harcourt (Prins van) leverd de Spaanſche Bruyd
op de grenzen over. 289. b.

-

Harcourt ( Markgraaf van) opend de loopgraaven
voor het ſlot van Kortryk. 3o 1. a.
Harderwyk door de Munſterſche veroverd. 63. b.
– aan den Hertog van Luxemburg ingeruymt. 65 b.
– door de Françoizen , na 't ſlechten van des
zelfs veſtingen verlaaten. 126. a.
Harn, Burgermeeſter, en Muntmeeſter tot Kampen.
64. a.

Haro (Don Lodewyk van) vader van den Graaf van
Monterey. 38. b.
Harteveld (Simon) ſtuurman van de boot, daar
in Koning Willem is, ſtapt aan lands en zyn ſtou
te daad. 5 1o. b.

85. a.
H.

Haſſelaar (Gerard) zyn lof. 69. a.
Aan (Kornelis de ) neemt na 't omkomen van Hattum geeft zich, na moedige tegenweer, aan de
de Ruyter, 't gebied op zich. 187. a.
Munſterſche over. 63. a.
– ſneuveld. 188. b.
– Steenwyk en andere plaatzen, door de Fran

Haar (Bonifacius van der) volgt zyn vader Ni
klaas , in het Griffierſchap van den Raad van
Braband op. 34o. a.

Haarlem. Wanorde aldaar, in 't jaar 1672. ge
pleegt. 75. a.

- Vreugde aldaar bedreeven over 't kroonen van

'Willem de III, tot Koning van Engeland,419 ab.

ſoizen verlaaten. 1 34. a.

Heede (Jakoba van) Huysvrouw van den Heer
van Renſwoude, en haar Gedenkpenning. 13 1.
Heemskerk door den Staat aan de Keyzer gezon
den. 124. b.
Heemskerk (Heer van) bevreedigt, als Afgezant
van den Staat, Deenemarken met Holſteyn. 436.
a b.
Hey
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Heide (Johan van der ) Uytvinder der nieuwe
Brandſpuytten. I 14 a.

Helzingburg, van zonderinge aangelegenheyd, door
de Deenen vermeeſterd. zo2.b.
Gedenkpenning daar op. 2o3.

-

door de Zweeden wederom hernomen, na eens

en andermaal vruchteloos belegerd te hebben. zoy.

ZA A K EN.

- in 's Graavenhaage. 522. a.
Hoorn (Anna van ) Vrouwe van Vlooswyk, be
gunſtigd Vondel. 282.b.
Hoorn ( Graaf van ) eyſt Woerden op, maar
vruchteloos. 1o5. b.
heeft voor den Staat het gebied der Krygszaa
ken tot Hoorn. 129. a. 13o. b.

Hertogenbos vruchteloos door de Françoizen be

Hoorn (Honorine van ) moeder van den Gent
ſchen Biſſchop Alfons van Berge. 338. a.
Hop (de Heer) brengt het beſluyt van Amſter
dam , tegens de gegeeve volmagt der Vreede in
's Graavenhaage. 73. a.
– wenſt wegens den Staat den Koning van Enge
land geluk,over 't bevreedigen van Ierland.55 2.b.
tot buytengewoon Afgezant van den Staat aan
den Keurvorſt van Brandenburg gezonden. 374.
Horn, Zweedſche Veldmaarſchalk door Gartzken
en de Brandenburgers geſlaagen. 264. a. b.
Hudde (Johan) Burgermeeſter van Amſterdam,
vind het ontwerp uyt, tot verzekering der ſtad
Amſterdam, tegens het water. 473.b.
Humieres ( Maarſchalk de ) belegerd en veroverd

ſtookt. 94. a.
Heteren (Hendrik van) en zyn Penningkas. 17.

Aire. 196. b.
– berend Saint Omer. 227. a.

a. b.

Henrike Katryne, dochter van Prins Fredrik Hen
drik, Huysvrouw van den Graaf van Anhalt
Deſſauw, deelt de kleynodien van haar moeder,
en Gedenkpenning daar over. 292. a.

Heniſy geeft Waterfort over. yo1.b.
Herkules en Hydra. 5o2.
Hernandes (Don) Stedevoogd binnen Leeuwe, wort
door Kalvo verraſt, en moet die ſtad overgeeven.
244. a. b.

Hertog (Johan de) Opperhoofd van Japara, ver
overd twee Franſche Ooſtindiſche ſchepen, komt

buyswaart, en ſterft, zyn lof, en goude Gedenk
penning van een pond. 456. a. b.477.

81. 132. b. 272.b. 273. b. 281.485.
Heydanus (Abraham) Hoogleeraar tot Leyden,

ſlaat, benevens den Hertog van Orleans, den
Prins van Oranje. 228. a. b.
– berend Gent. 239. b.

zyn lof, dood, en Gedenkpenning. 31. a. b.

Heydelberg aan de Françoizen ingeruymd. 382. a.b.
– prachtig Keurvorſtelyk Slot aldaar, tegens

het verdrag geplonderd. 382. b. 383. a.b.
grootte van het Reuzevat aldaar, en Gedenk
penningen. 383. a. b.
- en t Keurvorſtelyke Slot enz. aldaar jammer

– veroverd in de Wintermaand Saint Ghislayn.
234 b.
-- berend Kortryk. 3.oo a.
veroverd die ſtad en het Slot. 3o 1. a. b.
Hunnike, Reſident van den Staat tot Hamburg,
bericht den Staat van het gevaar van die Stad.
342. b.

lyk door de Franſozen verbrand. 435.b.
- half verbrand, wort op nieuw door de Fran

Huy door de Francoizen veroverd, en Gedenkpenning

daar op. 178. b. 179.
443.a,haare
goizen, maar
de Roomſhebeſtormd.
Kerk wegens
Wat vruchteloos
Heyligen.
Huydekooper, Geheymſchryver van Amſterdam,
zyn verrichtingen in 's Graavenhaage. 471. a.
Voorſpraak gevoelt 26 b.

Heylbron doºr de Francoizen vermeeſterd. 386.a.

Heynſius (Maria) weduwe van Jo. Hend. Coc
gejus. 31 a.

Hil (Hendrik) Paapſch Boekdrukker tot Londen,
zyn winkel door het graauw geplonderd. 395. b.
Hippodamia, Bruyd van Theſeus, 441. a.
Hoek (Vander) Loontrekkende Raadsman, ver
welkomt Koning Willem in 's Graavenhaage, met
een ſierlyke aanſpraak. 51 5 b.

Hogenkamp (Anna Maria)

bewaard een Goude

Gedenkpenning van een pond. 456. b.
Hogeveen (Gerard Amelis van) en zyn

ningkas. 18. b.

Pen

-

Ho-jo (Lodewyk del) Stedevoogd binnen Meſ
ſina, verwekt aldaar zeer veel onluſten. 182 ab.
Holland in groote ſchrik en verbaaſtheyd, wegens

den voorſpoed der Franſche wapenen. 66b 67a b.
de Staatsleden aldaar ontſlaan zich onder

ling van den eed, voormaals gedaan tot weering

Huysman. Eenvoudig antwoord van een huysman
aan Koning Willem. 51 1.a b.
I.

Akobus de II. wort Koning van Engeland, en
Gedenkpenningen daar op. 323. a. b. 324.
- legt op 't invoeren der Roomſche Leere, en
op een onbepaald vermoogen toe. 33o. a. 346.a.
b. 36o. a. b. 362. a. b. 37 1. a. b.
- zoekt de vernietiging van den Teſt en Straf
wetten in te voeren. 36 1. a. b.
Gedenkpenningen daar op. 361.
zend de agt Biſſchoppen, die hem weygeren te
gehoorzaamen, gevankelyk naar den Tour. 362.b.
Gedenkpenning daar op. 362.
wort genootzaakt die zelve weder te ontſlaan,
en Gedenkpenning daar op. 364. a.b.

zyn Gemalin verklaard zich ſwanger, en
brengt een Prins van Walles in de werreld. 365.a b.
Gedenkpenningen daar op. 366.368.
Spotpenningen op die zelve. 369.37o.

-

van 't Stadhouderſchap. 76. a.

– op een Spotpenning by den Muylezel van Ab
ſalom vergeleeken, en waarom. 432.

-

Holmes valt vyandlyk op de te huyskomende Smir
naſche vloot. 52.b.

Holſteyn komt weder aan Zweede. 26 8.
Holſteyn ( Hertog van) nevens zyn Staaten door
Deenemarke in verzekering genomen. 166: a. b.
– maakt Vreede met Deenemarkes en Gedenk
enningen daar op. 436.a b. 437:

H# # belegerde Londonderry.46ob.

klaagt by de Staaten over hunne Krygstoeruſ
tingen. 271. a b.
laat toe aan de Algierſche roovers, dat ze

de genome Hollandſche ſchepen in zyn havens op
brengen. 371. b.
Gedenkpenningen hier op. 372.
in de uytterſte verſlaagenheyd over het landen,

en den voorſpoed van den Prins van Oranje. 381.
a. b.

in de uytterſte noot, zoekt hy met den Prins
van Oranje in onderhandeling te treeden. 392. a.

Hooge (Romeyn de) vind de beſchilderde ontwer - zyn Koningin en Prins van Walles vluch
pen uyt, die afgemaald zyn op een der eerepoorten
-

III. Deel.
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R.

zyn Vader te velde. 442.b.

ten ſtil naar Vrankryk. 392.b.
– Gedenkpenningen daar op. 392.
- onderſtaat mede de vlucht ter zee. 394b.395.a.

Joris Willem Hertog van Zell, door Koning Willem

- wort in de haven van Feversham achterhaald,

de III. met de Ridderordre van den Hoosband be

en ſchoon vermomd, gekend. 395. a. b. 396.a.
- keert naar Londen, en zyn verrigtingen on
trent den Prins van Oranje. 396. a. b.
– wykt uyt het Ryk, en vlucht. 396. b.

ſchonken. 538. b.

– – Gedenkpenning op zijn vluchten. 396.
- komt behoude in Vrankryk, en Gedenkpenning
daar op. 397. b.
– wort zeer minnelyk van den Franſchen Koning
ontfangen, en Gedenkpenning daar op 398.ab.399.
– wort ook door Schotland verklaardzyn Kroon
recht verbeurd te hebben. 421.
ſteekt naar Ierland over met een Franſche

magt, tot herwinning van zyn Koninkryk,46o.ab.

- zijn dood. 343.

Koning van Engeland. 539.
Joſua ſtuyt de loop der Zonne, en Gedenkpenning daar
op., 18.

- vergelyking van hem met Van Beuningen. 19a.

Joſua. Koning Willem de III. by den zelven verge
leken. 495.

Jonghal geeft zich aan Willem de III. over. Yoi.b.

Jonx, en Sinte Anne, twe Sloten in Bourgondien
door de Françoizen veroverd. 143. b.

Jorman (Overſte) geraakt met eenig Krygvolk
binnen Groeninge. 97.a.
ſlaat de Munſterſche. 1o3. a.

– belegert, en verlaat Londonderrr. 46o. b.
46 1. a. b. 462. a.

– verklaard Ierland onafhanklyk van Engeland.
46o. a.
b-

# kopere geldſtukken, ofte Noodmunten.

Jozef, zoon van Leopold, en Koning van Honga
ryen, ondertrouwd de Spaanſche Bruyd. 463. a.
Joſef Klemens van Beyere, tot Keurvorſt van Keu
len verkooren. 257. b.

6o. b.

zyn Ervelyke inkomſten in Engeland, wor
den aan de nieuwe Koningen toegeweezen. 478. a.
– verſterkt zich in Ierland, om Koning Willem
te wederſtaan. 488. a.
– ſlaat aldaar kopere noodſtukken. 488. b.489.
- vlugt, na de nederlaag vanzyn leger, naar Du
blin, en voorts uyt Ierland naar Vrankryk. 497.a.
b.498. a. b.
– Gedenkpenning daar op. 498.
Jan, Koning van Boheeme, ſneuveld, en zyn Bla
4

- wort meeſter van 't geheele Keulſche, en doet
zyn ſtaatelyke intreede in Bon, en Gedenkpen
ningen daar op. 454. b.45 5.
zyn geſlacht, en afkomſt. 455.

Iſola , Afgezant des Keyzers, geeft een verweer
ſchrift tegen Vrankryk, voor Spanje uyt. 5. a.
- verwerft in Engeland hulpbenden voor de
Spaanſche Nederlanden. 12. a.

Jubelfeeſt der mishandelde Misbrooden. 37. b.
Juël (Niklaas) Admiraal der Deenen. 199. a.

Deenſche Admiraal, ſlaat de Zweedſche

zoen. 366.

vloot. 206. b.

Jazon en het Gulde Vlies. 17.
veroverd het Gulde Vlies. 143.

Ibarra (Don Diego) Spaanſchen Admiraal, ſneu
veld, en zyn Schip verbrand. 188. b.

Jeffreys (Joris) geweezen Kanſellier, wort in ma
troozen gewaad gevangen genoomen. 404. b.

– Gedenkpenning daar op. 2o7. zo8. zo9.

Jurieu (Peter) voormaals Hoogleeraar der On
roomſche tot Saumur, zyn ſtellingen wegens den
Antichriſt, en val der Roomſche Kerke, en Ge
daar op 352. a. b.353. a. b. 354.

#nen

a

Jempſterland door Guldenleeuw veroverd. 214 a. b.
Ieren, ofwel te recht door Willem de III. Weerſpan
nigen genoemd worden. Yoo.
Ierland getrouw voor Jakob , en zyn Oorlogsbe
dryven aldaar. 46o.a.b.46 1. a. b.462. a. b.
- komt geheel tot Koning Willem over. 55 1. a. b.
- bevreedigd, en Gedenkpenningen daar op. 55 2.

a. b.554.
Innocentius de XI. Pauws van Rome, zyn Gedenk
penning, wegens de Algemeene Vreede wens. 22o.
zyn merkwaardige woorden over den Geloofs
dwang in Vrankryk. 333. a. b.
Vrankryk geenzints geneegen,ſterft. 458. a.

J. Thaalers of Joachims Thalers, waar van zo
genoemd. 26o.

Johan (Don) natuurlyke broeder van Karel de II.
Koning van Spanje, brengt zich ten Hove in on
gunſt. 27. a.
Johan Joris de II. Hertog van Saxen, is Middelaar
in de Vreedehandel tuſſchen Deenemarke en Zwee
de. 269. a. b.

Johan Joris de II. Keurvorſt van Saxen, vader
van jo. Joris de III. 389.

Izabelle, Aartshertogin, haar geſchenk tot verpier
zel der mishandelde Misbrooden. 38.
Izabelle, Prinſes van Heſſenkaſel, huysvrouw van
den Keurvorſt van
452.

B: eurº

K

Affaro. De zoons van den Raadsheer Kaffa

ro, ontzetten haar vader tot Meſſina. 183. a.
Kaijana in Weſtindien door de Hollanders veroverd,
en zeer verſterkt. 198. a. b.

door de Françoizen hernomen, en Gedenkpen
ning daar op. 198. b. 199.

Kakus, een zinnebeeld van Koning Lodewyk de
XIV. 448.

Kallenberg, Nederlandſche Onderadmiraal, ſlaat

## tegens de Franſche Vloot by Bevezier.
48 3. a.

Kalvo gebied binnen Maaſtricht. 196.a.
IKalvo, Frans Bevelhebber binnen Maaſtricht, ver
raſt de ſterke ſtad Leeuwe. 244. a. b.

- moet zyne Beſchanſſingen verlaaten. 438. b.
– bezet dezelve weder. 439. a.
Kameryk door Luxemburg berend. 227.a.

de Stad geeft zich op eerlyke voorwaarden

Johan Joris de III. Keurvorſt van Saxen, ſtuyt de
overwinnende wapenen der Françoizen aan den

over. 227. b.

Ryn. 389. a. b.
- - Gedenkpenningen op zyn heldhaftige daa
den. 389.
Johan Joris de III. ziet Keurvorſt van Saxen.

Johan Joris, zoon van Johan Joris de III. gaat met

Gedenkpenning daar op. 538.

-

Joris Lodewyk, Hertog van Hanover, namaals

het Slot inſgelyks na heevige tegenſtand. 23o.
a.

– - Gedenkpenningen daar op. 23o. 23 r.

Kamerykſche Legpenningen op de Nieumeegſche
Vreede. 252. a. 253.
Kam
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Kampen geeft zich lafhertig aan de Munſterſche
jaarig verklaard, en neemt de beſtiering van zyn
over. 63. b. 64.a.
laat haar zilverwerk, op dat niet ten prooje
der vyanden worde, tot Noodmunten vermunten.
64. a. b.

Ayk zelf aan. 137. a.

- - Gedenkpenning daar op. 136.
zyn vruchtelooze pogingen tot een Algemeene
Vreede. 137. a. b.

- door de Françoizen, na een ſtvaare brand

ſchatting gevorderd te hebben, verlaaten. 132 ab.
aan de Munſterſche en Keulſche, door den

Franſche Stedehouder geweygerd. 132. a.
- na 't vertrek der Françoizen, neemen eenige

Burgerhopluyden aldaar de hooge regeering by
voorraad waar. 132.b. 133. b.

zonderling geldſtuk aldaar by die tyds gele
genheyd gemunt. 132, b.
Kamper pandslieden ſtaan tot Aarnhem veel kom
mer uyt. 133. a.

- zyn dapperheyd in 't gevegt van Schoone, en
Gedenkpenningen. 203. b. 204. 2o5.
veroverdt Helzingburg , en Gedenkpenning
daar op. 205. b. 2o6.

zyn Vlooten driemaal in een jaar geſlaagen.
zo6. b. 2o7. a.

- levert de Deenen een hevige veldſlag, en Ge
denkpenningen daar op. 21 1.a b.

Karelsburg door de Koning van Deenemarke tot
de overgaave gedwongen. 199. a.
Karelſteyn door de Deenen veroverd. 213 b.

hun loſſing, en Gedenkpenning. 1 33. b. 134.

Karwel. Een jonge juffer, waarom aan 't Hof van

Kan (Niklaas) zyn dood, en wapenſchild. 34o. b.
Kanterburg (Aartsbiſſchop van) moet amptshal

den Koning van Engeland gelaaten. 42. a. 52. a.
Kaſimier ( Hendrik) begroet Koning Willem op
Hondsholredyk. 5 13. a.

ve tegenwoordig zyn , by de geboorte van een
Prins van Walles. 369. a.

Karloo tot een Baronny verheeven. 243.
Karel de II. Koning van Engeland, begunſtigt
de aanſlagen der Françoizen. 49.b. 5o. a.
– laat verraderlyk de Smirnaſche Vloot aan
taſten. 5 2. b. '
– verklaard den oorlog aan de Staaten. 52.b.
- wort genootzaakt vreede met Holland te maa
ken. 1 26.

- word in plaats van den Koning van Zweede
voor Middelaar, tot de Algemeene Vreede aange
nomen. I9 1. a.

tot middelaar voorgeſteld over de verſchillen
van Vrankryk en Spanje in de Nederlanden.
2OO. A.

-

– dringt ſterk aan op een Algemeene Vreede.
217.a. b. 2 19. a. 238. a.
vat argwaan tegens Vrankryk op, en ſluyt
een naauw verbond met de Staaten. 238,a.
- ſterft. 32 1. a. b.
- – Gedenkpenningen op zyn dood. 322.
berooft Londen, en andere ſteden, van haare
Handveſten. 475. a.

Karel de II. Koning van Spanje, niet magtig de
Nederlanden tegens Vrankryk te beſchermen,
maakt tot Aken de Vreede. 2o, a. b. 2 I. a. b.

– – Gedenkpenning daar op. 23.
– wint Bon door de t'zaamgevoegde benden der
Bondgenooten, en Legpenning daar op. 125. b.
– laat de dochter van den Hertog van Orieans
ten huuwlyk verzoeken, en trouwd met diezel
ve. 286. b. 287. a. b. 29o. a. b.

- - Gedenkpenningen daar op. 286. 287.
288. 29 1.

– doet met zyne Koningin zyn intreede in Ma
drit. 291. b.

- wort door Vrankryk genootzaakt om afſtand
te doen van den titel van Hertog van Bourgon
dien. 294. a.

maakt met Engeland een wederzyds verwee
rend Verbond. 294. b.
- verklaard den oorlog tegens Vrankryk. 3oo. b.
Gedenkpenning daar op. 3oo.
– ſluyt met Vrankryk een beſtand van twintig
jaaren. 31 3. a. b.
- verlieſt zyn Gemalin, en trouwt weder met
de dochter van de Keurvorſt van de Palts. 463.
a. b.

– - Gedenkpenningen daar op. 464.
Karel de XI. Koning van Zweede wort meerder

Kaſimier (Jo. Willem Friſo) verdrinkt in 't Hol
landsdiep. 176. b.
Kaſtanaga, Landvoogd der Spaanſche Nederlan
den, verzekerd den Staat van de Spaanſche hul
pe, na de ſlag by Fleury. 481. a.
onthaald de Keurvorſt van Brandenburg,
zeer prachtig tot Bruſſel. 481. b.
Kaſtelneau (AMargraaf van) neemt den bedekten
weg voor Doornik in. 84. a. b.
A

Kaſtelrodrigo, Landvoogd der Spaanſche Neder
landen, verſterkt Charleroy. 4. b.
laat deszelfs veſtingwerken op 't aannaderen
der Franſche ſpringen. 5. b.
- poogt de Franſche vrugteloos met redenen te
ſtuyten. 5. b.
- laat de goederen van de Doornikſche burge
ren alom aanſlaan. 1o. a.
ſtelt zich overal in ſtaat van tegenweer,
I O. a.

zoekt Ryſſel te ontzetten, maar vergeefs.
I 2. R.

- zyn Gedenkpenning op het ſlaan der Spaanſche
Ruytery by de Brugſche Vaart. 12. 13.
bevordert het werk van de Vreede. 2o. a.

ontdoet zich van het bewind der Spaanſche
Nederlanden, en reyſt onbekend door Vrankryk
naar Spanje. 27. a. b.
– zyn gedenkpenning. 27. 28.
Kat, een zinnebeeld der oude Duytſche vryheyd. 49.
Katinat (Franſche Hoogbevelhebber) brandſchat
Savoije. 5o3. a. b.
– overrompeld Lucern en Rivalta. 5o 3. a.

ſlaat den Hertog van Savoije by Staffarde.
503. a b.
byna geheel Savoijet onder. 5 o6. a. b.
Kazimier (Erneſt) ſneuveld voor Roermonde.

'#

176. b.

Kazimier (Hendrik) eerſte Erfſtadhouder van
Vrieſland, Groeninge, en Drent, en zyn Ge
denkpenning. 176. b.
Keulſche Algemeene Vreedehandel, by wat gele
genheyd afgebroken. 137. a. b.
Keulen (Biſſchop van) brengt met den Biſſchop
van Munſter, geheel Overryſſelt onder. 64. b.
verdrag van verdecling der gewonne Steden
met Vrankryk. 65. a. b.
- met die van Munſter, belegeren en verlaate
Groeninge. 95. b.97. b. 98. a.
Keulen maakt Vreede met den Staat. 14o. a.

Keulen (Keurvorſt van) ziet Joſeph Clemens.
E 2
Key

-I

t

B L A D W
Keyzerswaart door de Keurvorſt van Brandenburg
veroverd. 44o. a.
Gedenkpenning daar op. 44o.

-

Kieft (Elizabet) huysvrouw van Dirk Schaap.
I 39.
-s

t

Y

Z E R.
handeld de Burgery hard, en moet de Stad

overgeeven. 255.b. 256. a.

Koningſteyn, te vergeefs door de Frangoizen van
den Keurvorſt van Ments gevorderd. 386. a.
Konſtabel van Kaſtilien wordt Landvoogd van de

Kiezechem tot een Baronny verheeven. 243.

Spaanſche Nederlanden. 27. a. b. ziet verder

Kinſale en Kork, door den Graaf van Marlboroug

Velasko.

veroverd. 5oz. a. b.

Konſtantyn, zoon van Jooſt van den Vondel, en

Klara Izabelle, dochter van de Graaf van Bar
lemont, moeder van Philips François van Aren
berg. 33. b.

waarom dus genoemd. 282. a.
Konti (Prins van) ondertrouwd de Bruyd van

Klarendon (de Graaf) valt in ongunſt van Ko

Kopere Noodſtukken door Koning Jakob in Ierland

ning Jakob de II. van Engeland. 346.a.

Klifford word in Engeland van de gemeente, den
oorlog met Holland, te laſte gelegd. 136. a.
- taſt te vergeefs de benden van Ginkel aan.
5 yo. b.
Klinge (Hopman) hakt te Koeverde de Vrieſſche
poort voor de Staatſche ruytery open. 107. b.
Knotzenburg door Turenne berend en veroverd.
J’9. a. 6O. a.

Koale ( Hopman) bezet voor Lemmerik de mond
van de rievier Schannon. 5 yo. a.
Kocçiaanen. 3o. b.
door Bouflers gebombardeerd. 386. b.

k:

387. a.

k# door de Biſſchop van Munſter, zonder
groote moeyte ingenomen. 95. a.
door Rabenhaubt by verraſſing hernomen.
107. a. b.
– Gedenkpenningen daar op 107. 1o8.
IO9. I 1 O.

o

Kok ofte Cocgejus (Johan) zyn geboorte, geleerd
heyd, roem, dood en Gedenkpenningen. 29. a. b.

den Koning van Spanje. 287. a. b
geſlaagen. 462. b.

Korah , Dathan en Abiram, en hun omkomen,
op een Penning verbeeld. 455.

Kork en Kinſale door den Graaf van Marlboroug
veroverd. yo2. a. b.

Kortryk en Doornik door den Franſchen Ko
# veroverd, en Gedenkpenning daar op. 7.
al. D.

Kortryk door Lodewyk de XIIII met een Ge
#viººf en andere voordeelen begunſtigd. 9.
- door de Francoizen berend en veroverd. 3oo.
a b. 3o1. a. b.
- Gedenkpenning daar op. 3o1.
Koſterman (Kornelis) tot Rotterdam onthoofd,
en gevolgen daar van s en vinnige Spotpenning
te dier oorzaake. 5 o7. a. b. 5 o8.

Koxinga door Baltaſar Bort geſlaagen. 3o6. a.

k: (Clara) moeder van de Dichter Vondel.
ZÖ 2... a.

Krequi ( Markgraaf van ) ſlaat de Prins van
Ligne. 12. b.

o. a. b.

K#

(Johan Hendrik ) zoon van Johan, zyn
Bedieningen en marmer gedenkteken van hem en
zyn vader. 31. a.

zoekt Trier te ontzetten, maar wort ge
ſlaagen. 174 a.
belegerd en veroverd Dinant. 178. a.
- wort naar Duytsland gezonden. 178. b.
berend Kondé. 192. a.

Kondé door de Françoizen belegerd, en veroverd.
192. a. b. 193. a. b.
Gedenkpenning daar op. 193. 194.

Kondé (Prins van) verovert Bezançon. 13. b.
verovert Wezel. 55. a. b.
bezigtigt de ondiepten des Ryns, en door

waad diezelve. 57. a. b.
– wort gewondt. 57. b.
– laat zich naar Emmerik voeren, en geeft
het hooge bewind aan Turenne over. 59. a.
- ſterk by de rievier Pieton beſchanſt, wil geen
veldſlag waagen. 15o.a.
- valt op de Spaanſche achterhoede, en ſlaat
diezelve. 15'o. a.

- overweldigd de buytenwerken van de ſtad,
die zich overgeeft. 193. a.
- naar Duytsland gezonden. 195. a.

– bied de Duytſchers alom het hoofd. 233. a.
miſleyd den Hertog van Lotteringen, en ver
overd Freyburg. 233. b.
– brandſchat het Oldenburgſche. 267. a. b.
zijn verrigtingen in Duytsland tegens den
Hertog van Lotteringen. 257. a. b. 258. a. b.
trekt in 't Brandenburgſche. 266.a.
Krevekeur geſlegt. 126. a.

Krevekeur en Engelen, Schanſen by Nieumeege,
door de Frangoizen veroverd. 61 a.

- – doet een tweede aanval, en bekomt
veel voordeel. 15o. b.
doet noch op het zelve Leger een der

Kreutſznach door de Francoizen vermeeſterd.

de aanval, daar veel volk verlieſt, en te rug

Krommom (Willem van) en andere naar Uyt

moet trekken. 15. 1. a. b.
- - zyn behaalde roem en Gedenkpenning.
1 52. b. 15 3.

recht gezonden, om dat geweſt voor den Staat
in bezitting te neemen. 1 29. a.
Kromwel, wie by hem van zommige is vergelee
ken, en waarom ? 43 1. b.
Kulzak in Amerika vruchteloos door de Ruyter
aangetaſt. 15.5. a. b.
Kuylenburg ontfangt Franſche bezetting. 60. b.

- zyn geſlacht, huwelyk, en afkomſt. 153.
- ontzet Oudenaarde, en Gedenkpenning daar
op. 154. a. b.
– herſteld de zaaken in de Elzas, en ontzet
Hagenauw. 173. b.

Konflans (de Markgraaf van) Spaanſche Stede
voogd van 7pere, 242. a.

Koningsmark, zoekt vruchteloos Wiſmar te ont
zetten. 168. b.

Koningsmark ( Graaf van ) werpt zich binnen
Straalzont. 255. a.

86. a.

-

door de Francoizen verbrand. 434. b.

L

LA: ,

Roomſchen Biſſchop, in Engeland ge

vangen genoomen. 404. a.

Ladenburg door Turenne vermeeſterd. 146. b.
Lambert (Sint ) de twintigſte en laaſte Biſſchop
van Maaſtricht, waarom op de Luykſche geld
munten ſtaat. 358.
Land

DE R

V O O R N A A M ST E ZA A K E N.
Landman (Thadëus) een onruſtig Predikant, zyn - ſlaat de Markgraaf van Vaubrun. 12.a.
wort
Markgraaf van Krequi
geſla
gen,
en door
zelfsdegevaarlyk
# geſla
wyze van prediken, handelen Gedenkpenning, 128.

#

o

a. b.

Landsberg (de Overſte) wegens Munſter in Bon Ligne (Prins Klaudius Lamoraal van) hoe na
Langenhove (Eliſabet van) Huysvrouw van den

met het huys Arenberg vermaagſchapt, 35.a.
volgt zyn broeder Aalbert Hendrik in alle
zyn nagelaate Vorſtelyke goederen op, 35. a.

Ridder Pape, 32o. b.
Lara (Thereſa Manriques van) vrouw van

a.b.

gelegd, 454 b.
Landskroon door de Deenen veroverd, 2o3. a.

zyn huuwlyk, roem, eerampten enz. 35.
-

--

-#n benoemt tot Onderkoning van Sicilien,

Očtaaf van Ligne, 179. b.

Lauwerkranſſen tegens de blikzemſchichte ſchoot

35. b.

35. b.zyn36.vertrek
a. b. daar heenen en Gedenkpenning,
ſpenning,

vry, 171. b.

Lauzum (Graaf van) met hulpenden aan Jakob ,
naar Ierland gezonden, 49o. a.
- raad Koning Jakob uyt Ierland te vlugten,

Ligne (Klaudius van) ſtild voor een tyd de be
roertens tot Meſſina, 182. a. b.

- wordt Landvoogd van Milaan, 182.b.

497.a.

verdedigt het overſchot in Ierland voor Ko Ligne (Lamoraal van) Grootvader van Klaudius

Lamoraal, tot Prins en Vorſt des Roomſchen

ning Jakob, yoI. a.
verlaat Ierland, yo2.b.

Leeuwe, een ſterke Stad ontrent Sint Truyen, by
nacht door de Françoizen verraſt , 244. a. b.
Gedenkpenning daar op , 244.
Leeuwendaal (Woldemar Baron van) natuurly
ke zoon van den Graaf Guldenleeuw , 214.

Leeuwen van Leyden (Dirk) wegens de Franſche
voorſlagen van Vreede door den Staat naar En
geland gezonden, 242. b.

Ryks verheven, 38.
Ligne (Octaaf) van Prins van Barbançon en zyn
geſlacht, eerampten, en huuwlyk, 179. a. b.

word Landvoogd van Namen, en Legpenning
daar op, 18o. a. b.
ſneuveld, 18o. b.

Lillie Overſte en Stedevoogd in Wannersburg, moet
die ſtad aan de Deenen overgeeven, 2o1.b.

Limburg
Franſoizen belegerd en veroverd
18o. b. door
181.de
a. b.

zyn verrigtingen aldaar, 243. a.
Lemmerik door Ginkel ingeſlooten, belegerd, en tot

o

Gedenkpenningen daar op, 181.

de overgaave gedwongen, 548. a.b. 549. a. b.

Lochem door de Munſterſche veroverd, 62.b.

55o. a. b.

Lodewyk de XIV. Koning van Vrankryk, eyſt
uyt kragt van erfenis zyner Gemalin, eenige Staa

Gedenkpenningen daar op, Wyo.

Leopold (Keizer) ſluyt een Verbond met den Staat,
12.4. a. b.

luyt een verweerend Verbond met Zweede
en de Staaten tot handhaaving der Nieumeegſche
Vreede, 2oo. a.b.
Legpenning daar op, zoo.
4.

ſluyt met Vrankryk een beſtand van twintig
jaaren, 331.a.b.
verwerpt de voorſlagen van Vrankryk om een
eeuwige vreede te maaken, en waarom, 349.b.

ten van Spanje, 4. a. 5. a.

ſluyt een beſchermend en beledigend verbond
##
- ſtelt zich aan 't hoofd van zyn leger op d
Nederlandſche grenzen #
##
zyn

Spanje met geweld te doen gelden, 5.b.
verovert Armentiers, Charleroy Wynoxber
gen en Vuurne, 7. a.

wint zelf in perzoon Doornik en Kortryk,
en Gedenkpenning daar op, 7. a. b.

insgelyks Douay, en Gedenkpenning daar op,

zegt Vrankryk den Oorlog aan , en redenen

- 3. D.

daar van en Gedenkpenningen, 433. b.

- doet aldaar benevens zyne Gemalin een prag

Leudeke ſlaat de Zweeden, 163 b.

Leyde laat uyt voorzorge alle de tuynen rondom de
ſtad, tot vierhondert voeten uyt de grachten, uyt
roeijen , 113. b.
Dak aldaar boven de Hoogeſchoole om den

tige intrede, 8. a. b.

van gelyken tot Doornik, welke ſtad
hy zonderlinge gunſt bewyſt, 9. a. b.
Gedenkpenning daar op, 9.

-

loop des Hemels na te ſpooren , 296. b.

verovert Oudenaarde,en Gedenkpenning daar

Gelegenheyd van die Landſtad, deszelfs
- vaarten, nieuw Trekpad langs de Zeylkant , en
Gedenkpenning daar op, 3o2. a. b.
Vreugde aldaar bedreeven over 't Kroonen van
Willem de III. 419. a. b.

-

Leydſche Burgery regt tot beveyliging der Stad

op, 1o. b.

bemagtigt Ryſſel, en geeft aan die Stadgroo
te voorregten, 1 1. a. b.
Gedenkpenning daar op, 11.
-- op de verovering van Bezan
ſ0n, 13

belegert in perzoon, en verovert Dole, 14.

uyt haar gegoedſte een Ruyterbende op, 85. a.

Leydſche Studenten munten uyt in de beſcherming
der Stad en vryheyd 81. a.b. 82. a. b.
Ligne, een dorp met een heerlyk ſlot, in Henegou
we, eerſt een Baronny, daar na een Graafſchap
en Prinsdom, 38.

Digne (Aalbert van) Vorſtvan Barbançon,ſterft,

a. b.

Gedenkpenning daar op, 14.
verovert geheel Bourgondien, en Gedenkpen
ningen daar op, 15. a. b. 16. 17.
waarom een onverzoenlyke haat tegens den
Staat der Nederlanden heeft opgevat, 18.

##

- 32, a.

IT7O. O.

Ligne (Florents) Prins van vader van Klaudius
Lamoraal, 35.a.

Ligne (Jakob van) wort door Keyzer Karel van
Baron tot Graaf gemaakt, 38.

Ligne zoekt vergeefs onderſtand en Ryſſel te wer
pen, III.
12. a.Deel.
b.

» J. a.

Z/tel

aanvaart de Stilſtand van wapenen, en
neemt de voorwaarden door het Drievoudig ver
bond gedaan aan, 18. b.
8.b
zeldzaame Gedenkpenning daar op,
IO. O.

- verdraagt zich met Spanje, 2o.a. b.
-

ºn

F

- Ge

B

A

L

D

W

– Gedenkpenning daar op, 22 .

– rijmt Bourgondien den Spanjaarden volgens

Y

Z

R.

E

- - wint de Stad, en zyn Gedenkpenningen /
daar op, I 17. a. b. 1 18.

Vreedeverdrag weder in, en Gedenkpenning daar - keert al zyn magt tegens 't Huys van Ooſten
fyk, en Spanje, i-to. a. b.
- ſheet nieuwe aanſlagen tegens de Spaanſe" - verovert geheel Bourgondien andermaal, 141.
op, 2}. a. b.

l

-

Nederlanden, 32. a. b.

-

a. b. 142. a. b. 143. a. b.

-

reyſt naar de Nederlandſche Grenzen , om - -- Gedenkpenningen daar op, en op de ver
overingen van Bezançon, Dole &#c. 142. 144.
zyn nieuw aangeerfde Landen te bezigtigen , en
- is in perzoon tegenwoordig in de veroveringen
Gedenkpenning daar op, 39. b.
verſterkt Gharleroy, 49. a. b.

van Bezançon en Dole, 14o. a.b. 143. a.

-

- Aath en Doornik, Opſchrift en Ge - ſlaat door Turenne de Keyzerſche een en an
denkpenning daar op, 40. a. b. .
. . .
verſterkt Ryſſel uyttermaaten, 4o. b. 41: a.

zoekt Engeland van den Staat te verwyde
ren, 4 I. a.

-

- -

dermaal, en ten derdemaal, en Gedenkpenningen
daar op, 146.147. 148.
wort genootzaakt alle de ingenomene plaatzen

in de Nederlanden, uytgezonderd Maaſtricht en

-

verſterkt Duynkerke tot een magtige Zecha

de Graaf te verlaaten, 149. a.

zyn Gedenkpenningen wegens de veldſlag by

ven, 42. a. b.
– Gedenkpenning daar op, 42.
*

– reyſt op nieuw na de kant van Vlaanderen,
. 3.

- oefend aldaar zyn Leger in den wapenhan

Senef, 15 1.
- - wegens 't ontzet van Oudenaarde, 154.
-- wegens den mislukten aanſlag van de
Ruyter op Martinike, 155.

del, en Gedenkpenning daar op, 43,b. --- heeft het oog op den Vryen Staat der Neder

Nederlandſcophe de
verrigtingen
kleyne157.
der magtige
Vloot,
gting

landen, om die te beoorlogen, 49. a.b.
laat te Parijs, onder trompetten geſchal den

op 't ontzetten van Brizak, 17o.
- zyn betuyging wegens 't verlies van Turenne,

Oorlog tegens de Vereenigde Geweſten afkondigen,
. ā.

”

r

brengt vier aanzienelyke Legers in het veld,

5 3. a

171. a.

- zyn Gedenkpenning over het terug trekken
van zyn Leger naar de Elzas, 172.
- op 't ontzet van Hagenauw, 273.

begeeft zich haar de Nederlanden, en voor - doet de wapenſchouw over zyn Leger, en ver
Maaſtricht, 53,b

overd Dinant en Huy, 178. a. b. 179. a. b.
- Gedenkpenning daar op, 179.

– – Gedenkpenning daar op, 54.

beroept een Krygsraad of Maaſtricht zal be - veroverd Limburg, en Gedenkpenningen daar
op, 181. a. b.

legeren, of verder het Land intrekken, 54. a.
verovert Wezel, Burik , Rynberk en Or

-

- zyn Gedenkpenning op de gewaande Zeeover
winning by Auguſta in Sicilien, 185.

zoy, en Gedenkpenning daar op, fy.a b.
- insgeijks Emmerik, Rees, en andere - - op de volkome zeege voor de haven van
Plaatſen, 57. a.
Palermo bevogten, 188. 185.
-

doorwaadt den Rynſtroom , en Gedenkpen

maakt zich meeſter van de Betuwe, 57. b.

brengt vier Legers tegelyk in het Veld, 19z. a.
- veroverd Kondé , en zyn Gedenkpenningen
daar op, 192. a. b. 193. a. b.

rukt over den ?ſel, en Gedenkpenning daar

- veroverd Bouchain, en Gedenkpenning daar

ning daar op, 57. a. b. 58.
op, 59. b. 6o.

'

op, 194. a. b.

wint Doesburg, Zutfen, Aarnhem, Nieu

- belegerd Maaſtricht met groot geweld, wort

#

meege enz. en Gedenkpenning daar op, 61. a b.
, en moet opbreeken, 196. a. b. 197a.b.
I 95. a.
hoedanig een Verdrag met Munſter en Keu
len had gemaakt wegens het behouden der gewonne - keerd naar Vrankryk, en ſteld het bewind
Steden, 65. a. b.
van 't Leger, in handen van den Maarſchalk
weygert gehoor te verleenen aan de Afgezon
van Schomberg, 195.a.
dene van de Staaten van Holland, 67. b.
Gedenkpenningen op dat zyn gedrag,
67. 68.
wil met de Afgezanten van Holland niet
handelen, ten zy tot alles gevolmagtigd zyn, 69.a.
zeer vergramd over het doorſteeken der Dy

zyn Gedenkpenningen over 't winnen van A
rië, en 't ontzetten van Maaſtricht, 197. 198.
- --

-

- zyn Gedenkpenningen op het bevechten van

Tabago, en den Scheepsſtryd aldaar, 221.
- - op het veroveren van Tabago, 223.
- verſpild vier honderd tonnen ſchats vergeefs

ken, en Legpenningen daar op, 78.79.
– bezigtigt Uytrecht, 92. a.
zyn Gedenkpenning op 't herſtellen van den

vm Meſſina te beſchermen, 224. a.
- verſchoond Valehgyn, dat ſtormenderhand

Roomſchen Godsdienſt, in de gewonne Steden, 93.
- vertrekt uyt de Nederlanden naar Saint Ger
main, en wort met ongemeene ſtaatſte tot Parys
ingehaald, 54. a. b.

was ingenoomen , en Gedenkpenningen daar op,
226. b. 227.

- wint Kameryk, en Gedenkpenningen daar op,

- zyn Gedenkpenning op 't ontzet van Woerden,

23o. 231.

Ioy

- zyn Gedenkpenning op 't veroveren van Saint
Omer, 231.
- bied de Vereende Machten een ſtilſtand van
wapenen aan, die niet word aangenomen, 23z.a.
zyn Gedenkpenning op 't tweede opbreeken der
beleegering van Charleroy door den Prins van O

- op de vruchteloze belegering van Char

-

leroy door den Prins van Oranje, ſo7.
- – op de overwinningen tegens Keurbranden
burg, I I 6.

- komt zelf te velde, en belegert Maaſtricht,
I 17. a.

# 't heroveren van Koyana in Weſt

indien, 198.

l

rail/e » 232.

» -

- wyſt
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- wyft de ontworpe voorſlagen van Vreede door

Engeland gedaan van de hand, 238. b.
- komt in perzoon voor Gent, en veroverd die
Stad, 239. a. b.
- - Gedenkpenningen daar op, 239. 24o.
- veroverd Ypere, en zyn Gedenkpenning daar
op, 241. a. b. 243.
'- trekt naar Vrankryk te rug, 243. a.
- ſtaat een ſtilſtand van wapenen toe, en doet

voorſlagen van Vreede, 243. a. b. 245. a.
- zyn Gedenkpenning op 't verraſſen van Leeu
tve, 24-4.

Z A A K E N.

- wort gelooft den Turk tegens den Keyzer op

te hitzen, en Gedenkpenningen daar op, 371. b.
372.

neemt de Hollandſche Schepen in beſlag, en
verklaard den Oorlog tegens de Vereenigde Gewe
ſten, 381. b. 382. a.
- breekt het twintigjaarig Beſtand met den

Keyzer, en veroverd Philipsburg, en zyn Ge
denkpenning daar op. 382. a. b.
- zyn Gedenkpenningen over 't veroveren van

Philipsburg, en twintig Steden aan den Ryn, 386.
-- verraderyen en geweldenaryen van zyne

'

- ſtaat van zyn nieuwe eyſchen af, en ſluyt
tot Nieumege de Vreede, 245. b. 247. b.
- - zyn Gedenkpenningen daar op, 245.
- zyn Gedenkpenning op den ſlag by Bergen in
Henegouwen, 247.
- tekend het Vreedeverbond met Spanje, en

benden, in Trier, Heydelberg, Guliksland en
Luykerland, 385. a. b. 386. a. b.
- Engeland, Holland, de Keyzer en andere

Vorſten zeggen hem den Oorlog aan, 433. a.b.
- - Schimppenningen op zyngedrag met

de Turken, 433

hoe veel daar by gewonnen heeft, 251. b. 252. - al te wrceden ſtaatsregel door hem in 't ver
branden van de Steden en Landen in de Pults en

2A. O.

- zyn Gedenkpenning op de voordeelen in Duyts

land tegens den Hertog van Lotteringen, 257.
- verzorgd de Vreede tuſſchen den Biſſchop van
Munſter en de Koning van Zweede, 263. a. b.
- dwingt de Keurvorſt van Brandenburg tot

de Vreede, 266. a. b.

43j'.

- moet Vreede met die van Algiers maaken,
op zeer harde Voorwaarden,
457.
458. a.
ſpotpenning daar
op,b.458.
A-

- - Gedenkpenning daar op, 266.
- bezorgt de Vreede in 't Noorden, en Gedenk
penningen daar op, 267. b. 268.269.
- zyn hoogmoedige Penningen op de Algemeene
Vreede, 276. 277.278. 279.28o.
- ſtaat het huuwlyk van een Dochter van den

Hertog van Orleans met den Spaanſchen Koning
toe, 286. b.
- neemd geweldigerhand bezit van tien Steden

in de Nederelzas, en zoekt nieuwe onluſten te

# 't Ryk en Spanje,

rondsomme gebruykt, 434.ab.
- - Gedenkpenningen op deezenhandel,

- verzoend zich met den Paus, op zeer har

de Voorwaarden, 458. a. b.
ſpotpenning daar op, 458.

-,

zoekt de vervalle zaaken van Koning ja
kob in Ierland op te beuren, 459.
zyn Gedenkpenning op het winnen van den

Veldſlag by Fleury, 48o. yoy.
op het Zeegevegt by Bevezier, 483.

-

- zend hulpbenden naar Schotland aan Koning
Jakob, 49o.a.

292. a. b. 293. a. b. 298.

ſchryft den Hertog van Savoye harde Voor

- dwingt Spanje afſtand te doen van den Her

waarden voor, yo2.b.
valt in zyn Landen, en ſlaat zyn Leger,

a, D

toglyken Titel van Bourgondien, 294.a.

yo3. a. b.

- beoogd den val van het Huys van Ooſtenryk,
299. b.

Gedenkpenningen daar op, yo3.5 o4.
O T.

- zyn Gedenkpenning op de verovering van Kor -- brengt het grootſte gedeelte van Savoye t' on
tryk en Dixmuyde, 3o1.
der; en Gedenkpenningen daar op, yo6. a. b.
verzamelt groote geldmiddelen tot het uytvoe
-- komt in zyn Leger by Kondé, 309. a.
ren van den Oorlog, en Legpenning daar op, 534.
- wint Luxemburg, en zyn Gedenkpenningen
a. b.
daar op, 31o. 31 1.312.313.
belegerd en verovert Bergen in Henegouwe,
- wil Spanje en de Vereenigde Nederlanden de
wet voorſchryven, 312. a. b.
en Gedenkpenning daar op, 535. a. b. 536.
- ſluyt met de Keyzer, Spanje, en de Staaten
zend nieuwen onderſtand naar Ierland, 539.a.
Lodewyk, den Stouten bygenaamd, (zoon van Lo
een twintig jaarig beſtand, 31 3. a. b.
dewyk de XIV.) en waarom, 386. b.387.
Leg-en Gedenkpenningen daar op, 314.
315.316. 317.

- ſcheld een gedeelte der geeyſte Brandſchattin
gen aan de Spaanſche Nederlanden kwyt; en zyn

Gedenkpenning daar op, 318. b.

Lodewyk Hendrik, Paltsgraaf, Hertog van
Simmeren ſterft, 356. a. b.
Loize, dochter van Frederik Hendrik, Prins van
Oranje, moeder van Frederik de III. 452.

- onderdrukt de Onroomſche, en vernietigd het Longeval (Karel Albert van) Graaf van Buquoy,
ſterft , 34. a.
eeuwig Ediët van Nantes en Nimes; en Gedenk
Londen krygt haare Handveſten, door Karelde II.
penning daar op, 33o. a. b. 33 1. a. b.
haar ontnomen, van Willem de III. weer ; en
- wil geen andere, dan Onroomſche in zyn Ryk
Gedenkpenningen daar op, 475. a. b.
dulden, en Gedenkpenning daar op, 332. a. b.
- zoekt het twintigjaarig beſtand met den Key Londonderry in Ierland door Jakob en de Fran
goizen belegerd, verweert zich ongemeen , hon
zer in een eeuwige Vreede te verwiſſelen, onder
Voorwaarden, die door den Keyzer verworpen
gersnood aldaar, en verloſſing, 461. a. b.
- - Gedenkpenning daar op , 461.
worden, 349. a. b.

- - ontveynſt dit zyn gedrag door een Leg Longeville ( Hertog van) ſneuvelt in het door
waaden van den Ryn, 57. b
penning, 349. b. 3yo.
- is in groot leevensgevaar wegens zwaare Am

beyen, wort daar van geſmeeden, en Gedenkpen
penning over zyn herſtelling, 35o. a. b. 35 1.

Lorge (Graaf van) voert het Franſche leger over
den Ryn te rug in de Elzas, 172. a.
- - Gedenkpenning daar op , 172.
F 2.

Lor
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-

-
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Lorge (Maarſchalk van) na den Bovenryn gezon

Y

Lormier (Willem) zyn Penningkas, 182.189.
Loten (Sara) Huysvrouw van Abr. Heydanus,

-

by het afweezen des Konings tot zyn Op
perbevelhebber in de Nederlanden aangeſteld,94.b.
ontzet Woerden, 1oy. a. b.
Gedenkpenning daar op, 1oy.

en (Hertog van) voegt zich by de Staat

ſche
125. a.
- zoekt zich met den Hertog van Bournonville
te vereenigen , om Bourgondien te hulp te komen,
maar wort door Turenne by Zintsheym geſlaagen,
145. a. b.
- wend het naar Frankfurt, 146. b.
- trekt over den Ryn, en raakt in een hoofd
treffen met Turenne, 148. a. b.
-

dekt de belegering van Philipsburg, 195. b.
- Vrankryk bewilligd in 'tgeeven van den ver
zochten eertitel, 2 17. b.
- bied vruchteloos de Francoizen het hoofdin
de Elſas, 233. a.
- wort door de Maarſchalk van Krequi be
droogen, en komt te laat om Freyburg te ontzet
ten, 233.b.

- zoekt te vergeefs Naarden te ontzetten,
123. a. b.

- zent bevel naar Woerden, om die ſtad te
verlaaten, 125. b.
- verlaat de Nederlanden, en komt met veel

gevaar in Vrankryk , 134. a. b.

- na Salins gezonden, om op de beweegingen
der Spanjaarden te letten, 14z. a.
- zoekt Philipsburg te vergeefs te ontzetten
195. b.
berend Valengym, 226. a.
e

- komt met een magtig leger in Duytsland te
velde, 256. b. 257. a.
- zyne verrigtingen en oorlogsbedryven tegens
- den Maarſchalk de Krequi, 257. a. b. 358. a. b.
doet zyn aantuygingen tegens de Nieumeeg

ſche Vrede, 262. a.
- met een zuſter des Keyzer getrouwd, en
daarom by Pirithous vergeleeken, 442.
- berendt Ments, 444. a. .
- beſtormt die Stad, en veroverd die zelve,
443. a. b.
-- Gedenkpenningen daar op, 444.
-- komt voor Bon, 45o. a.
- dwingt die Stad tot de overgaave, 45o. b.

Lotteringe (Ridder van) opend de loopgraaven voor
Bezançon, 14o. b.

Loven door Caſtel Rodrigo in ſtaat van tegenweer
geſteld, 1 o.a.

- Hooge School aldaar wegens de Peſt geſlo
ten, 26 a.

Louveſteynſche Factie in groote haat by 'tgemeen,
74. b. 75. a.

dat ſtormenderhand wort inge

noomen, 226. b.

- berend Kameryk, 227. a.
- verſterkt het Franſche leger tegensden Prins
van Oranje, 228.a.

- trouwd 's Keyzers zuſter, 256. b.

f
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- neemt bezit van Elburg en Harderwyk,

1. b.

#

E

6 r.b.

den, I 95. a.

L#

Z

doet groote afbreuk aan de Staatſche vlug
telingen aan gintzyde Kaſſel, 229. a.
- zyn leger te wel geſterkt om aangetaſt te
worden, 232.a.
- legerd zich zeer voordeelig, en dringt daar

door den Prins van Oranje 't beleg van Charleroy
te verlaaten, 232.b.

- laat de ſterkte die de drie gaaten dekte,
vruchteloos aantaſten, 23 2. a.
- recht groote verwoeſtingen aan in het land
van Waas, 234. a.
ſluyt Bergen in Henegouwen in, maar wort

door den Prins van Oranje uyt zyn ſtandplaats
gedreeven, 246. a. b. 247. a. b.
- krygt door den Prins van Oranje bericht
van de Vreede, 247.a.
-- miſleyd Waldek, 48o. b.

Luyk door de Françoizen tot onzydigheyd gedwon
gen , en weder door den Graaf van Flodrof ge
nootzaakt van dat verdrag af te gaan 438. a.
Luyk en Luykerland verraderlyk door de Fran
ſoizen geplaagd en gebrandſchat, 387. b.

Louvoy en Pompone, Geheymſchryvers van den

Luykſche Wapenſchild , en Munt, geduurende
het ledig ſtaan van den Biſſchoplyke Stoel, 358.

Franſtben Koning, geeven gehoor aan de Gezan
ten van de Staaten van Holland, 67.b.

Luyk (Biſſchop van) maakt zich door zyn gedrag

Louyze, dochter van Fredrik Hendrik, met Keur
Brandenburg getrout, ſterft , en Gedenkpenning

verdagt aan de Nederlanden, 49. b.
Lyn (van der) bied wegens Alkmaar den Prins
van Oranje het Stadhouderſchap aan, 76. b.

daar van, 3. b.4.

- uyt haar ſpruyt den eys van den Koning

M.

van Pruyſſen op de nalaatenſchap van Willem de
III. 3. b.
Lugtverſchynzel (zeer zeldzaam) van een Ko
minglyke Kroon boven 't hoofd van den Heer van

aarſtrand in Noorweegen door de Graaf Gul
denleeuw veroverd, 21 3.a. b.
Gedenkpenning daar op, 2 14.
Maas Hoogleeraar in de Scheykunde , wort Luyte
nant der Studenten, 83. a.
Maaſtricht door de Staaten tot tegenweer wel voor

Zuylichem , 416.

Lumley (de Lord) onderſchept de vluchtelingen van
Monmonts Leger, 327.a.
Lunde Vreede aldaar tuſſchen Deenemarke en Zwee
de geſlooten , 269. a. 27o.a.

Lunenburgers ſpringen Hamburg, door de Deenen
belegerd, by, 343. a.

Luxenburg door de Francoizen ingeſlooten, 298.b.
- de inſluyting weder geſtaakt, 299.a.

- door de Françoizen berend, haar gelegent
heyd, verdediging en overgaave, 309. a. b.
Gedenkpenningen op die overgaave,
3 IO.

Luxenburg (Hertog van) veroverdt Salins, 14. a.

zien, 54. a.

54. b.door het Franſche leger ingeſloten gehouden,
w

door den Koning belegert, en na een wakke
ren tegenſtand, veroverd, 116. a. b. 1 17.a.b.
- met veel woede door den Prins van Oranje
belegerd, die echter genootzaakt wort het beleg op
breeken, 196. a. b. 197. 198. a.
Madoets (Jakob) zyn wapenſchild, 29o.
Magalotti (Maarſchalk) ter bemiddeling van de

brandſchatting door die van Kampen beſchonken,
I 32... a.

Magda
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Magdalene Sibylle, moeder van den Keurvorſt
van Saxen Johan Joris den III. 389.39o.

'Malmoe, door de Deenen ingeſlooten, en door de

Z A A K E N.

- doet haar intreede in Madrit, 291. b.

- ſterft aan een pleuris, 463. a.
Maria Thereza Gemalin van Lodewyk de XIV en
haar Gedenkpenning, 17.

Zweeden ontzet, 2o3. b.
Manheym door de Baron van Monklar berend, en Marcognet, Stedevoogd van Keyzerswaart, moet
die Stad overgeeven, 44o. b. .
door den Dolfyn ingenoomen, 385. a.
Mariegalante in de Weſtindien door de Hollanders
door de Françoizen verbrand, 435. b.
veroverd, 198.a.
Manſvelt (Graaf van) Keyzerlyke Afgezant te
Madrit, verzoekt voor den Koning de Paltſiſche Mariemont, eertyds door de Hertogen van Bra
band bewoond, 32. b.
Princes ten huuwlyk, 463. a.
Marcin ( Graaf van) zoekt te vergeefs onderſtand Martenike. Mislukte aanſlag van de Ruyter op het
zelve, I 55. a. b.
in Ryſſel te brengen, wort geſlaagen en wykt in
n Emanuël. ziet Keurvorſt van Beyere.
Maximiliaa
Brugge, 12. a. b.
Maulevier Kolbert (de Graaf) opend de Loop
verzekert het Slot Argenteau, 44. b.
graven voor Kortryk, 3oo. b.
– berent Charleroy 1o6. a.
Marets (Samuel des) hevig beſtryder van Coccejus, Maximiliaan, Keurvorſt van Keulen &#c. ſterft,
-

-

-

-

-

-

357. a. ziet Keulen. .

29. b.

Maria, Koningin van Engeland, vrouw van ja
kob de II. haar geſlacht en Gedenkpenning, 324.

.

-

Maxwel, Hoofdbevelhebber in Athlone, gevangen
genomen, 539. b.

-

Meath (de Biſſchop van) verwelkomt Koning Wil

2. ".

M# dochter van Jakob Hertog van jork, trouwt

lem de III. binnen Dublin, 499.a.

Mechelen ſtelt zich in ſtaat van tegenweer tegens

met den Prins van Oranje, 235. a. b.
Gedenkpenningen daarop, 236.

de Françoizen, 1 o.a.

-

.

- wort nevens haar Man, den Prins van O

Meduzaas hoofd, en wat kracht de Oude daar aan

ranje verzocht de Engelſche Kerk te hulpe te ko
men, 'tgeen belooft, en Gedenkpenning daar op,
73. b.

Meerheym verdedigt Chriſtiaanſtad tegens de Zwee

haar Gemaal den Prins van

Melder (Chriſtiaan) Hoogleeraar in de Wiskomſt,

373 wort beneeven

Oranje tot Koningin en Koning van Engeland enz.
gekroond, 406. b.
Gedenkpenning daar op, 407. 41 2.
41 5.
- wort mede tot de Schotſe Kroon gevorderd,
421. a. b.
Gedenkpenning daar op, 421. tot43o.

ſtuyt in 't afzyn van Willem ee ///, de be

-

dreygingen der Franſche Zeemagt, en inwendige

gevaaren, 486. b.

toeſchreeven, 181.
den, 206. a.

t

moedigt de Studenten tot Leyden aan, 81. b.
wort Hopman der Studenten, 82. a.

Menſchpaard, toepaſſelyk op het Huys van Savoi
fe, en waarom, yo4.

-

Menſinga, Hoogleeraar tot Groeninge, doet een
ſierlyke aanſpraak, om de Studenten voor haare
trouw te bedanken, Io I b.

M:

liſtiglyk door Bouflers in bezit genomen,

382. a.

- door den Hertog van Lotteringe berend,
-

Gedenkpenningen daar op, 486.487.
neemt het Ryksbewind in Engeland op zich
in 't afzyn van Koning Willem , 478.486. b.
5oo. b.
– Gedenkpenningen daar op, 486.yo9.
Maria, erfdochter van Avré, moeder van Oktaaf
van Ligne; 179. b.
Maria, dochter van den geſneuvelden Karel den
Stouten, brengt Bourgondien over aan het Huys
van Ooſtenryk, 15. b.
Maria van Barbangon, dochter van den Prins van
Ligne, en haare huuwlyken, 18o. a. b.
Maria Anna, Prinſes van Nieuwburg, Koningly
ke Spaanſche Bruyd, 463. a.
neemt haar reys door de Nederlanden, en
haar onthaal aldaar, 463. b.
– trouwt met den Koning, en Gedenkpennin
gen daar op, 463. b. 464.
Maria Antonia, Dochter van Keyzer Leopold, tot
Spaanſche Bruyd voorſchikt, maar zulks heeft
geen voortgang, 286. a.
Maria Henderyn van Vergy en Cuſance, wat het
Huys van Arenberg heeft aangebragt, 34. b.
Maria Kleofas, Dochter van Karel den II. Vorſt
van Hohenſollern, Huysvrouw van Philips,
Graaf van Arenberg, 34. a.
Maria Louiza, Dochter van den Hertog van Or
leans, trouwd met Karel de II. Koning vanSpan
je, 287. a. b. 291. a. b.
-Gedenkpenningen daar op, 287.288.
- haare reyze naar Spanje , en Legpenning
daar op, 289.b. 29o. a.b.
III. Deel.

4

342. a.

-

-

noch door de Keurvorſten van Beyeren en

Saxen benaauwd, beſtormd, en veroverd, 443.
a. b.

-

- Gedenkpenningen daar op, 444.447.
448.

Mentz (Keurvorſt van) ruymt den Françoizen,
door hun bedroch misleyd, Mentz in, en wat

hem verder wedervaardt, 382. a. 386. a. b.
Merille (Heer van) door den Hertog van Orleans
aan zyne Gemaalin gezonden, met de tyding van
een bevogte zeege, 229. b.

Meſſina in groote beweegingen en onluſten tegens
haar Stedevoogd, 182. a. b. 183. a.
door de Spaanſche Vloot ingeſlooten zynde,
wort geſpyſt en ontzet van de Franſche Vloot ;
en Gedenkpenning daar op, 183. b.
van de Franſche hulp zeer trouwloos ver

laaten, 224. a. b.
ingekankerde verbittering tegens de Spanjaarts,
224.b.
de Frangoizen zoeken by den Vreedehandel
te vergeefs herſtelling en vergiffenis voor de Meſt
neeſen te verkrygen, 251, a.b.
Meulenaar (Roelof) reyzende boode op Antwer
pen, recht tot Amſterdam een Poſtery op Ant
werpen op, 359. b.
ſterft, en zyn Gedenkpenning, 36o. a. b.
Meynard (Graaf van) gebied een derde gedeelte
van Koning Willems Leger in 't overtrekken van
-

-

-

de Boyne, 491. a. b.

zoon van den Graaf van Schomberg, 497.a.
G
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Meynders, Afgezant van Keur-Brandenburg, tec
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aan Koning Willem en Maria, 421. b.

Motte (Graaf van) begunſtigt den aftogt der Fran

kend de Vreede in Vrankryk, 266. b.

Meyerkroon door de Koning van Deenemarke naar
Vrankryk gezonden om Vreede te maaken, 267.b.

foyzen naar de Elzas, 172. b.

Moura (François van) ziet Kaſtelrodrigo.

Michaël, de Aartsengel, beſcherm-engel van Britſ Muikens (Bernard) Opperhopman tot Amſterdam,
en zyn Gedenkpenning, 419. b.

el. 26. b.

M#e Burgery beſluyt de verkreeg vry
heyd tegens Vrankrijk te handhaaven , en dan
Prins van Oranje tot hulp te roepen, 73. a. b.

Muller, Deenſche Overſte Luytenant, verdedigt Hel
zingburg tegens de Zweeden, 205. a.

- moet het in een tweede belegering overgeeven,

2O5. b.
Middelland (de Scheepshopman) ſneuveld, 188 b.
Munnik
(Philips de) Hopman, naar de Engelſche
Migrelli (Markgraaf) gebied binnen Huy, 178b.
Kºſten op kundſchap uytgezonden, 55. b.
Mis der Roomsgezinden, waar van zyn naam ge
-

kreegen heeft, 417.

Misbrooden (mishandelde) tot Bruſſel, en ſtaately

en verwekt daar door agterdenken, 48. a. 49. b.

ken omgang met die zelve, 26. b. 37. a. b.
Gedenkpenning daar van, 37.38.

Molyn (Abram du) reyzende boode op Antwer
pen, ſterft, 359. b.

Munſter (Barent van Galen, Biſſchop van) ver
ſterkt zyn Krygsmagt op de Spaanſche Grenzen,

-:2. a.verklaart den Oorlog tegens den Staat, 54. b.

TE, verovert

-

Moubron (Graaf van) tot Stedevoogd binnen Gent

Grol, Brévoort en Lochem , 62.

2l. D.

- belegert en verovert Deventer, 62. b.

aangeſteld, 24o.b.

Monmouth (Jakob Hertog van) natuurlyke zoon
van Karel de II. beſtormt de bedekten weg van
Maaſtricht, 1 17. a.
-

ſtaat naar de Britſche Kroonen, 326. a. b.
– miſt in zyn voorneemen, en Gedenkpenning
daar op, 327.

ſmeekt zyn Broeder vergeefs om zyn leeven,
en wort onthoofd, 327. b.
Gedenkpenningen daar op, 328.
zinſpeeling op zyn dood, 432.
Monklar (Baanderheer van) ſluyt een Verdrag we

gens 't overgeeven van Heydelberg, 382. a.

wint Zwol en Kampen, zonder belegeringe,
63. b. 64. a.

- brengt geheel Overyſſel t'onder, 64. b.
- zyn Verdrag met Vrankryk nopens de gewon
me Steden, 65. a. b.

verkrygt van den Paus een volmagt, om de
Kerkelyke bedieningen dertig jaaren lang in de ge
Zvonne Landen te vergeeven,

93. b.

verovert Koeverde, 95. a.

- ſlaat het beleg voor Groeninge, 95. b.
- doet roode kopere plaatjes van een Godslaſter
lyken zin in eenige zyner Bomben, 97. b.
- verlaat Groeninge, 97. b. 98.

berend Manheym, 385.a.
Montagu, Engelſche Admiraal, verdrinkt, 56.a.
Montal (Graaf van) Stedevoogd van Charleroy,

maakt Koeverde tot zyn Wapenplaats, 197.
3. I II. a.

werpt zich moedig binnen die Veſting, 1o6. b.
beſtormt de halve maan voor Maaſtricht,

- zend om hulp aan Vrankryk, die Turenne
afzent, 115. a.

1 17. a.

Montekukuli vereenigt zich met het Brandenburg
ſche Leger, 1 15.a.
voegt zich met zyn Keyzerlyke Benden, by
die van Spanje, en van den Prins van Oranje,

-

zoekt onderſtand in de Nieuweſchans te wer
pen, maar vruchteloos, 1 19.b.

-

- maakt Vreede met den Staat, 14o.a,

Munt in Nieumege en Zutfen herſteld, en Gedenk
Penning daar van, 335. a. b.

Munt (Gerard de) tot Leyde namaals Schatmee

125.

komt met het Keyzerlyke Leger vroeger dan
na gewoonte tegens Turenne te Veld, 17o. a.
zoekt de Françoizen in den aftogt naar de
Elzas afbreuk te doen, 172. a. b.
Monterey (Graaf van) wordt Landvoogd van de
Spaanſche Nederlanden, 38. b.
- doet het Slot van Argenteau , uyt achter
dogt tegens de Frangoizen bezetten , verſterkt
Bruſſel met een nieuw Slot, en Legpenning daar
op, 44 b. 45.
verſterkt alom de Grensſteden, zonder de

er, wegens bezorging van het uytroeijen der Tuy
men met een goude penning begiftigd, 113. b.

Muyden door Maurits van Naſſou, die er zich
binnen werpt, behouden, 6o. b.

Muys (Weduwe) laaft de gevange Kamper pands
lieden tot Aarnhem, 133. a.
Myndershage (de Overſte) door de Biſſchop van

Munſter tot onderſtand van de Nieuweſchans ge
zonden, wort geſlagen, 119. b.
N.

Geeſtlyke zelf in den arbeyd te ontzien , 45.
a. b.

aarden door den Prins van Oranje belegerd

verklaart den Oorlog tegens Vrankryk , en
zendt hulptroepen aan den Prins van Oranje,

en ingenomen, 123. a. b.
- Gedenkpenning daar op, 124.

I 2. J. a.

Nagel, Munſterſche Krygsoverſte, verovert Hat
tum, en ſlaat, tegens gedaane belofte, ſtads zil

laat den Staat over de Vreede met Engeland
geluk wenſchen, 136. b.
vertrekt uyt de Spaanſche Nederlanden ,

verwerk aan, 63. a.
- komt in Kampen, 64. a.

zyn lof, cn Gedenkpenning, 174. a. b.
Naſſou (Johan van) gebied binnen Limburg,
18o. b.
zyn afkomſt, huuwlyk, heerlyke goederen
enz. 175.
- doet den Bondgenooten groote dienſt in de ſlag
zyn ſtaatelyke tocht in het openen van de nieu

we ſluyzen by Ooſtende, 175. a. b.
Monteſarchio (Prins van) komt met zyn Vloot
by de Ruyter, 184. b.

Montgommery(Jakob) afgezondent van Schotland

by Senef, 152. a.
mislukt in zyn aanſlag op Zwarteſluys, 12o.a.
Naſſou Dillenburg (Johan Graaf van ) Broeder
van Prins Willem de I. en Stamvader van de
N
aſ

Stadhouders van Vrieſland enz. 176. b.

DE R
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Naſſou (Maurits van)

ZA A K E N.

Veldmaarſchalk werpt

beſchanſſingen agter den Tſel op, 59. a.
werpt zich binnen Muyden, 6o. b.

Naſſou Sarbrug (Prins van) gedraagt zich dap
per in de Veldſlag by Fleury, 48o.b.
wort van den Keyzer tot Veldmaarſchalk
verheeven, 5 13. a.

Nederlanden (Spaanſche) een voormuur voor den
Vryen Staat der Vereenigde Geweſten, 13. a.

Engeland en de Staaten zoeken die voor
Spanje te beſchermen, 17.a.b. 18. a.
nieuwe aanſlagen van Vrankryk tegens die
zelve, 32. a. b.

vatten agterdenken op wegens de gemaakte

O.

Doornik gezonden,
Oº: (Baron
Vrankryk te begroeten,
#svan)vannaar
om den

4O. a. 48. a.

9ddewald in Noorwege door den Graaf Gulden
leeuw inngenomen, zot.a.

Odyk (Heer van) ſpreekt de aanbiedingen van de
Groot, in 't Franſche Leger tegen, 74. a.
verzeld den Prins van Oranje in zyn tocht
naar Engeland, 235. a.

doet voorſlag wegens een algemeenen Dank
Vaſt-en-Bededag, over de onderneeming op En

geland, 375.a.
ſpeelreys van den Koning van Vrankryk, 44. a.b.
Neerkaſſel (Johan) Biſſchop van Kaſtorie enz. Oe en Smaland, Zweedſche Eylanden, door Tromp
verwoeſt, 216. a.
wydt den Uytterſchen Dom in, zyn geleerdheyd,

Oldenburgſche (het) door de Maarſchalk van Kre

en lof, 92.b. 93. a.

4" groolelyks gebrandſchat, 267. a. b.
Nekker. Treffen der Duitſchers en Francoizen al
daar, en Gedenkpenning daar op, 146. b. 147. Olivier (Gillis) eerſte Stichter van 't Roodklooſter

by 't Soniënboſch, 284.b.
Nieumeege en Zutfen herſtellen de Munt, 33o b.
gedwongen, 61. Onderwater bied wegens Delft den Prins van o
belegerden
Turenne
door
Nieumeege
a. b.
w

- Kerk aldaar voor de Roomsgezinde door de
Kardinaal de Bouillon ingewydt, 93. a.
Altaar aldaar met het opſchrift aan den zee

ranje het Stadhouderſchap aan, 76. b.

Onroomſche in Vrankryk door dwangmiddelen on
derdrukt, en Gedenkpenningen daar op »
b. 332. a. b.

33I. a.

# a. b.

tº'44/'0m Proteſtanten genoemd. 414.

gepraalenden Koning, en Gedenkpenning daar op,

Ooſtende door de

# #nue.

9 3. d.

- de eenigſte Stad byna die in 't jaar 1672.

gedekt, 45. a. b.

- Gedenkpenning daar op, 46.
Sluyzen aldaar verſterkt, en Gedenkpenning
– tot een handelplaats over de algemeene Vree
een belegering heeft uytgeſtaan, 93.
de voorgeſlaagen, 191. b.

voorgeſteld, om over een Algemeene Vreede
te handelen, en daar toe verkooren, 2 17.218.a.
Gedenkpenning van Paus Innocentius
de XI. daar op ziende, 22o.
de Vreedehandel aldaar gaat traag voort,

-

228. a.
3 voorſlagen van

daar op, 174. b.

ſfaatelyke inwring der zelve, en Lepgenning
Qppenheym door de Franſozen vermeeſterd, 386.a.
van die van Bruſſel, 175.a.b. 176.

OPt (Kornelia) Huysvrouw van Niklaas

en haar Gedenkpenning, 7o. b.

#

71.

Oranje. . De Onroomſche Onderdaanen van dat
Vreede aldaar door de Fran

ſche Afgezanten gedaan, 24z. a. b.

door den Franſchen Koning geplaagd,
#
33 I. a. b.

Vreede aldaar geſlooten, en Gedenkpenningen Ordinge, de Françoizen aldaar geſlaagen, 439. b.
daar op, 245.b. 248.

Orilla (Don Mariko d')

## #

I 17.a.

Nieuwburg (Hertog van) wort borge in een Ver
bond tuſſchen Brandenburg en den Staat opgerigt, Ooſtindiſche Maatſchappy neemt zeer toe, en moet
I6 I. a.

Nieuwerbrugge door den Kornel Painnetvin, laf
hertig verlaaten, 1 13. b.
Nieuweſchans door Rabenhaubt ſtormenderhand
veroverd, en Gedenkpenning daarop, 1 19.b. 12o. a.
Niland, Kameraar van Deventer, 62. b. 63.
Noodmunten van Deventer, zonder gebruyk, 62.

daarom voor drie eerſt komende jaaren , hooger
rechten opbrengen, 303. a.

Ooſtindiſche Vloot komt te huys, 456. a.
Orleans (Hertog van) verovert Zutfen, 61. b.
- belegerd en veroverd Bouchain, 194. a. b.
- ſlaat het verbondene leger van den Prins van
Oranje by Kaſſel in Vlaandren, en Gedenkpenning

daar op, 228. a. b.
van koper door Koning Jakob in - zyn geſlacht, huuwlyken en kinderen, 229.
veroverd Saint Omer, 231. a. b.
Ierland geſlaagen, 462.b.
Noordhey, Scheepshopman, krygt bevel om naar Orleans (Hertogin van) zuſter van Koning Karel
den II van Engeland, wort gebruykt om Eh
Hamburg te zeylen, 342. b.
Ade
geland en de vereenigde Staaten van elkanderen te
Noot (Leonard van der) uyt een zeer oud
Jcheyden, 41. a. b. 52. a.
lyk Huys tot Bruſſel, en zyn Wapeſchild, 243.
Jterft, 42. a.
Noot (Philips Erard van der) wort Biſſchop van
(Hertog van) voegt zich by den Prins van
Ormont
Gent, 243.
392. a.
Oranje;
Noot (Reyer Wouter van der) wort Baron van
den Franſchen Koning veroverd, 55.
door
Karloo, 243.
b. 62.

N#kken

o#

Nordhey (Jakob) zyn Penningkas, 485.

3. D.

Noſtis wort Vaandraager der Leydſche Studenten, Oudaan (Jochem) hoedaanig een rol aan Thadeus
Landman heeft gegeeven, 128. b.
en namaals Hopman over de Zoldaaten, 83. a.
Oudenaarde door de Koning van Vrankryk ver
zyn aardige vond, 84. b.

Nyveld (Jakob Zuylen van) Hoofdſchout tot

overd, en Gedenkpenning daar op, 1o.b.

Rotterdam, mishandeld wegens het vonniſſen van - de Peſt woed aldaar ſterk, 26.a.
door de Prins van Oranje belegerd, en
Kornelis Koſterman, en vinnige Spotpennig daar
door Kondé ontzet, 153.b. 15.4. a. b.
ap, fo7. a. b. jo8.
- Ge
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- Gedenkpenning daar op, I 54'Ouwerkerk (Heer van) redt den Prins van Oranje
-

in den ſlag by Bergen, 247. a.

# daar # van den Staat beſchonken,

e-

247. a. b.
- neemt bezit van Dublin, 498. b.

Overyſſel door Munſter en Keulen vermeeſterd,

Y

z

E

R .

Phiffer (de Brigardier) neemt bezit van den bedek
ten weg voor Sint Omer, 231. b.

Philips de Goede, Hertog van Bourgondien, eerſte
inſteller van de Gulde Vliesordre, 143.
Philips de IV. Koning van Spanje ſterft, waar
door onluſten met Vrankryk komen, 4. a.
Philipsburg door de Keyzerſche berend, en de O
verrynſche Schans vermeeſterd, 195. a.

64. b.

Oxenſtern (Graaf van) zoekt de Deenen het lan

- verlaaten, weder op nieuw belegerd, en
veroverd, 195. b.
- - Gedenkpennig daar op, 196.

den in Gothland te betwiſten, 199. b.
P.

- door den Keurvorſt van Beyere ingeſloote,
42. a.

aan de huyzen, merkteken van de Peſt ,
26. a.

8 blyft
25 8. a.

by Vreedensbeding aan 't Keizerryk,

Paats (de Heer) Raad in de Vroedſchap der Stad
Rotterdam , als medeplichtig aan verſtandhouw

- door de Francoizen veroverd, en Gedenkpen

ding met den Franſchen. Afgezant, beticht ,

Pirithous, boezemvriend van Theſeus, en zyn ge

o8. a.

ning daar op, 382. a. b.

ſchiedenis, 441.

-

PEin verlaat lafhertig de Schans te Nieuwer

Plaatjens van root koper met eenig opſchrift in de

brugge, 1 13. b.
Palermo. Voor de have van die Stad behaald de

bomben gevonden, 97. b.
Plus ultra, zinſpreuk van Keyzer Karel de V. en

-

zinſpeeling in laater tyden daar op,
tegens,b.de
zeege, 188.a.
Franſche
en volkome vlooten;
SpaanſcheVloot
en Nederlandſche
Pomeren (het Hertogdom) door de Keurvorſt van
Gedenkpenningen daar op , 188.189.
- Afkomſt van het ſpreekwoord, hy is na
Palermo, di. om hals, 189.
Palladium waarom dus genoemd , 9.

Brandenburg in bezit genomen, 237.b.

-

Pompe (de Heer) wenſt uyt naam der Algemeene
Slaaienden nieuwen Erfſtadhouder geluk op reys,
I Jo, a.

Pallasbeeld op de Gedenkpenning van Doornik, 9.
Palts deerlyk door de Franpoizen verwoeſt, 147. a.

- jammerlyk van de Franſoizen verbrand,
434. a. b.
- - Gedenkpenningen daar op, 435.
-

Pape (Ridde Leo Johan de) zyn verdienſten ,
Ampten, dood, en Gedenkpenning, 32o. a. b.
Pardo (Don Françisko de) Spaanſche Stedevoogd
binnen Gent , 24o. a.

Pompone (de Heer) Franſche Afgezant, betuygt
in 's Gravenhaage dat zyn Meeſter geen Oorlog in
't zin heeft, 32. a. b.

Pompone en Louvoy, Geheymſchryvers des Fran

ſchen Konings geeven gehoor aan de Afgezanten
van de Staaten van Holland, 67. b.

Pontifex Maximus, hoedaanig een titel by den Ro
meynen, 22o.

Portland (Willem Benting, Graf van) gunſteling

Parma (Hertog van) tot Landvoogd der Nederlan
den aangeſteld in plaats van de Hertog van Vil
lahermoza , 298. a.
-- wort door den Markgraaf de Grana opge
volgd, 3oo.a.
Paternoſters en Avemariaas wanneer eerſt ingevoerd,
O 2.

van Willem de Derde, wort doorden zelven naar

's Graavenhaage gezonden, 471. a.

-- neemt zitting in de Staatsvergadering van
Holland, en geſchillen daar over, die beſlecht
worden, 472. a. b.

Poſteryen al ten tyden van de Romeynen, 359. a.

Penning op de Vreede tot Nieumeege,

- namaals verwaarlooſt, en door wie weder
om uytgevonden, 359. a.

Pauzen beeltenis jaarlyks tot Londen verbrand,

Poſtumus (Keyzer) zyn Penning nagevolgd, 454.
Pot (Hopman) aan Rabenhaubt, in Heſſen, ge

PEijke
262.

wort door Koning Jakob de II. op 't ſtrengſt ver

zonden om hem tot Legerhoofd der Staaten van
Groeningen te nodigen, 1o1. b.

boden, 36o. b.
Pen (William) gevangen genomen, en onder borg
tocht ontſlaagen, 404. a. b.

Powis (de Markgraaf) verzeld Koning Jakob in
zyn vlugt uyt Ierland, 497. b.

Perſeus. De Koning van Vrankryk by den zelven

Praalboogen ter eeren van Koning Willem de III.

vergeleken, 194. I 95.

by zyn intreede in 's Graavenhaage, opgerigt,5 17.

Perſyn (Antoni) zyn dood en wapenſchild, 34o. b.
Peſſer bied wegens Rotterdam de Prins van Oran

je het Stadhouderſchap aan, 76. b.
Peſt woed ſterk in de Spaanſche Nederlanden en
voorzorge daar tegens, daar en in Vrankryk,
26. a. b.

5 18.519. a. b. 5 zo. 5'21. a. b.522. a. b. enz.
Predikanten mogen zich volgens laſt der Staaten
van Holland met geen ſtaatzaaken op ſtoel be
moeijen, 128. b.
Primaat waar die titel het eerſt zy aangenomen.
8.

Peters (de jeſuit) lid van den Geheymen Raad van
Koning Jakob de II. 362.b. 363.

Prins van Walles wort om veele redenen voor een

- uyt de geheyme Raad geſtooten, 381. a.

- vlucht met zyn moeder naar Vrankryk, en
Gedenkpenningen daar op , 392. a. b.
Priſcillianiſten, hoe gehandeld, 332.a.
Proteſtanten , waar van de Onroomſche deezen
naam hebben gekreegen, 414.
Pruyſſe als leenvoerig aan het Ryk van Pooleneer:
tyds door haare Hertogen bezeten, 161.
Pruyſſen (Koning van) wat voor regt heeft op de

-

Spotpenningen op den Jeſuit Peters, 392.
94.

Peterboroug (Graaf van) gevangen genomen,
4O4. a.

-

Peyton Aanſlag om hem uyt de Nederlanden te
vervoeren, 346. b.

Philalethes, naam van zeeker geſchrift de Staat
zaaken raakende 308. a.

verdigt kind gehouden, 369. a. b.373. b.

nalaatenſchap van Willem de III. 3. b.

P
Ut

-
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Putten (vander) Hollandſche Onderadmiraal, ſlaat
met roem tegens de Franſche Vloot by Bevezier,
482.a.

Pyreneeſche Vreede, 125.a.
Q.
ueſnel (du) Franſche OnderAdmiraal, weer
ſtaat den aanval der Spanjaarden voor Meſſi
na. 183. b.

Roomſche uyt alle bedieningen enz. in Engeland
geweerd, 404. a. b.

E- Gedenkpenning daar op, 405.
Rooſe (Peter Ferdinand) zyn Wapeſchild, 291.
Root (Jan) Algemeen Bewindsman voor de Oude
Weſtindiſche Maatſchappy in Afrika en Guiné,
te huys ontboden, met een Goude Penning beſchon

ken, en in die zelfde bediening weder naar Guiné
gezonden, 19o. a. b. 191. a. b.

Rooze, een vermaard geſlacht in Bruſſel, en by
R.

zonderheden van 't zelve, 319. b. 32o.

aad-en Leenhof van Braband in 's Graaven

Roozeboom (de Agenl) behandigt de pillegift van
den Staat, aan de Zoon van den Keurvorſt van

haage, wanneer opgerecht, 339,b. 34o. a.b.
Rabenhaupt (Karel) Baron van Sucha, wort
-

Luytenant Generaal en Stedevoogd van Groenin
gen, 1o1. a. b.
– zyn wakkere verdediging binnen Groenin
gen, vermeeſterd Winſchoten enz. ſlaat de Mun
ſterſche, en Gedenkpenning daar op, io2. a. b.
1 o3. a. b. 104.
- verraſt door Krygsliſt Koeverde, en Gedenk

Brandenburg, 375. a.

Rospaire, Stedevoogd binnen Culenaarde, 154a.
Roſſen (Marten van) onder de Voorouders van
- den Luytenant Admiraal van Gent, 56. b.

Rotterdam. Vreugde aldaar over de Arooning van
Willem de III. als Koning van Engeland, en

Vroedſchapspenning te dier gelegenheyd, 423. b.

-

penningen daar van, 107. a. b. 108. 1o9. 1 1o.

- Oploop aldaar ter oorzaak van het onthoof
den van Kornelis Koſterman, yo7. a. b.

door de Algemeene Staaten aangeſteld tot
vinnige Spotpenning daar op, yo8.
Hoofdbevelhebber van Koeverde, en Droſſaard Rottier (Philips) Penningmaaker, 464.
van 't Landſchap Drente, 1 1 I. b.
Roy (Gilles de) Prioor van het Roodklooſterbuy
zyn aanſlag op de Nieuweſchans, die hy
ten Bruſſel, ſterft, zyn verdienſten, en Gedenk
penning, 288. a. b. 289. b.
ſtormenderhand inneemt, I 19. b. 12o. a. b.
- Gedenkpenning daar op, 12o.
Rubbens (Konſtantyn) zyn Weduuw trouwt met
– berent de Graaf, 158. a.
Matthys van Beugem, 348. a.
Ranes (Markgraaf van) is binnen het belegerd Ou Rubempré (Prins van) en zyn Penningkaſe, 25z.
**

Ruge door de Deenen, met hulp der Brandenbur

denaarde, 154. a.

Regenboog, zinnebeeld der Vreede, 27.

-

gers veroverd, 254. a. b.

Renswoude (Joan, Baanderheer van Reede, Heer

Gedenkpenningen daar op, 254.255.
komt weder aan Zweede, 271.b

van) door Prins Willem aangeſteld tot #
Hoofd van de vergadering der Staaten van 't
Landſchap Uytrecht, zyn verdienſten, lof en Ge

Rumpf (Chriſtiaan) word van de Staat naar Zwee
de gezonden, 139. a. .

denkpenning, 13o. b. 131: a. b.

- Afgezant der Staaten aan 't Hof van Zwee

-

-

Renty (Heer van) met eenige Benden naar 't Lu
xenburgſche gezonden, zo9. a.
Rey (Maria) Huysvrouw van Roelof Meulenaar,
6o. b.

-

R#d. (Hertog van)

natuurlyke zoon van
Karel de II. Koning van Engeland, 52. a.

Risbourg (Markgraaf van) gebied binnen Valen
ſyn, 2 26. a.

handel, en zyn Gedenkpenning, 216. a.b.
zyn lof, dood, en belooning door den Staat
aan zyn Zoonen beweezen, 217.

- bevel van de Staaten aan hem , nopens de
Nieumeegſche Vreede, 25o. 274.b.

Ruth (de Heer) brengt nieuwe onderſtand in Ier
land, 539.a.

-

Rivet (Andries) wort Luytenant der Leydſche
Studenten, 82. a.

de, ſluyt aldaar een voordeelig Verbond van Koop

Studenten, 82. a.

-

Robbert (Prins) ſlaat tegens Tromp en de Ruyter,
1 19. a. 12o. b. 121. a.b.

-

Ruys(Koenraad) wort Vaandraager der Leydſche
-

thans Burgermeeſter, heeft noch het Vaan
del ten zynen huyze, 82. b.

-

Rochefort (Maarſchalk van) bezet Wageningen,

Ruyter (David de) beſtendig voorzittend Hoofd

Rhenen, Wyk te Duurſteede en Amersfoort, 6o. b.
des Raads van Braband, 34o. a.
Rochefort (Markgraaf van) belegerd en veroverd Ruyter (Michael Adr. de) kwyt zich dapper in
Huy, 178. b. 179. a.
het tweedaagſche Zeegevegt tegens de Engelſche
belegerden veroverd Limburg, 18o.b.181.ab.
en Franſche Vlooten, 56,b.
Roelink, Griffier van Overyſel , ſchryft aan alle
ſlaat tegens Prins Robbert, 1 19.a,
plaatzen van dat oort, om zich aan Munſter en
nochmaals, cn wint de Zeeſlag, 12o.
b. 121. a. b.
Keulen te onderwerpen, 64. a. b.
Rohan (Ridder van) in verſtandhouding met Tromp,
- miſt in zyn onderneeming op Martinike en
die ontdekt word, L56. a.
de Franſche Weſtindien, 155. a. b.
Roye (Graaf van) valt de Keyzerſche in de ach - zeylt na de Middelandſche Zee, om Meſſi
terhoede, 146. b.
na te dwingen, 184 a. . .
Roko (Jan) Spaanſche Onderadmiraal, kapt zyn
ſlaat hevig tegens de Franſche Vloot, 184a.
anker, uyt vrees voor een Brander, 188. a.
keert naar huys , maar krygt ordre om noch
Romeynen, hoe keurig ontrent haar geld geweeſt
zes maanden tot hulp van Spanje te vertoeven,
184. b.
zyn, 336. a. b.
Roodklooſter buyten Bruſſel, aan den ingang van
ſlaat op nieu tegens de Francoizen, daar hy
- 't Soniënboſch, 284.a.
geſchooten wort, en de Françoizen vluchten,
184. b.
Roomſche Kerken en Kapellen tot Londen geſloopt,
395. a. b.
4. ſterft, zyn roem, afkomſt, en heerlyke be
graafplaats, 183. a. b.
a. b.
- Gedenkpennig daar op, 395.
-

-

-

-

-

*

*

-

-

#e

III. Deel.

- zyn

B
L A
D
W
Y Z E
R
-7
– zyn Gedenkpenning, Lofreede door ## Schildere (Peter de) beſtendig voorzittend Hoofd
ſius, en Leevensbeſchryving door P. Brand, 186.
des Raats van Braband, ſtaat over den Doop
{l. O.
van zyn Dochters Zoon, en zyn Pillegift, zynde
een Gedenkpenning, 34o. b.
Ruyterbende der Leydſche Burgeren, en hun Ge
denkpenning, 85. a.
beſchenkt op het vyftigjaarige Feeſt van zyn
d
Rynberk door den Franſchen Koning veroverd,
Raadsheerlyke bediening, alle de genoodigden,
w

i

A

-

-

-

-

5 5. a. b.

door de Brandenburgers heroverd, 439 b.

met een zilvere Gedenkpenning, 341. b.
zyn Wapeſchild, en dood, 341. a.

,
Rynfelde byna door de Francoizen ingenomen, 2574: Schomberg (de Maarſchalk van) ontfangt van den
Rynenburg (Heer van) haalt Koning Willem af,
Koning van Vrankryk bevel over zyn Leger,

en brengt hem naar Hondsholredyk, 51 1. a. b.
Ryngraaf (de) wint de bedekten weg voor Naar
den, 123. b.

Rynſtroom door de ongemeene droogte doorwaad
baar voor de Frangoizen, tot ongeluk der Ne
derlanden, 57. a. b.

-

-

I957. a.

125 dekt het beleg van Arië, 196. b.
verzeld den Prins van Oranje by zyn in
treede tot Londen, 4o1. b.
voert het Opperbevel van Koning Willems
Benden in Ierland, 462. b.

Ryſſel door den Franſchen Koning bemagtigt, en

trekt over de Boyne, en ſlaat het Franſche

zeer bevoorregt, 1 1. a. b.
– Gedenkpenning daar op, I 1.
uytnemend door den Franſchen Koning ver
Jterkt, 4o.b. 41.a.

en Ierſche Leger, 491. a. b.
- ſneuveld, zyn verdienſten, lof, en Gedenk

-

Penning, 495. a. b. 496. a. b.

Schoone: Landing aldaar van den Koning van Dee
nemarke, en ſcherpe gevechten met de Zweeden,
2o2.b. 203. a. b.

S.

aint Ghiſlayn door de Françoizen onder Hu

S

wreed gevecht aldaar tuſſchen de Legers der

twee Koningen, zo3. b.
komt weder aan Zweede, 271. b.
Gedenkpenning daar op, 234.
Saint Hilaire Hoofdbevelhebber des geſchuts, word Schooning (de Generaal) tot Stedevoogd in Key
mieres veroverd, 234. b.

een arm afgeſchooten, 17o. b.
Salinas (Don Barnardo de) met vyftienduyzend
-

gulden van den Staat beſchonken, 136. b.
Salins door de Franſoizen veroverd, 14. a.

wederom door de Francoizen veroverd, 143 b.

zersttaart aangeſteld, 44o. b.

Schooten (Frans van ) Hoogleraar in de Wit
kunſt tot Leyden, zyn bedryf, en dood, 284.a.
Schooten (Frans van) komt tot Leyden in zyn Va
ders plaats, 284. a.

Savoije (Hertog van) volgd het voorbeeld van Schooten (Peter van) zyn Broeder volgt hem op,
Vrankryk, in de vervolging der Onroomſche,
. 8.

337

verklaart Vrankryk den Oorlog, yo3 a.
lyd veel ſchaade daar door in zyn Landen,

graagte der Turken daar ontrent, tot hun ſchaa
wytvinder
de;#"
dikte der van
zelve,
letteren
om opendegedagtenis
munten,
die Munte,

fe

yo3. a. b.

raakt by Stafforde in een algemeen gevecht
-

zijn dood en Gedenkpenning, 284. a. b.
Schroeven van 't geld, wannner uytgevonden,

met de Francoizen, en moet het veld ruymen,
o2.b.
yo3
verlieſt byna geheel Savoije, en houdt daar
-

336. b.

Schults zet met een Regiment Kroaten de wykende
Francoizen na, 172.a.

Sell. Vreede aldaar door de Hertogen van Brons
om ſterk by de Bondgenooten om onderſtand aan,
yoy. a. b. yo6. a. b.

wyk en Lunenburg met Vrankryk en Zweede ge
troffen, 262. a.

-

Saxen (de Keurvorſt van) zyn roem in 't opſlaan Senef: Bloedige en hertnekkige Veldſlag aldaar tuſ:
der Turken voor Weenen, en 't ſtuyten der Fran
ſchen den Prins van Oranje, en Konde, en Ge
goizen, aan den Boovenryn, 442.b. 448.
denkpenningen daar op, 15o. a.b. 15. 1. a. b.
voert zyne twee Zoonen meede ten Oorloge, Senguerd (Wolferd) Hoogleeraar tot Leyden,
296. b.
en Gedenkpenning daar op, 442.b.
laat Ments beſtormen, 'tgeen veroverd wort, Seſoſtris, en zyn Staatiewagen, 89.
Simmere (Maria van) Dochter van Fredrik Hen
443. a. b.
-- Gedenkpenningen daar op, 444.446.
drik , deeld met haar Zuſter de Kleynodien van
-

b. 447.448 449. .

haar Moeder, 292. a.

- ziet Johan Joris.
ſterft, en haar Gedenkpenning, 3rs.
a. b.
Schaap (Dirk) afgezondene der Vereenigde Geweſ
ten aan 't Hof van Zweede, komt te huys, 138. Sint Andries Schans door Aſpremont veroverd, 6ob.
a.b.

Sint Anne en Joux, twee Sloten in Bourgondien,
zyn afkomſt, ampten, verheffing van zyn

door de Françoizen veroverd, 143. b.

wapen, dood en Gedenkpenning, 139. a. b.

Sint Georgop Del Mina, wanneer opgebouwd, 304.

Schaap (Johan) Vader van Dirk Schaap, 139.

Sint Maarten, in Weſtindien door de Hollanders

Schaap (Willem) Zoon van Dirk Schaap, 139.
bemagtigd, 198. a.
Schelden (Meeſter) gevangen genoomen, 404. a. Sint Martyn (Markgraaf van) moet Dole aan de
Schelte (Dirk) Dichter, 225.
Françoizen overgeeven, en trekt uyt naar Italië,
Schenk (Pieter Brabander) heeft een Gedenkpen
142. b. 143. a.
ning tot Pillegift, 34o.
Schenkenſchans door Turenne veroverd, 6o. a.

Sint Michiel in de Weſtindien door de Hollanders
veroverd, 198. a.
Schey (de Schout by Nacht ) krygt bevel om naar Sint Omer door den Maarſchalk van Humieres be

Hamburg te zeylen tot beveyliging van den Koop
handel, 342. b.

-- 'tgeen wort opgeſchort, 343. a.

rend, 227. a.

door den Hertog van Orleans veroverd , en
Gedenk
23 1. a. b.
ing daar op.
cdenkpenning
ºp, 23

Sint

DE R

VO O R NA A M S TE

Sint Paul met de Munſterſche Benden geſlaagen,
1 19. b.

Six (Johan) Heer van Wimmenum enz. maakt een

ZA A K EN.

doen een algemeenen Dankdag uytſchryven
wegens de verovering van Koeverde, 1 11. b. o
regten Verbonden met verſcheyde Mogenthe
op, tot herſtelling van hun Vaderland, 124.

Latynſch tydvaars op de grafzerk van Vondel,

#

282.

3.
-

Slabberendorf (de Overſti) wegens Brandenburg in

Bon gelegd, 454. a. b.
Slego in Ierland veroverd, en Gedenkpenning daar

op, 546.a b. 547 a b.. ,

ſtellen in alle Kerken, ook zelf door de week,
gebeden in, tot bemagtiging van Maaſtricht,
I 96. a.

- vermaanen den Prins van Oranje, die ge
kwetſt was, zyn perzoon zo licht niet meer te

.

Smeltzing (Johan) Leydſche Penningmaaker, 348.
Smirnaſche Vloot door de Engelſche aangetaſt, 52.b.
Smitzheym door de Françoizen verbrand, 434. b.
Snel (Willebrord) Hoogleeraar in de Wiskunde,
ſterft, 2.b.
Sofia Dorothea, trouwt met Joris Lodewyk, Her

tog van Hanover, namaals Koning van Enge

wwagen, 196. a.

doen betuygingen tegens den onrechtmaatigen
handel van Vrankryk in de Spaanſche Nederlan
den, en ſluyten een Verbond met Zweede en den
Keyzer, 298. b. 299. a. b.
- beſluyten hun Krygsmagt merkelyk te ver

land, 539.
Sofie Charlotte van Hanover, Huysvrouw van
den Keurvorſt van Brandenburg, 452.

meerderen , 't geen door Amſterdam word tegen

Soria (Don Diego de) wort Stedevoogd van Meſe
ſina, en om zyn trouwloozen handel, door die

uyt de Ooſtindien komende, 303. a.
- ſluyten een twintigjaarig beſtand met Vrank

van de Stad tot Wyand verklaard, 183. a.

Souche (Graaf de) vereenigt zich met het Leger

fyk, 313. a.
verzoeken Vrankryk zyn Benden uyt de

van den Prins van Oranje, 1 jo. a.
- raad den Prins van Oranje het waagen van

Spaanſche Nederlanden te trekken, daar weynig
acht op gegeeven word, 318. a.

een ope Veldſlag af, en is daar door oorzaak van
't opbreeken der belegering van Oudenaarde, 154 b.

Zoon van den Keurvorſt van Brandenburg,

gehouden, 3o2.a.
verhoogen de Rechten der Koopmanſchappen
-

-

ſtaan als Getuygen over den Doop van den

Sourdis (de Ridder de) opend de Loopgraaven voor
2pere, 242.b.

374 b.

Spaanſche Nederlanden door Vrankryk uytgeput

geeven, 375. a.

en bedurven, 318. a. b.

Spanje (Koning van) ſluyt een Verbond met den
Staat, 124 b.

zegt Vrankryk den Oorlog aan , 433. ziet
Karel.

Spar (Hoogbevelhebber Karel) zoekt vergeefs de
Deenen in Jempſterland te ſtuyten, 215. a.

Speelman (Kornelis) Hooggezaghebber der Ooſtin
diſche Maatſchappy, ſterft , zyn opkomſt, ge
vallen, lof, en Gedenkpenning, 3oyab. 306. a.b.

Spiers door de Frangoizen verbrand, 435.b.
spragh (Ridder) Admiraal van de Blaauwe Vlag
ge, ſlaat vinnig tegensTromp, en verdrinkt, 121a.
sprong (Kornelis) den Dollen, Hoofd der Burger
Ruyterbende tot Leyden, 85.a.
Staartſterre tot een Voorboo van Vreede genoo
men; en Gedenkpenning van den zelven, 217. b.
218.

- gezien, en voorſpellingen daar ontrent , en
Gedenkpenningen, 294. b. 295. a. b.
verſcheyde gedagten der Geleerde van de
Staartſterren, 296. a.
Staaten (Algemeene) der Vereenigde Geweſten, zoe
ken de bemiddeling tuſſchen Vrankryk en Spanje,

13. a. 17.a.b. 18. a.
- maaken tegens Vrankryk een drievoudig Wer

bond met Engeland en Zweede, 18. a. 23. b.

Geſchenk ten dien eynde door haar ge
-

maaken een nader Verbond met Engeland en
-

andere Worſten tegens Vrankryk, en zeggen die
Kroon den Oorlog aan, 432. a. b. 433. a.
hoe veel van Engeland hebben getrokken voor
gemaakte onkoſten, 433. a.
bevreedigen den Koning van Deenemarke met

den Hertog van Holſteyn, 436. a.b.

Staaten van Gelderland bieden den Prins van O
ranje den tytel van Hertog van Gelderland, en
Graaf van Zutfen aan, 177.a.
- van Zeeland, ſtellen zich vryborſtig tegende
aanneeming van den Tytel van Hertog van Gel
derland enz. door den Prins van Oranje, 177.b.
Staaten van Groeningen en de Ommelanden
draagen den Prins van Oranje het Opperkrygs
bevelhebberſchap erfelyk op, 149. b.

Staaten van Holland bepaalen het getal van Krygs
volk, en doen een zonderlinge Gedenkpenning op
de Vreede van Aken ſlaan, z4. a.b.
- hun haat en

# tegen de Stadhou

derlyke regeering, 46. a. b. 47. a.

- beraaden zich om de Hooge Vergaderingen
en Oorlogsvoorraad van den Haag en Delf naar
Amſterdam over te brengen, 67. #
- zenden Afgezanten naar de Koningen van
Engeland en Vrankryk, 67. b.
verklaaren den eyſch der Françoizen onaan
nemelyk, 74. a.

'8. b.

".

laaten alom de Zeedyken doorſteeken, 78. b.
bezorgen de Vreede tuſſchen Vrankryk en
–
bewyzen
groote liefdaadigheyd aan de Fran
Spanje, 21. a. b. 23. a. b.
|
ſche vlugtelingen, 35y. a. b.
- verbitteren daar door Vrankryk en Spanje,
neemen het ongemunt Goud en Zilver voor
18.b. 23.a. 32. a. 52.b.
geld
aan, om zilvere Dukaaten van teſlaan 79a.b.
– danken hun aangenomen kryggvolk af, 23.b.
49. a.

4°.

zyn wegens de toeruſtingen van Vrankryk in
al te groot een geruſtheyd, 48. a. b. 49. a. jo. a.

-#" tot een eerſte en tweede Werving,
9. D.

* brengen
79. a.

een ontzaglyk Leger op de been,

neemen een beſluyt dat geen Predikanten zich
met Staatzaaken zullen bemoeijen,

op 8 ſtoel
128. b.

draagen met die van Zeeland den Prins
van Oranje het Stadhoudersampt, en Opperkrygº
bevelhebberſchap op, 149. a. b.

-

hoe groote geſchenken aan den Prins van O
2.

ranje,

B

L

A

D

W

ranje hebben gedaan, wegens 't veroveren van de
»

Y

Z

E

R.

Straatsburger Rynbrugge door de Francoizen »

Zo

veel docnlyk , vernield, 257. b.

• Graaf, 158. b. 159.
beweegen de overige tot een algemeene inza
meling van liefdegaaven voor de Franſche vlag
telingen, 355.b.
in groote oneenigheyd met die van Amſter

Strafwetten tegens de Roomſche in Engeland, en

dam, wegens 't verkiezen hunner Schepenen, 467.

Stryen (Quiryn van) zyn dood, en Wapenſchild,

a.b.468. a. b.
Gedenkpenningen daarop, 468.469.

Studenten tot Groeninge in de Wapenen, hun dap

-

toeleg, om die zelve te vernietigen, 361: a. b.

Struysveders (drie) waarom het blazoen der Prinſen
vanlWalles, 366.
34O. a.

perheyd, en belooninge, 1o 1. a. b. 1o2. a.
nning van Leyden, 82. b.
Studentepe
ng
-- weder bevreedigt en Gedenkpenni
Groeninge, 1o1. b. 1o2.
van
daar op, 471. a. b.
weder met die van Amſterdam oneens over Studenten van Leyden munten uyt in yver voor 't
Vaderland en de Vryheyd, 81. a. b.82. a. b.
de zitting van den Graaf van Portland in de
Staatsvergaadering van Holland, 472. a. b. Sue (Baanderheer van) tot Sledevoogd van Bezan
ſon aangeſteld, 25. b.
477.
wederom met elkander bevreedigt, Sulpitius Severus, wat van den Gelooſdwangge
voeld 232. a.
en Gedenkpenning daar op - 472.a.b. 473.

477.

Staaten van Vrieſland, Groeningen en Zeelandheur Sunderland (Graaf van) uyt den Geheymen Raad van Jakob geſlooten, 381. a.
Gevolmagtigden kanten zich tegens het beſluyt om
volmagt tot Vreede aan de Groot te geeven ,

Swaan betekend Deenemarke,

Swammerdam en Bodegraave deerlyk door de Fran

. 3.

s# van

Zeeland ſchryven twee nadrukkelyke
brieven tegens het beſluyt van Holland nopens die

goizen mishandeld, 1 13.a.

volmagt tot Vreede, 73. b.
T.
maaken den jongen Prins van Oranje tot
Hoofd Edelman van hunnen Staat, 47. a.
Staaten vanUytrecht bewyzen groote liefdaadigheyd
door de Françoizen te water en te land
aan de Franſche vlugtelingen , en Gedenkpenning
22o. b.
belegerd,
b.
op,
3fy.
daar
Stadhouder en Beſchermer, naam aan Jupiterdoor - drie ſtormen aldaar afgeſlaagen, 221. a.
gevegt tuſſchen
b. de Franſche
landſchevinnig
#
1ſche een Hol
de Romeynen gegeeven, en waarom, 167

T"

##

e

Stadhouderlyke Regeering in grooten haat by de
- weder verlaaten, 22 1. b.
D'Eſtrees bele
Graaf
nieuw door
gerd enopbeſtormd,
ºf D'Eſtrees
a. b.
bele
223.den

Staaten van Holland, 46. b.47. a. 49. b.

Stadhuys van Bruſſel, 32o.
Staffarde Veldſlag daar tuſſchen de Franfoizen en
Savooyaarden voorgevallen, tot nadeel van de laat
ſte, yo3.b.
Stangerland (Heer van) door de Prins van Oranje
-

#, ,

, 22,

't aanſteeken
van 't Kruydhuys,
vliegt, doorb.
iſt
in de lugt

-

- - Gedenkpenningen daar

(Karel) ,uyt
28.de # 'U/ZW2 WE#
Wapenſchild
om den Staaten kennis van zyn Taye
o

Huuwlyk te geeven, 235. a. b.
Steen (Peter van der) een Pachter tot Rotterdam, Taſſis (François van) door Maximiliaan de 1 tot
opperhoofd der Poſteryen van de Erflanden der
zyn huys wort geplonderd, ro7 a.

Steenbergen (Jo. Beeldſnyder) zyn muntkabinet,
I R4. O.

s#

(Dirk) Stedevoogd binnen Deventer ,

62.b.

Stempelſnyden, wanneer die konſt weder heeft be

Huyze van Ooſtenryk aangeſteld, 3) 9 a.
Taſſis (Johan Baptiſt van) door Key er Karel de
V. tot Keyzerlyke Poſtmeeſter aangeſteld 3 379. a
Tarkwyn en Tullia hun daaden, en wie daar iy

van zommige vergeleken, 43 1. a.

Tenge-o-regam Staedevoogd binnen Slego en Ierland
gonnen te herleeven, 336. a.
geeft de Stad over, en zyn trouwloosheid, 546:
Sterrenburg (Heer van) Afgezant van den Staat
by den Franſchen Koning, 318.a.
– vertoond aan den Koning van Vrankryk de
inbreuk in de Vreede door zyn handel omtrent Na

b. 547. a. b.

Temple (Ridder Willem) uyt Engeland tot Afge
zant
naar136.
Holland
a. b. 191.
a.b. 18.
en zyn laſt 17
gezonden,
a.
o

men, 337. b.

Stettin en geheel Pomeren door de Keurvorſt van Teſt en Straftvetten in Engeland tegens de Room
ſche, handel van Koning Jakob de II daar on
Brandenburg veroverd, 237. b.
Gedenkpenningen daar op, 237.
Steward (Jakob) Brief van hem aan Kaſpar Fa
gel, 36 I. a.

trent en Gedenkpenning, 361. a. b.

Theſeus. By hem wort de Keurvorſt van Beyere
vergeleeken, 441. b.

Stouppa, Kornel, Overſte der Switſers, tot Ste Thoulouze (Lodewyk Alexander van Bourbon
devoogd van Uytrecht, onder Luxenburg, aan
geſteld, 94 b.
– gebied in den Storm op de bedekte weg van ſint
Omer, 23 I. a.

Graaf van) natuurlyke zoon van Lodewyk de
XIV, ſlaat de Engelſche en Hollandſche vlooten
by Bevezier, 482.484. a,b.

-# Gedenkpenningen daar op, 483. 484.

455.
Straalzond door de Brandenburgers, doorhet inwer
pen van vuurwerken tot de overgaave gedwongen Thurn en Taſſis vinden de Poſteryen weder Zyt »
359. a.
255.b. 256.a.
beraamt met Rabenhaubt een
Thynen
Gedenkpenning daar op , 256.
aanſlag op Koeverde , 107. a.
Straasburg blyft by de Nieumeegſche Vreede aan 't
- zjn belooning, f 1 1.b.
Ryk, en Gedenkpenning daar op , 261.
Ti
-

#

DE R

V O O R N A A M ST E

Tiberius (de Keyzer) waarom een Lauwerkrans
by kwaad weer droech, 171. b.
Tichelaar (Willem) Barbier van Piershil, zyn

eerlooze beſchuldiging tegens Kornelis de Wit,
86. a.

Tiel ontfangt Franſche bezetting, 6o.b.
Tocht (vander) bied wegens Gouda den Prins van
Oranje het Stadhouderſchap aan, 76. b.

ZA A K E N.

Turenne (Maarſchalk van) gebied het Franſthe
Leger dat naar de Nederlanden afzakt, 5. b.
verovert Burik, 55. a. b.
vermeeſtert Knotzenburg, Aarnhem 3
Schenkenſchans, 6o. a.

en

- belegert en verovert Nieumerge, 61. a. b.
verovert de Schanſen Krevekeur en Enge
len, 61. a.

komt tot hulp van de Munſterſche Kerk

Toledo (Johan van) verdedigt Veurne dapper te
gens de Françoizen, 7. a.

voogd tegens Brandenburg, en veroverd Unnen,

Tongere (Silveſter van) en zyn Gedenkpenning,

en nootzaakt hem tot de Vreede, 11 r.b.
tot dekking van den inval in Bourgondien,

I 9.

T#gon (Graaf van)

Engelſche Admiraal, ge
draagt zich trouwloos in het Zeegevegt by Be

naar den Opperryn gezonden, 145. a.

vezier, 482. b.

Lotteringen, en ſlaat het Keyzerlyke Leger by

– gevankelyk naar den Tour gezonden, 486b.

ontdekt het voorneemen van den Hertog van
Zintsheym, 145. a. b.

8-7.

trekt eens en andermaal over den Ryn, en

T#r, Franſche Afgezant ,

zyn verrichtingen
by den Keurvorſt van Ments , 386.a.
Tour (de Hoofraad de la) heeft wegens Savoije
gehoor by Willem de III. yoz. a. b.
Treby (de Ridder Georg) voert wegens de Al
-

dermans en Scherifs het woord tot den Prins van

Oranje, 402. a.
Trelauni (de Bevelhebber) wort Stedevoogd bin
nen Dublin, 499. b.

Trent (de Heer Patrik) door Koning Jacob voor
uyt gezonden, om zyn vlugt uyt Ierland te be
vorderen, 497. b.

veroverd Ladenburg, 146. a. b.

- ſtaat het Duytſche Leger by Enzisheym,
148. a. b.
ontzet. Brizak, i7o. a. b.

belet de Keyzerſche het komen over den Ryn,
17o. a.

-

ſneuveld, 17o. b. 171. a. b.
-

Gedenkpenning daar van, 171.

zyn afkomſt, geboorte, en roem, 171. a. b.

Turken zeer verſlingerd opgeſchroefd geld, 336. b.

Treveskamer waar van zogenoemd, 31 3.a.

T#Genia)
zyn dood, en wapenſchild,
34O. b.
Twent tanten recht de Poſteryen tot Delf op,

Trevor, Engelſche Afgezant in Vrankryk , en
zyn verrigtingen aldaar, 18. b.

Tyloos (Kornelis) bevecht en neemt met een weer

Tribbezes door de Keurvorſt van Brandenburg

3y9. b.

galooze dapperheyd twee Zweedſche Oorlogſche
pen, 2 Io. b.

veroverd, 237, a.

Trier door de Keyzerſche veroverd, en het ontzet
eſlaagen, I74. a.

r: # van)

verraderlyk van de Fran

poizen in zyn Steden en Goederenbehandeld, 386.

Tyrkonel word in plaats van Klarendon Land
voogd van Ierland, 346. a.

Onderkoning in Ierland houdt dat Ryk lang
voor Koning Jakob in, 46o. a. b.

begeeft zich naar Lemmerik. 5o1 a.

a. b. 387. a.

-

Tromp (Kornelis) ſlaat tegens Prins Robbert,

verlaat Ierland, yo2.b.

- brengt nieuwe onderſtand in Ierland, 539.a.

II O. d.

-

nochmaals tegens Spragh , en Prins Rob
bert, 12o. b. 1 zi. a. b.
zeyit met een magtige Vloot uyt om ergens

V.

in Vrankryk te landen, maar voert weynig uyt,
156. a. b.
- met de Deenſche Vloot t'zaamgevoegt zyn

Ve:
der Leydſche Studenten krygt mede des
Prinſen waapen, en aardig geval daar on

de ſlaat de Zweedſche Vloot geheelyk, zo2. a. b.

Vader des Vaderlands tytel eertyds aan Cicero ge

- veroverd Uyſtad, 2o2. a.
van den Koning van Deenemarke tot den
Graaflyken ſtand verheven, 21o. a.
doet drie Zweedſche Oorlogſchepen vernielen
of neemen, 21o. a. b.
verwoeſt de Eylanden Oe-en Smaland,
-

2 I6.

trent, 84. b. 85. a.
geeven, 485.

Val (Heer del) wegens de Spaanſche Nederlanden

naar Vrankryk gezonden over 't maatigen der
Brandſchattingen, 318. b.
Valençyn door Luxemburg berend, 226.a.
- ſtormenderhand ingenoomen, en door den
Koning verſchoond, 226. b.

- munt uyt in de vreugdeblyken over de Kroo - - Gedenkpenningen daar op , 226.
227.
ning van Willem de III. 419. a.
heeft als Vrywillige het bewind over de Valkenier (Gillis) zyn lof, 69. a.
(Johan) Hoogleeraar tot Leyde, ſterft,
Deenſche Vloot, die Ruge vermeeſterd, 254. b.
348. b.
– tot Opperhoofd der Hollandſche Vloot aan
verſterkt Aath met agt Bolwerken,
geſteld, 532. a.
zyn dood, begraaving, en Gedenkpenning,

- 532.b. 5.33: a. b

...

Truxes (Gebhard) Biſſchop van Keulen, ver
jaagd, en ſpreuk daar op, 455.
Tullia , wat ontrent haar Vader Servius Tullius
heeft bedreeven, 431. a.

Tulp (Niklaas) viermaal. Burgermeeſter tot Am
ſterdam, zyn leeven, lof en Gedenkpenning, 69.
. 7o.
III. Deel,

v:
v#
39. b.

- verſterkt Doornik niet minder, 4o. a.
als mede Ryſſel, 41. a.
- binnen Oudenaarde, toen de Prins van O
ranje het belegerde, 154. a.
Vaubrun (Markgraaf van) door de Prins van Li
gne geſlaagen en gevangen genomen, 12. a.
Vaudemont (Prins van) gebied binnen Bezançon,
en moet het overgeeven, 14o. a. b.
Vau

B

L

A

W

D

Vaudemont (P. v.) de achterhoede van 't verbon

Y

Z

E

R.

Vondel (Jooſt vanden) grootſte en oudſte der Ne

derlandſche Dichteren , zyn afkomſt, leeven,
dood, en Gedenkpenningen, 282. a. b. 283.
geſlaagen, 15 o.a. b.
Velasko (Nikazius van) Groot Konſtabel van | Voorn, een Schanſe, door Aſpremont veroverd,
6o. b.
Kaſtilien, wort Landvoogd over de Spaanſche
Voort (vander) aan den Prins van Oranje wegens
Nederlanden, 27. a. b. 28. a. b.
dene Staatſche Leger gebiedende wort door Kondé

Legpenning op het aanvaarden

-

Uytrecht gezonden, en tot wat eynde, 127. b.

van zyn bewind geſlaagen, 28.29.
- keert weder naar Spanjen, 38.a.

Vos (Herman) en zyn Penningkaſſe , 26o. 281.

Vennekool (Steven) maakt het ontwerp van een

Vos (Mattheus) komt met zyn Schip tegens ver

31o. 388.

zeer ſierlyke Praalboog in 's Graavenhaage,

v#en

bod, op de Goudkuſt, 304.a.

Vreede tuſſchen Vrankryk en Spanje tot Aken ge

2. I. a.

door Nederland met Deenemarke,

den Keyzer en Spanje, ter beſcherminge van haar
Land aangegaan, 1 24. a. b.
Verbondskiſt der Jooden op een Gedenkpenning,

Jlooten, en Gedenkpenningen daar op, zo. a. b. 21.
a. b. 22. a. b. 23. b.
-

gelden

-

494-495.

Vercingetorix, en zyn wreede ſtaatsregel tegens
Ceſar, 434. a.
Verburg (Maria) haar Penningkaſſe, 467.
Verduyn (Elizabet) Vrouw van Gerard Brand,
de Jonge, 187.a.

Engeland en Holland getroffen,

1 36. b.

- Gedenkpenning daar op, 136. b.
tuſſchen den Staat en de Biſſchoppen van
Keulen en Munſter, 14o. a.
- van Nieumeege, en Gedenkpenningen daar
0p, 245. 248.

-

-#- tuſſchen Vrankryk en Spanje geſlooten, 251.

2. D.
Vereenigde Geweſten ſluyten een zeer naauw Ver
- - inhoud van 't vierde en vyfde lid
bond met Engeland tegens Vrankryk, 24f. b.

Vermeulen ( Leenderd) en zyn Penningkaſſe,
8.

&# door de

Frangoizen in bezit genomen, 7.a.
- door de Spanjaarden gedreygd, maar weer
V

verloſt , en Gedenkpenning daar op, 438. a.b.
439. a. b.
Vianen gebrandſchat, 126. a.
Villa Hermoſa (Don Karel van Arragon, Hertog
van) komt tot Bruſſel, 38. a.

derzelve, 25-2. a.

- tuſſchen den Keyzer, Vrankryk, en Zwee
de geſlooten, 258. a. b.

- Gedenkpenningen daar op, 258.
259.

- tuſſchen Vrankryk en Zweede met de Her
togen van Bronswyk en Lunenburg, 262. a.

- tuſſchen de Biſſchop van Munſter en den
Koning van Zweede, 262.b.

-

-- volgt den Graaf van Monterey in de Op
perlandvoogdy der Spaanſche Nederlanden op,
174. a. b.

-

zoekt vergeefs den Hertog van Luxenburg

te ſtuyten, 232. b.
-- ontbloot Gent, met veel van de bezetting
maar ?pere te zenden, 239. a.
- bewilligd in de aangeboode ſtilſtand van Wa
penen en Voorwaarden van Vreede, 245. a.

- De Hertog van Parma word in zyn plaats
aangeſteld, 298. a.

Villechauve gebied in den Storm op de bedekte weg
van Sint Omer, 231. a.

Villeroy (Hertog van) veroverd de Buytenwerken
van Gent, 24o. a.
Virton aan Vrankryk overgegeeven, 298. a.
Vivenne (Hertog van) komt voor Meſſina , en
dryft de Spaanſche Vloot op de vlucht, 183. b.

- ſlaat de Spaanſche en Nederlandſche Vloot
by Palermo, 187. a. b. 188. a. b.

Vlagſtryking door de Engelſche in den Vreedehan
del bedongen, 136. b.

Vlietentoorn (Kornelis) Luytenant der Leydſche
Burgerruyterbende, 85. a.

- tuſſchen Deenemarke en Zweede, 267. b.
269. a. b.

- - Gedenkpenningen daar op, 269.
27o.

TET tuſſchen den Staat en de Koning van Zwee
de, 274. a. b.

Vrieſland en Groeningen willen niet toelaaten dat
de Staaten van Uytrecht weder zitting in de Al
gemeenſe Staaten neemen, 129. a. b. i 3o. a.

Vrieſlant kieſt een Erfſtadhouder, 176.a.
Vrybergen (Marinus van) zyn dood, en Wapen
ſchild, 34o.a.

Uſera (Markgraaf van ) met eenig Volk afgezon
den, om Vlaanderen te dekken, 232. a.
Uſſone (d”) Stedevoogd van Lemmerik, moet die
Stad overgeeven, en word naar Vrankryk over
gevoerd, 55 I. b.

Vuurwerk van een zeer prachtige verbeelding ter
eeren van Koning Willem de III. in 's Graaven
haage afgeſtooken, 526. a. b.

Gedenkpenningen daar van, 527.
Uxelles (d') Steedevoogd van Ments trekt met zyn .
bezetting uyt de veroverde Stad, 446. a.

Uyſtad door Tromp veroverd, zo2. a.

Ulrika Eleonora, Zuſter van den Deenſchen Ko Uytenhove (de Kornel) taſt te vergeefs de Sterkte
ning, trouwd met den Koning van Zweede,
271. b.

Kulzak in Weſtindien aan, 155. a. b.

Uytrecht in het Stift, geeft zich aan Vrankryk

over, 66. a.
Unna door Turenne veroverd, 115. b.
Voet (Gysbert) hevige beſtryder van Coccejus, 29b. – door den Franſche Koning bezigtigd,
92. ſt.
Volder (Bucher de) Hoogleeraar tot Leyde,
296. b.

Volmagt tot Vreede met Vrankryk aan de Heer de

Groot gegeeven, en betuygingen van Amſterdam,
enz. daar tegen, 73. a.

Vondel (Jooſt van den) een Hoedemaaker te Ant
werpen, Vader van den grooten Dichter van die
naam, 282. a.

den Roomſchen Godsdienſt aldaar in de
Domkerk verrigt ; enz. 92. a. b. 93. a. b.
– door de Françoizen verſterkt en bevoorraad,
94 b.
4.

na ſwaare brandſchatting door de Frangoi

zen verlaaten, 126. b.

Gedenkpenning daar op, 126. b. d
- d6

DE R V O O R NA A M S T E
de Magiſtraat aldaar ontſlaat elkander van
den eed voor maals tot weering van het Stadhou

Wezel door Konde veroverd, 55.a.
Wichers (Wicher) Hopman der Studenten

/0;

Groeninge, 1o 1. a.

derlyke ampt gedaan , 127. b.
bied den Prins het Stadhouderſchap van Uyt
recht aan , 127. b.

ontfangt van wegens den Prins Staatſche

Wikloch door de Françoizen verbrand, 434. b.
Willem de III. Prins van Oranje, tot Hoofd
Eedelman van Zeeland verklaardt, 47.a.
tot Hoogbevelhebber der Zee-en-Landmagten

bezetting, 128. a.

-

hunne Gemagtigde wegens 's Lands Staaten
vinden tegenſtreeving in 't herneemen der zittinge
in de Vergadering der Algemeene Staaten , 129.
a.b. 13o. a. b.
worden daar in na veel ſtribbelens
herſteld, 13o. b.
-

Geld aldaar gemunt met 's Prinſen beeltenis,

-

ZA A K E N.

aangeſteld, zo dra twee en twintig jaaren zou
bereykt hebben, 47.b. 5o.a.
neemt zitting in den Raad van Staaten, en
zyn Gedenkpenning daar van 47. b.
wort tot Hoogbevelhebber der Zee en Land

magt , onder zeer naauwe bepaalinge aangeſteld,
vreugde daar over en Gedenkpenningen, yo. b.
5 1.

129.b.

wykt met zyn Leger uyt de beſchanſſingen
agter den Tſſel naar Uytrecht, en van daar naar
Holland, 59. b. 66. a.

W.

zyn Grootmoeder verzoekt van den Staat

brieven van veyligheyd by Vrankryk voor haar
aardgelders aangenomen, 61. a.
Waas ('t land van) wort zeer verwoeſt door
de Hertog van Luxenburg, 234. a.

Wachtendonk (Johan) Biſſchop van Mechelen,

in 't afzyn van den Prins van Oranje, 235. a.

voert het hooge bevel by 't afzyn van Prins
Willem, 439. a.

verlieſt de veldſlag by Fleury, tegens de Fran
goizen, 479. a. b.48o. a.b.

Walker (Joris) Predikant, gebied binnen London
derry , 46o, b.

zyn wakkere tegenſtand, en verloſſinge; 461.
a. D.

Walles Waarom de Prinſen van Walles drie Struys
veders tot hun Blazoen hebben, 366.

Walles (Prins van) aan Koning Jakob de tweede
geboren, Gedenkpenningen en Spotpenningen daar
op, 365. a. b. 366.367.368, 369.37o.
Walter tot Stedevoogd in Wiſmar aangeſteld,
I69. a.

Walters (Lucia) moeder van den Hertog van Mon
mouth, 326.a.

hy verzoekt ook zelf wegens zyn ſtad Graaf
met Vrankryk te mogen handelen, 66. b.
- poogingen der Burgery in Dordrecht en clders

om hem tot Stadhouder te verheffen, en penning

ſterft, 338b.

Wageningen door Rochefort bezet, 6o. b.
Waldek (Graaf van) heeft het gebied over 't leger

,

te mogen verzoeken , 66. a. b.

-

Wargnie (Markgraaf van) wint ſtormenderhand
den bedekten weg voor Naarden, t 23. b.

Spaanſche Stedevoogd binnen Kortryk,
OO. a.

w#eg (Vryheer van) bericht de Staaten van
't overgaan van Bon, 456. a.
Waterfort door Douglas veroverd, fo1. b.
Wauwere (Rogier van den) Heer van Quinaſte, tot
Ridder verheven , en zyn Gedenkpenning, 25 1.
b.

Weenen door de Keurvorſt van Saxen ontzet,442.
b.448.
Weibnom (de Hoogbevelhebber) gedraagt zich dap
per in de veldſlag by Fleury, 48o.a.

Wenceſlaus, Hertog van Brabant laat de Jooden
die het Misbrood mishandeldt hadden, hun ge
ding gemaaken, 37. b.

daar op, 75. a. b.
Afgezondene van de Hollandſche Steden ten
dien eynae aan hem, 76. b.
van den eed tegens de invoering van 't Stad

houderſchap gedaan, ontſlaagen, en tot Stadhou
der van Holland en Zeeland aangeſteld, en Ge
denkpenning daar op, 77. a. b.
neemt alle mogelyke voorzorge om den Wyand
het naderen te beletten, 78. a. b.

krygt magt om naar zyn hooge wysheyd de
Magiſtraaten der Steden te veranderen, 8o.
brengt onderſtand in Groeninge, 97. a.
belegert Woerden, maar moet het weder
verlaaten, Io4. a. b. 1o5. a. b.

ſlaat het beleg op 't onverwagtſt voor Char
leroy, maar moet het wegens de ſtrenge koude
verlaaten, 1o6. a. b.

-

belegert Naarden, verſchanſt zich aldaar
ontoegankelyk, en verovert de Stad, 123. a. b.
Gedenkpenning daar op, 124. 126.
verovert, door de Keyzerlyke en Spaanſche
benden verſterkt, Bon, 125. b.
Geld tot Uytrecht gemunt met het gekroonde
borſtbeeld van den Prins van Oranje, 129. b.
oordeelt dat men de Staaten van Uytrecht
weder zitting moet gunnen in de Algemeene Staa
ten, I 3O. a.

- wort gemagtigd om tot Uytrecht de Regeering
na zyn goeddunken te vormen, 13o. b.
ſtelt den Heer van Renswoude aan tot be
ſtandig Hoofd van de vergadering der Staaten van

't Landſchap Uytrecht, 13o. b.
Geldſtuk, ten zynen opzichte tot Kampen
gemunt, 1 32.b.
zoekt Luxemburg in den aftocht aan te taſ
ten, 134. a. b.

zyn Gedenkpenning wegens 't winnen van

Wennersburg en deszelfs Slot in Noorweege door

Naarden en de Vreede met

de Deenen overweldigd, zo 1. a. b.
Weſtindiſche eerſte Maatſchappy vernietigd, en
een nieuwe aangeſteld, 19o. a. b.

1 36.

Engeland ,

verkrygt door zyn onvermoeide vlyt veel
roem en achting, 148. b.

Weſtindiſche Maatſchappy kwynt, deszelfs inkom

hem word door de Staaten van Holland het

ſten worden door de Amſterdammers kwalyk behan
deld, klagten daar over, en herſtelling, 303. a.b.
- begint weder te wakkeren , 303. b.

Stadhouders ampt en Opperkrygbevelhebberſchap
erfelyk opgedraagen, 149.
inſgelyks door die van Zeeland, 149b.

-
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- - op gelyke wyze het Opperkrygsbevel- | - herſteld den Hervormden Godsdienſt,

4OA

j

j',

hebberſchap door Groeninge en de Ommelanden,
149, b.
- - Gedenkpenning daar op, 149. b.
- trekt op om Bouchain te ontzetten, doch
oordeeld denVeldſlag gevaarlyk, 149. a. b.
- ſchaart zyn Leger by Senef en het Dorp Fey
in ſlagorde tegens den aanval van Konde, 1 job.
- ſlaat aldaar zeer hevig tegens Kondé, en be
houd het Slagtveld, 15 1. a. b.
lof ten dien opzicht door Kondé aan
hem gegeeven, 152.
- belegerd Oudenaarde, en wil met Kondé een
ope Veldſlag waagen, dat op raad van Souches
nalaat, en verlaat Oudenaarde , 154. a. b.

417.

-

-

e-mm

*

1 r8. a.

a.b.

- - Gedenkpenning daar op, 4or.
- wort benevens zyn Gemalin Maria tot Ko

ning van Engeland enz. gekroond, 406. a. b.

Gedenkpenningen daar op, 407. 412.

-

41 5.

ab 2yn Brief aan de Algemeene Staaten,
3. D.

- vreugde over zyn Krooning in Holland, en

Gedenkpenningen, 418. a. b. 419. a. b. 42o.a.b.
- wort ook tot Koning van Schotland

aange

noomen, en Gedenkpenningen daar op. 421. a. b.
tot 43o.
-

Nyd der Roomsgezinde en andere daar

ver, en Spotpenningen ten dien eynde, 4 31. a.b.

- belegerd en veroverd de Graaf, vreugde daar
over, zyn belooning, en Gedenkpenningen, 158.
a.b. 159.
- trekt tegens de Françoizen te veld, 178: a.
ve**

- zoekt te vergeefs Limburg te ontzetten, 181.

432.

*yn grootmoedige belooning aan de Algemeene
Staaten, Verbond met die zelve, en Oorlogsver
klaaring tegens Vrankryk, 432. a. b. 433. a. b.
- ruſt zich toe om Ierland te winnen,
maakt een Verbond met den Koning

3. D.

- zoekt vruchteloos Kondé te ontzetten , 192.

4) 9. a.

van Dce

nemarke, 459. a. b.

-

a. b. 193. a. b.

- ſpoed zich om Sint Omer te ontzetten, 227. b.
- word geſlaagen, 228. a. b.
- berend Charleroy weder te vergeefs, en moet
aftrekken, 232. a. b.
- trouwt met Maria, Dochter van Jakob,
Hertog van Jork, 235. a. b.
- - Gedenkpenningen daar op, 236.
– grypt den Hertog van Luxemburg in zyn ver
ſchanzing by Bergen aan, en doet hem wyken,
246. a.b. 247. a. b.
- word in groot levensgevaar door Ouwerkerk
gered, 247. a.
- ontfangt de berigten van Vreede, en maakt
die aan den Hertog van Luxemburg bekend,

-

247. a.

- - zyn Gedenkpenning op 't ontzet van
Londonderry, 461.

leent zyn Oorlogſchepen tot het overvoeren der
Spaanſche Bruyd, 467. a.

- zyn lang gylig afweezen veroorzaakt veel on
eenigheyd in Holland, ontrent het verkiezen der

#nen

tot Amſterdam, 467. a. b. 468.

3.

zend ten dieneynde den Graaf van Portland
maar 's Graavenhaage, om de geſchillen te veref
fenen, die bygelegd worden, 47o. a. b. 471. a. b.
472. a. b. 496. a. b.
- - Gedenkpenningen daar o
I.
- geeft Londen en andere
##
me Handveſten weder; en Gedenkpenning daarop,
475 a. b.
e

#

-

-

- dringt ſterk aan op 't vermeerderen van 't
Krygsvolk, daar veel oneenigheden over ontſtaan,
307. a. b.
- klaagt over den handel des Franſchen Konings
tegens de Onroomſche Inwoonders van Oranje,

--

1. a. b.
-

-

aan in den dienſt van de Staaten, 355.a.

- verklaard zich tegens het vernietigen der Teſt
en Strafwetten in Engeland, 362. a.
- wort door de Biſſchoppelyke Kerke van En
geland genodigd, om het in gevaar zynde Ryk te
hulpe te komen, 'tgcene beloofd, en Gedenkpen
ming daar op, 373. a. b.
- ſteekt met zyn Vloot en Manſchap in Zee,
wort door een ſtorm genootzaakt te rug te keeren;
ſteekt andermaal in Zee , en Gedenkpenningen op
dien Tocht, 376. a. b.
- doet een gelukkige Landing in Engeland, en
Gedenkpenningen daar op, 377. a. b. 378. 38o.
- wort alom met groote toejuychinge ontfangen,
en Gedenkpenning daar op, 391. a. b.
- doet zyn ſtaatelyke intreede binnen Londen,
en Gedenkpenning daar op, 4o1. b.
- het hooge bewind van Staat-en Krygszaaken
, wort in Engeland aan den Prins van Oranje op
gedraagen, die een vry Parlement beroept, en Ge
denkpenningen daar op, 402. a. b. 4o3.
e

»

denkpenning daar op, 476. b. 477.
op, 478. b. 479.

- wort daar alom verwelkomt, en Gedenkpen
de ervaarenſte Krygsbevelhebbers der
ning daar op, 49o.b. 491.

gevluchte en om 't geloof onderdrukte Francoizen

r

Gedenkpenning daar op, 476. a. b. 477.
ruſt zich tot den Tocht naar Ierland, en Ge
- vertrekt naar Ierland, en Gedenkpenning daar

Gedenkpenning van hem en zyn Gemaalinne,

– Een

zyn ºverkomſt in Holland tot het beſlegten der
ſiveevende geſchillen, vruchteloos verwagt 5 en

– wint Charlemont, 491. a.
wort lichtelyk aan zyn ſchouder door een ge
ſchutkogel gekwetſt, 491.a.

- trekt over de Boyne, en ſlaat Koning Jakob
geheel en al uyt het Veld, 491. a. b.

- - Gedenkpenningen daar op, 492.
- by Joſua vergeleeken, 495.

- rouwig over 't omkomen van den Graaf van
Schomberg, 497. a.

- gerucht van zyn dood in Vrankryk, en iedele
vreugde daar over, 498.a.

- zet zyn overwinningen voort, en brengt ge
heel Ierland 'onder, 498. a. b. 429. a. b. yör.
a. b. yo2. a. b.

-- Gedenkpenningen daar op, yo1. roz.
- doet zyn intreede binnen Dublin, en Gedenk
penning daar op, 499. a. b.

-

- verleend een en andermaal een genadetyd aan

de weerſpannige Ieren, en Gedenkpenning daarop,
yoo a. b.

verleent gehoor aan de gemagtigde van den
Hertog van Savoye, yo2. a.
komt

DE R V O O R N A A M ST E Z A A K E N.
– komt tot Londen, en ſteld by zyn overlegt
taſt, en voor dood gewond, 85. a.
naar Holland, het hooge bewind in handen van - ligt zyn bediening in de Staatsvergadering
de Koningin, yo9. a. b.
van Holland neder, 86. a.
wort benevens zyn Broeder eerloos door het
– ſteekt over naar Holland, en komt aldaar
Haagſche Graauw vermoord, 86. a. b.
na zeer groot gevaar te hebben uytgeſtaan, aan.
-

-

-

-

-

51o.a. b. 51 I. a. b.
Gedenkpenningen op deeze gevaarlyke

- zyn geſlacht, lof en Gedenkpenningen , 87.

overtocht en behoude aankomſte, 51 1. 51 3. 524.

Wit (Kornelis de) zyn Hoofd uyt de Schildery ge
ſheeden, en aan de galg gehegt, 75.a

-

-

-

6 MZ.

88. 89.9o.

.

– zyn moedige aanſpraak, aan die met hem in - op een ongehoorde wyze beſchuldigt, gepynigt,
een Boot in leevensgevaar waaren, 5 12.

en veroordeelt, 86.a.
wort met zyn Broeder eerloos vermoort, 86.

-

-

wort door veele Heeren by Honsholredyk be

Tab

3. D.

groet, 5 13. a.

»

-

-

begeeft zich onverwagt naar 's Graavenhaa
ge, 513. b.

• "

3. C.-2

-

- hun geſlacht, lof en Gedenkpenningen, 87.
81, 89 oo.

doet zyn ſtaatelyke intreede binnen 's Graa Witſen (Kornelis) Burgermeeſter van Amſterdam,
venhaage met groote pracht en luyſter , en Ge
zyn Gedenkpenning, 7o. b. 71.72.

denkpenningen daar op, 515. a.b. 516. a.b. 517.

legt tot Amſterdam den eerſten Steen der

a. b. 522.523. 524. enz.

Schutſluyzen aan de Nieuwebrug, 474. b.
beloond de Lofdichters met een gouden Pen Witſen (Niklaas) Burgermeeſter van Amſterdam,

ning, 529. b.

-

-

# lof,

-

-

verdienſten, en Gedenkpenning, 469.

a. D. 47o. .
beleyt groote Staatsvergaderingen in 's Graa
venhaage, en Gedenkpenning daar op , 539. b. Wittichius (Chriſtoph.) Hoogleeraar tot Leyde,
1. a. b.

zºn verdienſten, dood en Gedenkpenning, 348.

53 tracht te vergeefs het ontzet van Bergen in

Henegouwe te onderneemen, 535. a.b.
verſterkt de Grensſteden in Braband, 537.

a.b.. 349.

w#n door den Prins van Oranje belegert,

1o4.

3. D.

a. b.

weder verlaaten, 1oy. b.
- maakt den Hertog van Zell Ridder van den - door de Françoizen verlaaten, 74. b.
Hoosband, 538. b.

-

na gedaane afkoop door de Françoizen ver

-

Gedenkpenning daar op, 538.

-

laaten, 126.

– ſteekt over naar Engeland, 539.a.
zyn Gedenkpenningen op het ſlaan van het
-

-

-

-

Wormbs door de Françoizen vermeeſterd, 386. a.
door de Franſeizen verbrand, 435.b.

Franſche en Ierſche Leger by Agrim door Ginkel, Woelgeeſt door de Keurvorſt van Brandenburg
54 r. 543veroverd, 237.a.
- – op het winnen van Galloway, 546.
- door de Zweedenbelegerden verlaaten, 237a:
en op het veroveren van Slego, 547. Wrangel trekt met een Zweeds Leger in Pomeren,
laat op nieuw een algemeene vergiffenis voor
aldaar groote verwoeſtingen, 161b. 163.
a. D.
die wederkeeren, in Ierland afkondigen, 548. a.b.
-

-

-

,

-

-

#"

552. a. b.

wort door de Keurvorſt van Brandenburg
zyn Gedenkpenningen op 't dwingen

van Lemmerik, Jyo.

geſlaagen, 162. a.b.

Wyler, Overſte Muntmeeſter, doet een gelukkigen

– op de herſtelde ruſt in Ierland, 552.

uytval uyt Groeninge, 97. a. b.
Wyk te Duurſteede door Rochefort bezet, 6o. b.

beloond de dapperheyd van de Heer Ginkel,
dien hy tot Graaf van Athlone en Graaf van A

Wynoxbergen door de Françoizen in bezit genoo
men, 7. a.

grim verheft, 555.b.
– uyt wat hoofde de Koning van Pruyſſen recht
, heeft tot zyn Nalaatenſchap, 3 b.
- Willem de V. van Beyere eerſte Graaf van Hol

1

Y.

-

-

land, die een Hertoglyke Tytel voert, munt den
gouden Dukaat, 81.
Wilſtad door de Keyzerſche in bezit genomen, 172.a.

,

pere door de Koning van Vrankryk, na wak
kere tegenſtand, veroverd, 241. a. b. 24z.
D.
a. b

Gedenkpenning daar op, 24z.

Willis, Lyfarts der Koninginne van Engeland,
verklaard haar onbekwaam ooit meer Kinderen

, voort te brengen, 369. b.

Z.

Winſchooten, Winſchooterſchans, Winſchooter
zyl, en het Huys te Wedde, door de Munſter
ſche veroverd, 95.a.
door Jorman en Rabenhaupt hernomen, 1o3.
'

a. b.

Wisby in Gothland door de Deenen veroverd, 199b.
ismar door de Koning van Deenemarke belegerd
en veroverd, 168. a. b. 169. a. b.
Gedenkpenning daar op, 169.

Wiſſelbank tot Amſterdam verlegen om geld, 8o.a.
Wit (Johan de) loontrekkend Raadsman ſteekt
met de Hollandſche Vloot in Zee, 55. a. b.
in groote haat by 'tgemeen. 75. a.
- wort op den Vyverberg verraderlyk aange
III. Deel.

aanen (van) bied wegens Leyde den Prins van
Oranje het Stadhouderſchap aan, 76. b.
Zandenberg aan den Prins van Oranje wegens Uy
trecht gezonden, en tot wat eynde, 127. b.
Zeeblad (Erich) Zweedſche Admiraal door de Dee
nen geſlaagen, zo6. b.
Zeeland door Vrankryk beloofd aan Engeland,74b.
Zeegevegt van twee daagen tuſſchen de Hollandſche
Oorlogsvloot en de Engelſche met de Franſche
zaamgevoegd, 56.a.b.
Gedenkpenning daar op, 56.
tuſſchen de Hollandſche Vloot onder de Ruy
ter en Tromp tegens
I 19. a.

PrºgRobbert,

- het

BLADWYZER DER VOORNAAMSTE ZAAKEN.
- het laaſte en felſte, waar in de Nederland l - krigt de Oorlog van alle kant op den hals,
162. a. b.
ſche Vloot een heerlyke overwinninge op de En
gelſche en Franſche behaalt, 119. a. b. 12o. --- -- zyn Gedenkpenningen daar op,
a.b

16z. 163.

by Bevezier, tuſſchen de Engelſche, Hol - ſluyt een verweerend Verbond met den
Keyzer, en de Staatentot handhaavingder Nieu

landſche en Franſche Vlooten, 482. a.b.

Gedenkpenningen daar op, 483.
Zeeuwſche
geldmunt
in 't31jaar
tal van
Bruſſel,
9. a. #7b.

meegſche Vreede, zoo.a.

74.

r

## # tuſſchen de Keyzerſche

- Voordeelen, die de Koning van Vrankryk
#oor hem in de Vreede zoekt te bedingen van de
hand geweezen, 245. b.

en Françoizen,en Gedenkpenningen daarop, 14f.b.
146.

z#

Verbond van onzydigheyd tot Nieumege

met Vrankryk geſlooten by de Vereenigde Geweg

-

( Franſche) in haar middagloop geſtuyt ,

en zeldzaame Gedenkpenning daar op, 18. b.
Zutfen door den Hertog van Orleans veroverd,

ten ten opzicht van Zweede, 2yo. b.

- krachtig door Vrankryk beſchermd en

by
eſprongen,
263.
a. b.
g
3 Gedenkpenning
daar op, 263.

61. b.

:" aangetaſt, aan
##eer het#
Munt, ##
z:# # van 't Staatſche
- geeft zich ,
dee Man

2he over 5ber
63. b.

Heer van) natuurlyke o0% van den

- raakt weder in't bezit van Holſteyn, 'po
meren, Straalzonden Stettyn, 267.a. Z68.
maakt door toedoen van V.rankryk Vreede

met Deenemarke, z67. b.

-

- Gedenkpenningen daar op, 27o. 271. 27z.

voetvolk, bezet de toegangen naar Grootenbrugge, - trouwd met de zuſter van den Koning van

- E-in zich moedig, en ſneuveld, 1oy.
. b.

Zwerin (Generaal Majoor) door de Zweede, ge

z#" (Hker van) zeldzaam Lucht-verſchyn
zel van een Koninglyke Kroon boven zyn hoofd,
I 6.
-

Deenemarke, z7 1. b.

- maakt Vreede met de Nederlanden, 274 a.b.
ſlaagen. 237.a.

Zweerts (Admiraal) heeft als Kornel het gebied
Over

z#e. door Tromp opZee geheel verſlaagen,

zoz.

a. b.

- uyt Ruge verdreeven, z54. a. b.
- voegt zich by Engeland en den Staat tegens

## benden. Bootsgezellen

ter bewaring

van Waterland, 7o. b.

Zweerts
(Hopman David) ſlaat tegens de Engelſche,
I I9. 3.

- ſneuveldt, en zyn Gedenkpenning, 121.b.
I 22.
de aawwaſſende magt van Vrankryk, 18. a.
- verklaard den Oorlog tegens Brandenburg, Zwingerſchans door de Zweeden weer verlooren,
161. a.b.

237. a.
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